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ATA DA DÉCIMA 
PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no 
dia cinco de julho dois mil e 
dez, sob a Presidência do Sr. 
Ver. Marcelo Simão.  
 

                                            Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e 
dez, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio “Prof. 
Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua José Rodrigues Palhares, 
número cento e dezessete, foi realizada a Décima Primeira Sessão 
Ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: Edson da Silva 
Mezencio; João Roberto Alves dos Santos Júnior; José Mário Castaldi; Luis 
Roberto Daldegan Broglio, Marcelo Eduardo Rissato; Marcelo Simão, 
Norma Jamus Villela e Paulo Henrique de Melo. Deixou de comparecer o 
Sr. Vereador Paulo César Missiatto. O Sr. Presidente, Vereador Marcelo 
Simão declara abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar em 
Plenário a existência de número legal e solicita a apresentação do Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino de Santa Rita do Passa Quatro. Logo após, 
consulta o Plenário se o mesmo concorda com a dispensa da leitura das 
Atas das Sessões anteriores, sendo aceitas foram às mesmas aprovadas. Em 
seguida, o Sr. Presidente, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento 
das seguintes pessoas: Edson Ricardo Valério; Dorcas de Souza Cazão; 
Dejanira Ferreira de Souza; Terezinha de Jesus M. Andreoli e Manoel dos 
Santos Neto, ocorrido recentemente. Logo após, informa que de acordo 
com o que dispõe o art. 35, § 2º, II do ADCT – Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, combinado com o art. 57, § 2º da 
Constituição, a Câmara Municipal não poderá entrar em recesso legislativo 
sem que tenha discutido e votado o Projeto de Lei da L.D.O., justificando 
assim a realização da presente Sessão Ordinária; Prosseguindo, o Sr. 
Presidente convida a Srª. Vereadora Norma Jamus Villela para assumir a 2ª 
Secretaria, em decorrência da ausência do 2º Secretário da Mesa, Vereador 
Paulo César Missiatto e solicita ao 1º Secretário da Mesa para que proceda 
a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 090/10, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 051/10, 
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de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a Restituição aos 
Servidores Públicos e ao Município dos valores previdenciários recolhidos 
sobre o adicional noturno e dá outras providências. O referido Projeto de 
Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e 
manifestações; 2)- Requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores 
Marcelo Simão e José Mário Castaldi, número: 046/10, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais que este Parlamento registre o apreço e 
consideração ao valor que representa o E.C.A. – Estatuto da Criança e do 
Adolescente para a garantia dos direitos e proteção às crianças e 
adolescentes, futuro da nação. Submetido em Discussão e Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 3)- Indicações apresentadas pelos Srs. 
Vereadores Marcelo Simão e  José Mário Castaldi, números: 092/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
departamento competente seja estudada a possibilidade de criação do 
cargo de Técnico Ambiental; 094/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do departamento competente seja seja 
verificada junto a TELEFONICA a possibilidade de implantação do nº. 192 
para a Central de Ambulância do município, disponibilizado pela referida 
empresa como Serviço Público de Emergência. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 4)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Luís 
Roberto Daldegan Broglio, número: 093/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que determine ao departamento competente da 
municipalidade, que estabeleça critérios para uso dos “Pórticos” que estão 
sendo implantados na Avenida Severino Meirelles, especialmente quando 
forem utilizados para afixar faixas de divulgação e promoção de eventos, no 
sentido de que haja um limite na colocação das mesmas, não sendo 
permitida àquelas que contenham incentivos ao consumo de bebidas 
alcoólicas. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 5)- Ofício nº. 088/10, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa 
da Municipalidade, referente ao mês de março de 2.010. Os referidos 
Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. 
Vereadores; 6)- Ofícios nºs 089, 091, e 093/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando respostas  às proposituras dos Srs. Vereadores. 
O Sr. Presidente informa que as cópias das proposituras estão em suas 
respectivas pastas na Secretaria desta Casa, assim como as respostas estão 
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à disposição de todos no site da Câmara-www.camarasantarita.sp.gov.br. 
Terminado o Material do Expediente o Sr. Presidente oferece a Palavra aos 
oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: João Roberto 
Alves dos Santos Júnior, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres 
Secretários, Colegas, Platéia presente, Internautas, Ouvintes da Rádio FM 
Santa Rita, boa noite; Neste final de semana estive no Distrito de Santa 
Cruz da Estrela e a caixa d’água continua sem alambrado e foi retirado o 
alambrado da Escola; Gostaria de solicitar ao Líder do Sr. Prefeito que nos 
informasse o destino deste alambrado, segundo os moradores deste Distrito 
tinham quatro rolos de alambrado e o mesmo não se encontra mais no 
Distrito, sendo que poderiam ter utilizado este alambrado para cercar a 
caixa d’água e dar mais segurança para a população; O buraco da estrada 
que dá acesso aquele Distrito continua do mesmo jeito e já fazem um ano e 
cinco meses e nada foi feito, portanto solicito ao líder do Sr. Prefeito que 
nos traga alguma previsão de data para ser solucionado este problema, mas 
que eles nos mande uma previsão mais ou menos verdadeira; No dia de 
hoje, voltando da cidade de Casa Branca, passei por perto do local de 
tratamento de esgoto, por volta das 19 horas, estava um cheiro 
insuportável, que obrigam os moradores dos bairros próximos a sentarem 
em suas mesas para tomarem suas refeições  sentindo este cheiro 
desagradável;  Falaram que era necessário esperarem um pouquinho para 
ser resolvida esta situação, este pouquinho for igual ao buraco do Distrito 
de Santa Cruz da Estrela, esta população terá que se acostumar com este 
mau cheiro, o que considero um desrespeito muito grande do Executivo 
para com a população; Estive verificando as respostas dos requerimentos e 
indicações e confesso a todos que estou assustado com as respostas, pois 
não respondem nada, fazem outra pergunta ao invés de responderem o que 
pedimos; Com relação ao que ocorreu com o ônibus que foi apreendido pela 
Polícia Rodoviária, me assusta quando eu recebo uma resposta que estava 
tudo em ordem com este ônibus, que não havia nenhum problema, sendo 
assim deduz-se que a Polícia Rodoviária mentiu; Irei solicitar mais uma vez 
ao Líder do Senhor Prefeito, para que o Executivo nos mandem os autos de 
infração da multa, pois eles dizem que o motorista estava habilitado, que 
tinha todos os itens de segurança e que os pneus estavam em ótimo estado 
e segundo informações que recebi de pessoas da própria Prefeitura, não foi 
o que aconteceu, teve  que sair uma condução de Santa Rita para levar 
pneus para trocar no pátio da Polícia Rodoviária e recebo uma resposta que 
estava tudo ótimo, já não chega as palhaçadas que estão fazendo com 
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relação com as mentiras e enganações da população com relação a geração 
de emprego,  mais uma vez eu falo da ABCAM, o assunto foi esquecido, eu 
falo em nome dos nove Vereadores, nós temos lutado, independente de 
partido, portanto mais uma vez eu solicito ao Sr. Prefeito e ao Sr. Vice 
Prefeito, que respeitem nossa população, parem de mentir e enganar, daqui 
para frente não vamos aceitar mais isso; Com relação ao problema da caixa 
d’agua do Distrito de Santa Cruz da Estrela, se não colocarem o alambrado, 
este Vereador, com certeza com o apoio dos demais Vereadores, irá 
encaminhar para o Ministério Público uma ação civil contra o Executivo, 
pois é uma questão de saúde pública, ou irei encabeçar uma “vaquinha” e 
vamos comprar o alambrado e mandar cercar esta caixa d’agua, pois isto é 
desrespeito para com a população, façam algo para esta população que está 
precisando”; Luis Roberto Daldegan Broglio, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes 
da Rádio e Internautas;  O Vereador João Roberto colocou nesta Tribuna 
sobre a obra do Distrito de Santa Cruz da Estrela, a resposta eu trouxe 
também, para a Vereadora Norma, que também colocou este assunto  no 
dia 07, que a licitação já ocorreu para a construção da ponte e o 
recapeamento da estrada de Santa Rita até a Estrela que vai passar pela 
brejão, a estrada vai ser toda recapeada; Esta verba vem do Governo do 
Estado de São Paulo, ele fez um empréstimo junto ao Banco Mundial, mas 
por conta da eleição o dinheiro vai ser liberado somente em setembro e à 
partir daí teremos a construção da ponte e o recapiamento da estrada; A 
Nobre Colega Norma fez uma solicitação a mim, a respeito do aquecimento 
da piscina do CAIC, esta piscina tem aquecimento solar e recebi a 
informação de que para obter o aquecimento elétrico, ficaria muito caro, 
para termos uma idéia, duas horas de aquecimento elétrico gera uma força 
de dois a três mil reais por mês e aquela piscina necessitaria de um 
aquecimento de seis horas ao dia; O Nobre Colega João Roberto fez um 
questionamento  sobre a ajuda do Executivo para os atletas, busquei a 
resposta no Departamento de Esportes e a informação recebida foi de que o 
objetivo deste Departamento é oferecer as crianças e jovens de nossa 
comunidade, uma oportunidade de prática esportiva em vários segmentos 
esportivos e com isto ocupar seu tempo, evitando assim que fiquem na rua 
sem ocupação o menor tempo possível, proporcionar aos adultos de nossa 
comunidade, através da prática de esporte, uma medida que pode dar início 
ao processo de mudança de estilo de vida saudável, oferecer e estimular  aos 
idosos de nossa comunidade, através da prática esportiva uma melhora na 
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saúde e do bem estar físico, moral e intelectual, com isto uma melhor 
integração entre todos desta faixa etária, aumentando comprovadamente a 
expectativa de vida, formar equipes para disputar  jogos e competições 
entre outras atividades”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta o 
seguinte: “Na Sessão passada nós tivemos a presença dos atletas da melhor 
idade e a informação que o grupo passou é que não terão mais o transporte 
para irem jogar, conversando com a mãe de um aluno de xadrez, na última 
competição a Prefeitura não os levou, portanto mais uma vez eu falo, ou 
estão nos enganando ou alguém está mentindo, ou os atletas ou as 
respostas que passaram para o Senhor, irei procurar saber direitinho com 
os atletas, pois foi uma conversa extra oficial aqui fora da Câmara, e com o 
pessoal que joga xadrez, porque se nos tivermos todos estes eventos que 
foram lidos nós temos o melhor lugar do mundo para a prática de esporte, 
nenhum lugar no mundo se faz isto, sendo assim irei me informar certinho 
para saber se realmente eles estão fazendo o que estão falando”;  Luis Roberto 
Daldegan Broglio, manifesta o seguinte: “O Senhor não está satisfeito com a 
resposta? João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta o seguinte: “Se 
realmente esta resposta for a pura verdade eu estou mais do que satisfeito, 
porque em nenhum lugar do mundo eu conheço que se pratica tanto 
esporte como  Santa  Rita do Passa Quatro, eu apenas quero perguntar para 
os atletas se foi falado alguma coisa, para me darem por escrito que não 
serão mais transportados pela Prefeitura”; Luis Roberto Daldegan Broglio, 
manifesta o seguinte: “Eu estou a disposição do Nobre colega, se o Senhor 
quiser se reunir, estarei reunindo e buscarei outras respostas” João Roberto 
Alves dos Santos Júnior, manifesta o seguinte: “Eu irei solicitar a presença de 
Vossa Excelência quando eu for conversar com os atletas, para saber se eles 
confirmam o que foi falado na porta da Câmara, na última Sessão”; Luis 
Roberto Daldegan Broglio, manifesta o seguinte: “Estou a disposição de Vossa 
Excelência”. Conforme Requerimento do Ver. Luis Roberto Daldegan 
Broglio, protocolado nesta Casa de Leis sob o nº. 259, em 30 de junho de 
2.010, deferido pelo Sr. Presidente, Ver. Marcelo Simão, o qual requer, de 
acordo com o Artigo 58 da Lei Orgânica do Município, a retificação da Ata 
da 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2.010, inserindo as 
palavras finais proferidas pelo Vereador Paulo César Missiatto na Tribuna, 
passando a integrar a presente Ata o texto que segue: “para encerrar, 
Senhor Presidente, gostaria de pedir ao Nobre Vereador Beto Broglio, 
desculpas antecipadas Beto, porque no passado tivemos alguns “bate 
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bocas” entre pessoas, entre Vereadores e o líder do Prefeito na Casa, 
porque, às vezes a pessoa que passa “a coisa” para você, tome cuidado, ele 
vai te colocar em muita fria aqui na Câmara porque a gente vai começar a 
debater de uma questão que a pessoa que te passou não tem conhecimento, 
somos colegas vamos estar juntos e defendendo você os oito ou nove 
Vereadores como sempre falamos vamos estar sempre juntos, e então a 
pessoa que está falando para você deveria vir aqui na Casa, para saber o que 
nós estamos pesquisando, como nós estamos trabalhando para não falar 
para você besteira e você acabar ainda discutindo com algum Nobre colega 
aqui dentro”. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, o Sr. 
Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental de dez minutos. 
Reaberta a Sessão e não havendo Material para a Ordem do Dia da presente 
Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 8ª Sessão 
Extraordinária a ser realizada no dia 12 de julho, às 20:00 horas,  para ser 
discutido e votado: Projeto de Lei nº. 043/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução 
da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2.011, e dá outras 
providências; Logo após, declara encerrada a presente Sessão, lavrando-se 
esta Ata que após ser submetida à apreciação do Plenário, será devidamente 
assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 19 de julho de 
2.010. 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                                         Presidente 

 
 

Ver. José Mário Castaldi                                      Ver. Paulo César Missiatto 
          1º Secretário                                                                2º Secretário. 
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