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

                                                  Aos vinte e um dias do mês de junho 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 
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, Paulo César Missiato e Paulo Henrique de Melo. 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; Neste momento 
o Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio pede a palavra ao Sr. 
Presidente, mas em virtude de falhas na gravação surge a  impossibilidade 
de se compreender o início  de sua fala, sendo que passamos a transcrever 
do ponto que a compreensão dos termos lançados pelo ilustre edil tornou-
se possível. O Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma retificação na Ata da 9ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2010”; O Sr. Presidente 
manifesta o seguinte: “Sr. Vereador nós temos liberdade aqui de 
trabalharmos em harmonia, se o Sr. Vereador está querendo fazer uma 
manifestação ou querendo redigi-la de próprio punho, durante esta 
Sessão poderemos estar acrescentando para a próxima Sessão, embora a 
Ata, como eu entendi que o Senhor gostaria, é um resumo da Sessão, ela 
não transcreve fidedignamente todas as palavras todos os atos, ela 
condensa, resume os atos, mas fique à vontade, se o Senhor quiser redigir, 
nós aceitaremos aqui para compor a Ata”; Luis Roberto Daldegan Bróglio 
manifesta o seguinte: “Tudo bem Senhor Presidente, muito obrigado”. Em 
seguida, os Srs. Vereadores aceitam a dispensa da leitura das Atas e foram 
as mesmas aprovadas. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um minuto de 
silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Carlos Roberto Octaviano; 
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Ana Mernique Rocha; John Ballogh; José Messina; Claudomiro Santoro; 
Maria Neusa de Paula Clate; Jarbas Caliman; Geralda Maia de Jesus; 
Honório Ferreira; Dozolina Bersanetti; Vergílio Ney Mantello; Ilma Maria 
Gusson; Ronaldo Godoy dos Santos; José Aparecido Cuba; Antônio Geraldo 
Vanzella; Maria Aparecida Borges Cassoli; ocorrido recentemente. Em 
seguida, solicita ao Sr. Ver. José Mário Castaldi, 1º Secretário da Mesa, 
para que proceda a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- 
Ofício nº. 083/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº. 050/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Institui “Semana Zé Carreiro”. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 2)-  
Ofício nº. 081/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar nº. 003/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN  e dá outras providências. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, e de Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para 
estudos e manifestações; 3)- Moção nº. 003/10, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no 
Artigo 93 do Regimento Interno desta Casa de Leis, Moção de Apoio à 
aprovação do Projeto de Emenda à Constituição nº. 534/2002, de autoria 
do Senado Federal, denominado PEC das Guardas Municipais. A referida 
Moção será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para estudos e 
manifestações; 4)- Ofício nº. 083/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa da 
Municipalidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2.010. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores; 5)- Ofícios nºs 066, 075 a 078 e 084 a 
087/10, 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 à disposição de todos no site da Câmara-
www.camarasantarita.sp.gov.br; 6)- Requerimento apresentado pelo Sr. 
Vereador, Luis Roberto Daldegan Broglio número: 040/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplausos e 
Congratulações a Ana Carolina Daldegan Serraglia, advogada recém-
formada, que obteve aprovação no 20º concurso público de ingresso à 
carreira de Procurador do Estado/SP, devendo em breve assumir o cargo 
de Procuradora do Estado. Submetido em Discussão e Votação, foi o 
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mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Requerimentos apresentados pelo 
Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, números: 041/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplausos 
e Congratulações ao Jornal Semanário “O Santarritense”, que no próximo 
dia 26 de junho completará 44 anos de fundação – 1966/2010. Esse 
importante veículo de comunicação merece todo nosso reconhecimento e 
gratidão, pois ao longo desses 44 anos vem cumprindo com seu papel de 
informar a coletividade e, mais do que isso, tem sido um órgão a serviço 
do povo, contribuindo assim, para o progresso e desenvolvimento de 
nossa cidade. Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 042/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal, sobre a autorização, pela municipalidade, da realização de 
eventos particulares no recinto do Parque Turístico “Jácomo Barbuio” e 
Recinto de Exposições “Pedro Girotto”, quais os eventos já realizados, qual 
o valor da taxa cobrada pela municipalidade, o destino e utilização da 
verba arrecadada, e se foi repassada verba ao Fundo Social de 
Solidariedade, qual o montante?  Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 043/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre o programa “Acessa São Paulo” que funciona 
no Centro Cultural “Mário Covas”, como estão sendo utilizados os 
computadores que são disponibilizados e por qual público, e ainda, qual o 
horário de atendimento e como é feita a divulgação do programa? 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 044/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, que seja requisitado ao Chefe do Executivo Municipal a relação 
das famílias cadastradas e que são atendidas pelo Programa BOLSA- 
FAMÍLIA do Governo Federal, com os respectivos endereços e valores 
recebidos. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 8)- Requerimento apresentado pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto número: 045/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Fiscalização dos recursos recebidos pela Associação dos Estudantes 
Universitários – AEUS, constituída através do Decreto nº. 2229, de 22 de 
março de 2010, em cumprimento ao estabelecido no Parágrafo 1º do Art. 
2º da Lei nº 2891, de 02 de março de 2010, com a finalidade de 
“fiscalização efetiva e integral, bem como o gerenciamento da receita e 
despesa para fins de prestação de contas”. Submetido em Votação, foi o 
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mesmo aprovado por unanimidade; 9)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior,  números: 087/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
departamento competente da municipalidade, seja providenciada a 
colocação de alambrado ao redor da torre de alta tensão localizada no 
Jardim Planalto; 088/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que, através do departamento competente da municipalidade, seja 
estudada a possibilidade de aquisição de brinquedos de madeira para 
serem instalados em um das praças do Jardim Planalto, para o lazer e 
entretenimento das crianças do referido bairro;  089/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente da municipalidade, seja providenciada a construção de 
bancos e mesas de alvenaria em uma das praças do Jardim Planalto para o 
lazer e entretenimento de moradores, especialmente os aposentados, a 
exemplo do foi feito na Praça do Rosário, na área central da cidade. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas 
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, 
José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 090/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a colocação de braços de luz e a 
conseqüente iluminação pública nos postes existentes no Bairro Prainha, 
nas proximidades do Rio Mogi Guaçu, local onde há muitas propriedades 
que têm sido devastadas por meliantes;  091/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento competente, seja 
providenciada a colocação de grade protetora no bueiro localizado na Rua 
Misael Alves de Araújo, próximo ao imóvel de nº. 630. As Indicações 
acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis. Terminado o Material do Expediente o Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma 
os Srs. Vereadores: Norma Jamus Villela para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Caros Colegas, Ouvinte da Rádio FM, Internautas; Platéia 
presente, Comunidade. Padre Tadeu, boa noite a todos; Gostaria de 
enfocar a presença dos membros da “Melhor Idade” pela conquista da 
medalha de ouro nos jogos realizados na cidade Guarujá. Todos estão de 
parabéns, dignos de aplausos, pois hoje vemos quantos jovens que pela 
idade parece que não tem mais vida e vocês com esta disposição, indo 
para fora da cidade, treinando e mostrando garra; parabéns aos 
dirigentes, a todos aqueles que deram a vocês todo o material necessário 
para que chegassem a vitória, parabéns também ao pessoal do vôlei 
masculino, que ficou em 5º lugar. Enfim a todos que puderam trazer 
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medalhas para nossa cidade. Com relação a Sessão Solene dispondo sobre 
a entrega do Título de Cidadão Santarritense Honorário ao Dr. Fernando 
Ferreira Costa, Reitor da Unicamp, de iniciativa do Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio. Dr. Fernando nos deu uma aula de educação, mas 
acima de tudo, com todos os títulos que ele possui, ele nos mostrou uma 
grande humildade e temos que aprender muito com isto, mas infelizmente 
não esteve presente ninguém da Educação, representando esta classe; Com 
relação a audiência pública realizada nesta Casa, sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentária, foi muito proveitosa e tivemos a presença da sociedade, 
não era um número muito grande, mas houve um diálogo da sociedade 
com o Sr. Guido, representando o Executivo e o Legislativo, portanto, é 
preciso unir as forças, pois para conseguirmos algo não podemos viver 
em guerra, é necessário o diálogo e eles clamam pela segurança. Pelos 
assaltos que vem acontecendo e pude sentir uma abertura que eu espero 
que o Sr. Prefeito possa escutar a voz do povo que solicita há anos a 
formação da guarda municipal e esperamos que para o ano que vem 
possa ser criada a guarda municipal e o transporte coletivo. Nós sabemos 
que a guarda municipal vai ajudar, mas sabemos que precisamos muito 
mais de projetos sociais para que os jovens não entrem nas drogas; João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Secretários, Nobres Vereadores, Internautas, Ouvintes 
da Rádio Santa Rita FM e Platéia presente, boa noite. Gostaria de 
parabenizar nossos jovens atletas, pela conquista e que este exemplo que 
estão dando para a cidade possam ser seguido por todos, seria muito 
importante que o departamento se empenhasse cada vez mais com relação 
as atividades esportivas de nosso Município; Com relação ao 
Requerimento apresentado por este Vereador de nº. 044/10 dispondo 
sobre a bolsa família,  gostaria que fosse informado também, qual o valor 
recebido pelo Município do Governo Federal; Gostaria de me dirigir ao 
Padre Tadeu e as voluntárias do Projeto Maria, conheço poucos homens 
com o caráter e o coração do Padre Tadeu, que não mede esforços para 
ajudar o próximo, o Senhor está na profissão mais do que correta, se em 
cada  cidadão tivesse um pouquinho do que o Senhor faz o mundo não 
estaria da forma que está; Quanto as voluntárias do Projeto Maria, não 
são todos que sabem deste projeto, a maioria de vocês não sabem dos 
voluntários do Projeto, essas nós podemos chamar de voluntariadas, que 
colocam o objetivo do projeto em primeiro lugar, vocês estão de parabéns, 
com certeza se não fossem vocês, estes beneficiados teriam muito mais 
dificuldades, obrigado por fazerem este trabalho; Com relação a Sessão 
Solene dispondo sobre a entrega do Título de Cidadão Santarritense 
Honorário ao Dr. Fernando Ferreira Costa, Reitor da Unicamp, é 
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lamentável o Departamento de Educação não estar presente; Vocês tem 
idéia o que é ser Reitor de uma das maiores Universidades do mundo? Ele 
é de Santa Rita do Passa Quatro, estudou na “Escola Francisco Ribeiro”, na 
Escola “Nelson Fernandes” e nós temos um evento destes e não comparece 
ninguém do Departamento de Educação; Gostaria de cumprimentar as 
pessoas que estão participando da Feira Livre, na Praça da Estação, este é o 
segundo sábado que acontece e eles estão satisfeitos, desejo que eles 
continuem insistindo, se mobilizando, pois se dependerem do Executivo, 
não esperem muita coisa; Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que  
terminando a Sessão, nós descemos uma salva de palmas aos jovens atletas 
e ao pessoal do Projeto Maria, muito obrigado”; José Mário Castaldi, “Sr. 
Presidente, Nobres Secretários, Nobres Vereadores, Internautas, Ouvintes 
da Rádio Santa Rita FM; Magnífica platéia presente, boa noite: “É muita 
honra para todos nós termos vocês aqui, continuem fazendo esta beleza 
de trabalho; Com relação ao Dr. Fernando  Costa, gostaria de acrescentar 
que a Unicamp, além de trinta e três mil alunos e Professores, possui nove 
mil funcionários e possui uma verba de um bilhão e quinhentos milhões 
para realizar pesquisas, ensinar alunos e quem administra tudo isto é o 
nosso Fernandinho, fui colega do Fernando quando ele fazia residência de 
clínica médica e eu de pediatria e nós já sabíamos que ele iria voar alto, 
nós falamos em Reitor, mas a palavra certa é o magnífico Reitor da 
Unicamp, que realmente é uma das maiores do mundo; Durante dois 
meses falou-se muito na população do Distrito de Santa Cruz da Estrela, 
que estava sem médico, não irei entrar no mérito, eu sei porque eu estava 
ausente do Distrito e quero dizer a todos que à partir do dia 17 estou 
contente de voltar a atender aquela população que tanto clamava pela 
presença de um médico naquele Distrito e que com muita satisfação que 
atendo aquela população”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: 
“Sr. Presidente, Sr. Secretário, Nobres Colegas, Internautas, Ouvintes da 
Rádio Santa Rita FM e Platéia presente, muito boa noite, Gostaria de 
externar meus votos de aplausos a todas as meninas da melhor idade pela 
conquista deste ano, não somente deste ano, mas de todos os anos,  que 
sirva de exemplo para todos nós, desde nossas crianças; Gostaria 
primeiramente de agradecer a Deus pela vida do Dr. Castaldi, em nome 
da população do Distrito de Santa Cruz da Estrela, pois se o Senhor não 
estivesse voltando aquela população, com certeza ficaria sem médico;  
Gostaria de citar novamente sobre o assunto que já disse que irei tratar 
até o final de meu mandato, que é sobre a guarda municipal, desde o ano 
de 1997 o Ver. João Roberto apresentou uma indicação neste sentido e 
nós nos últimos anos fizemos projetos, este Vereador trouxe de várias 
Câmaras Municipais da região, os custos, como se trabalha e é somente 
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colocar em prática, não pude estar presente na audiência pública, na 
última quarta-feira, mas muitas pessoas do Executivo que poderiam estar 
presentes não estiveram, até hoje não sei o motivo que o Sr. Guido, que é 
Engenheiro Agrônomo e Diretor do Meio Ambiente faz a apresentação 
pelo Executivo; A Moção de Apoio a APEC 53402, de autoria do Senado 
Federal vem nos dizer o que estamos falando há tempo, falo isto porque 
na Sessão passada disse que talvez teria que ocorrer algo grave com 
alguém do Executivo para que tomassem ciência e colocassem a guarda 
Municipal para funcionar, até quando vamos ter que suportar a falta de 
segurança? Estamos sendo cobrados na rua e não temos mais argumentos 
para a população que está refugiada e presa em casa; Gostaria que o Sr. 
Presidente convocasse uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, Vice 
Prefeito, Diretor financeiro, o responsável pelo Departamento Pessoal da 
Prefeitura, Sr. Enio Fadel e trouxesse para esta Casa, uma planilha 
completa com os nomes, cargos, salários, gratificações, encargos, enfim 
todos os gastos pertinentes aos setenta cargos em comissão que não são 
efetivos e os quarenta cargos em comissão que são efetivos e o Executivo 
fala que não tem dinheiro para criar a guarda municipal, onde o custo 
máximo será de cinqüenta mil reais; Quero parabenizar a Vereadora 
Norma pelo Projeto de Lei declarando de Utilidade Pública do Projeto 
Maria e parabenizar o Padre Tadeu e todas as voluntárias e dizer que bom 
seria se Santa Rita tivesse quinze diretores municipais como o Padre 
Tadeu”; Edson da Silva Mezencio, manifesta o seguinte: “Senhor 
Presidente, o que me traz a esta tribuna, é para explicar aos Nobres 
Colegas, o motivo pelo qual ainda não foi feito o parecer da comissão, na 
qual represento este legislativo; Como é de conhecimento de Vossa 
Excelência este Vereador protocolou nesta Casa um parecer apartado da 
comissão, Parecer este que Vossa Excelência não aceitou, por achar que 
este parecer deveria ser da comissão; Concordo com Vossa Excelência, 
pois talvez me precipitei; O parecer desta comissão somente será expedido 
quando esta comissão estiver com os documentos na mão, que nos dê a 
segurança de que estamos agindo com coerência; A antiga diretoria nos 
enviou documentação insuficiente para analisar e a atual diretoria ainda 
não nos enviou nenhum documento para analise; Foi falado que 
desapareceram vários documentos desta entidade, mas até a próxima 
sessão já estaremos aptos a emitir todo o parecer; A nova diretoria ainda 
não conseguiu registrar a ata da eleição, por falha da antiga diretoria, 
talvez até sexta-feira próxima, esta diretoria estará com toda 
documentação registrada em cartório e poderão nos emitir a 
documentação que nos faça chegar a este parecer; Pergunto a Vossa 
Excelência se quando foi criada esta comissão na lei estipulava prazo para 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 8 

que fosse emitido tal parecer? Esta comissão se reservará do direito de 
analisar com calma tais documentações”. Logo após, o Sr. Presidente 
convida o Vice-Presidente desta Casa, Vereador Edson da Silva Mezencio 
para assumir a Presidência, a fim de que possa fazer uso da palavra; 
Marcelo Simão, manifesta o seguinte: “Senhoras se Senhores, boa noite, 
Ouvintes da Rádio Santa Rita FM, Internautas, pessoas ilustres que se 
encontram nesta Casa, é uma honra recebê-los. Hoje é um dia de festa 
para a Câmara Municipal; Quero dizer as Senhoras do Vôlei da Melhor 
Idade, que esta medalha de ouro que estão recebendo, mais que a 
medalha de ouro do esporte, vocês estão conquistando a medalha da vida, 
estão dando exemplo de vida para a nossa população, a vitória e o ouro 
são maravilhosos, vocês em uma cidade pequena do interior do Estado, 
são as melhores do Estado, mas são mais que isto, são exemplos a serem 
seguidos, portanto é com muita honra que estamos aqui e vocês tem o 
nosso total apoio e parabéns a todos; Quanto ao Projeto Maria que a 
Vereadora Norma está declarando de utilidade pública, o que seria Santa 
Rita do Passa Quatro se não fossem as obras assistenciais, se não fossem os 
voluntários, temos orgulho de tê-los aqui num trabalho maravilhoso, 
pessoas dedicando sua vida em prol da nossa sociedade, em todas as 
instituições que temos, muito obrigado a todos em nome do Poder 
Legislativo;  Como bem disse a Vereadora Norma, nós precisamos de 
projetos para nossa cidade, precisamos da guarda municipal para fazer a 
prevenção, para o combate as drogas, para olhar nossas crianças nas 
escolas, para a defesa dos patrimônios, para a defesa da cidadania mas, 
principalmente nós precisamos de projetos sociais, onde principalmente 
os jovens, hoje, motivo de uso de drogas que chega a abater talvez índices 
de 90% dos roubos em função do uso e consumo de drogas, eles não tem 
um projeto de vida onde abraçar, precisamos que o Poder Público 
Municipal destine recursos para estas atividades e o que dizer do 
Professor, partindo para o lado do Dr. Fernando Ferreira Costa, do qual 
me orgulho extremamente ter em Santa Rita do Passa Quatro uma pessoa 
como ele, um homem humilde que é o magnífico Reitor da Unicamp, um 
orgulho para nossa cidade, ele esteve aqui e falou com muito simplicidade 
dos tempos da Escola Francisco Ribeiro, da Escola Nelson Fernandes, de 
como era diferente naquela época e podia ser o ensino brasileiro, não 
criticando Santa Rita, mas todo o sistema de ensino que hoje se massificou 
pela quantidade e resultados, não pela qualidade do ensino, é este poder 
científico e cultural que Santa Rita sempre congregou que nós tentamos 
resgatar a todo o tempo, mas sem investimento público não será possível”; 
Luis Roberto Daldegan Broglio,  solicita uma aparte para manifestar o 
seguinte: “Durante o discurso do Dr. Fernando ele diz o seguinte: Se nós 
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não tivermos ensino público fundamental e médio de qualidade que 
propicie condições iguais a todos de qualquer classe social de qualquer 
cor, as mesmas condições para ingressar em um ensino público de 
qualidade, nós não vamos ter um País que merecemos”; Marcelo Simão, 
manifesta o seguinte: “Portanto, Dr. Fernando Ferreira Costa, ocupa hoje o 
cargo mais importante na educação do País, talvez, o segundo depois da 
USP, isto é maravilhoso e nós numa Sessão, ficamos um tanto quanto 
envergonhados, recebemos meia dúzia de pessoas, mas não é  o número 
de pessoas que irá representar a importância que o Dr. Fernando 
representa para Santa Rita e para a educação brasileira; Quero informar 
que estamos investindo muito no site da Câmara Municipal, este semestre 
já tivemos sete mil e quinhentos acessos ao site da Câmara, portanto é um 
número grande de pessoas  conhecendo o trabalho dos Srs. Vereadores; 
Com relação a audiência pública, recebemos vários comerciantes de Santa 
Rita e todos estão apavorados com a questão da segurança pública, não há 
como conviver com tamanho da delinquência  que se encontra hoje em 
Santa Rita e eu não culpo a Polícia Militar, que está em um número muito 
reduzido; Já tivemos no Comando da Polícia Militar solicitando o 
complemento do policiamento e não fomos atendidos, mas precisamos dar 
um basta, o Sr. Prefeito Municipal diz que se criar a guarda municipal a 
polícia militar irá deixar de fazer a parte dela e empurrar  para a guarda 
municipal, temos que fazer um trabalho preventivo, de capacitação, existe 
um trabalho imenso para ser feito pela guarda municipal, portanto nós 
contamos com isto;  O Projeto de Lei dispondo sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentária era para estar na pauta hoje, eu retirei e entrará na 
próxima  segunda-feira, com duas emendas, uma destinando uma verba 
para a guarda municipal e a outra destinando verba para o transporte 
público coletivo municipal e  se o Prefeito Municipal não concordar, que 
ele vete e faça a maioria aqui na Câmara para isto; Todos nós sabemos da 
importância da guarda e do transporte, não acredito que ele terá um voto 
contrário a aprovação da guarda municipal e faço um desafio a todos os 
Vereadores, a base do Prefeito para que votemos juntos para que 
possamos implantar estes dois serviços importantíssimos para o nosso 
Município”. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, o Sr. 
Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental de dez minutos. 
Reaberta a Sessão, passou-se a ORDEM DO DIA, constando o seguinte: 
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei números: 047/10, de 
autoria do Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, o qual Dispõe sobre 
denominação de rua, ficando denominada de Rua Alaercio Perotti, a Rua 
um, localizada na Vila Albinópolis, nesta Município. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 10

048/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Institui gratificações 
aos membros da Comissão Sindicante, no âmbito da administração direta 
e autárquica do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e 
Redação, com fundamento no artigo 100, inciso II, do Regimento Interno, 
propõe Emendas substitutiva e aditiva (art. 98, § 2º e 3º do Regimento 
Interno), pelos motivos de elaboração técnica e jurídica. Submetidas em 
Discussão e Votação as referidas Emendas, foram as mesmas aprovadas 
por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o 
Projeto de Lei nº. 048/10, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 
049/10, de autoria da Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, o qual 
Declara de Utilidade Pública a “Casa de Referência Projeto Maria”. 
Submetido em Discussão, usaram da palavra os Srs. Vereadores: Norma 
Jamus Villela; José Mário Castaldi; Marcelo Simão; João Roberto Alves dos 
Santos Júnior; Luis Roberto Daldegan Broglio e Paulo César Missiato, para 
enaltecer o trabalho desta entidade e para manifestar o seu voto favorável 
ao referido Projeto de Lei; Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação 
Única o Projeto de Lei nº. 049/10, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; Ofício nº. 233/2010/C.E.I. de autoria do Sr. Vereador 
Paulo César Missiatto, encaminhando Parecer da CEI - Comissão Especial 
de Inquérito, sobre investigação realizada para apurar sobre o 
cumprimento do contrato administrativo nº. 088/2006, firmado com a 
empresa Lima Santos Serviços Ltda. bem como se houve intercorrências 
no decorrer da prestação de serviços e quais foram as providências 
tomadas pelo Poder Executivo em face das mesmas. Submetido em 
Discussão e Votação o Parecer do Relator da CEI, Ver. Edson da Silva 
Mezencio, foi o mesmo aprovado por unanimidade;  Segunda Discussão e 
Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 002/10, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância Climática de 
Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo. A comissão de Política 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo com fundamento no artigo 
100, inciso II do Regimento Interno desta Casa, apresentam 26 Emendas 
supressivas, substitutivas e aditivas (art. 98, § 1º, 2º e 3º, R.I.), pelos 
motivos de elaboração técnica e jurídica. O Sr. Presidente coloca em 
Discussão as referidas Emendas e após serem amplamente discutidas, o Sr. 
Vereador Paulo César Missiatto apresenta seu voto desfavorável a 3ª 
Emenda, sendo a mesma aprovada pela maioria e as demais sendo 
aprovadas por unanimidade. Logo após o Sr. Presidente coloca em 
Segunda Discussão e Votação o Projeto de Lei Complementar nº. 002/10, 
sendo aprovado por unanimidade com Emendas. Logo após convoca os 
Srs. Vereadores para a 11ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 de 
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julho de 2.010, às 20h00min e 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: 05 de julho de 2.010. 
 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                                    Presidente 

 
 
 

Ver. José Mário Castaldi                                        Ver. Norma Jamus Villela 
         1º Secretário                                                            2ª Secretária. 
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