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ATA DA NONA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no 
dia primeiro de junho de 
dois mil e nove, sob a 
Presidência do Sr. Ver. 
Marcelo Simão.  
 

                                                  Ao primeiro dia do mês de junho 
do ano de dois mil e nove, 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 Nona 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; Paulo Henrique de 
Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal.  
Em seguida, o Sr. Presidente Vereador Marcelo Simão, solicita um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Wilson 
Barioni, Srª. Marli do Carmo Storti Nardi; Srª. Maria Ireni P. 
Costa, Srª. Albertina Fadel Storti e Srª. Carmem de Assis, 
ocorrido recentemente. Logo após, 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. 137/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 
028/2.009, o qual Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Estadual de Educação, objetivando aplicação do 
Saresp nas escolas municipais. 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)- Projeto de Resolução nº. 002/09, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a contratação de 
emissora de rádio para transmissão das sessões e dá outras 
providências. O referido Projeto de Resolução será encaminhado 
às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações; 3)- Projeto de Resolução nº. 003/09, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a contratação de 
serviços especializados para continuidade de Estudo e Pesquisa 
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da História/Memória desta Casa e dá outras providências. O 
referido Projeto de Resolução será encaminhado às Comissões de 
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública, para estudos e manifestações; 4)- Ofício 
nº. 139/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta à Indicação nº. 031/2.009, de autoria do Sr. Vereador 
João Roberto Alves dos Santos Junior; 5)- Ofício nº. 140/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº. 076/2.009, de autoria do Sr. Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio; 6)- Ofício nº. 141/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 077/2.009, de 
autoria do Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio; 7)- Ofício 
nº. 142/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta à Indicação nº. 080/2.009, de autoria do Sr. Vereador 
João Roberto Alves dos Santos Junior; 8)-  Ofício nº. 143/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº. 088/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo 
Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 9)- Ofício nº. 
144/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta à Indicação nº. 089/2.009, de autoria dos Srs. 
Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo César 
Missiato; 10)- Ofício nº. 145/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 094/2.009, de 
autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo César Missiato; 11)- Ofício nº. 146/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 
103/2.009, de autoria do Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan 
Broglio; 12)- Ofício nº. 147/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 105/2.009, de 
autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo César Missiato; 13)- Ofício nº. 148/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 
106/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José 
Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 14)- Ofício nº. 149/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº. 107/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo 
Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 15)- Ofício nº. 
150/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta à Indicação nº. 110/2.009, de autoria da Sra. Vereadora 
Norma Jamus Villela; 16)- Ofício nº. 152/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº. 
116/2.009, de autoria do Sr. Vereador Edson da Silva Mezencio; 
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17)- Ofício nº. 153/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando resposta ao Requerimento nº. 030/2.009, de 
autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo César Missiato; 18)- Ofício nº. 001/09, de autoria do 
Presidente do COMTUR, Sr. Gilberto Girotto, informando que está 
deixando a Presidência do Conselho Municipal para o 
Desenvolvimento do Turismo, por motivos pessoal; 18)-  
Indicações  apresentadas pelo Sr. Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio, números: 128/2.009,  Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através dos 
órgãos competentes, seja estudada a criação da Lei sobre Assédio 
Moral; 129/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja dada ciência aos servidores municipais sobre a 
forma como se processará a devolução da cobrança indevida da 
contribuição previdenciária feita sobre as horas extras dos 
servidores municipais; 130/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que através do departamento 
competente seja realizado estudo no sentido de reduzir o número 
de convocação de funcionárias das creches municipais nos 
“pontos facultativos” decretados pela municipalidade.; 131/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do 
departamento competente, seja estudada a possibilidade de 
reforma do prédio onde funcionou a Delegacia de Polícia e a 
Cadeia Pública e sua adequação para que a Delegacia volte a 
funcionar no local, considerando que atualmente o Executivo tem 
o compromisso de pagar aluguel do imóvel onde ela está 
instalada; 132/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que através do departamento competente, seja 
estudada a possibilidade de realizar os consertos e reformas que 
se fazem necessárias no prédio da EMEF “Francisco Ribeiro” que 
é tombado pelo patrimônio público; 133/2.009, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para que seja construída passarela 
coberta na EMEI “Profª Galdina Lima Segatto” no trajeto do 
portão de entrada dos alunos até o pátio, a fim de servir de 
proteção nos dias de chuva; 134/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja providenciada cobertura na 
área externa da Creche Municipal “Antonia Gusman Scorsolini”, a 
fim de permitir que o espaço possa ser utilizado para a recreação 
das crianças no período da tarde sem que fiquem expostas ao sol; 
135/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
providências no sentido de ser instalado tanque para lavar panos 
de limpeza na área externa da Creche Municipal “Antonia 
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Gusman Scorsolini”; 136/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, providências no sentido de ser construído muro ou 
colocado alambrado cercando a caixa d’água do Jardim Bonanza. 
As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 19)- Indicações 
apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, nºs: 137/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
adotada nos impressos oficiais da Prefeitura Municipal a mesma 
frase que estampará os impressos desta Casa de Leis, que se 
consagrou vencedora no Concurso Cultural “Zequinha de Abreu” 
promovido por este Legislativo, qual seja: “Tico-tico lá, Zequinha 
de Abreu cá, o músico que encantou além das terras do jequitibá”; 
138/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
providências no sentido de que, através do departamento 
competente, sejam realizados estudos para a construção de 3ª 
faixa em trechos da Rodovia Zequinha de Abreu; 139/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, providências no 
sentido de ser construída a rede de esgoto no Recreio dos 
Bandeirantes;  140/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, providências no sentido de incluir no projeto de 
reforma da Praça “Zequinha de Abreu” sugestão para que, nos 
canteiros, sejam colocadas placas com trechos de poesias 
alusivas ao compositor e a Santa Rita do Passa Quatro; 
141/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
providências no sentido ser elaborado projeto de lei criando 
BOLSA-CRECHE. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 20)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador . Edson da 
Silva Mezencio, nº. 142/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que, através do departamento competente, seja 
estudada a possibilidade do município estabelecer parceria com 
as usinas de açúcar e álcool que utilizam as estradas vicinais 
visando à manutenção e conservação das mesmas. A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis. O Sr. Presidente consulta os 
Senhores Vereadores, se concordam com a sugestão, já proposta 
anteriormente, de na próxima Sessão não serem apresentadas 
novas indicações e Requerimentos, para que cada um proceda 
um balanço daquilo que fui respondido pelo Executivo e a 
quantidade das respostas e todos concordam. Terminado o 
Material do Expediente, o Sr. Presidente informa que na próxima 
Sexta-feira será realizada nesta Câmara Municipal, uma palestra 
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sobre aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, que 
será realidade por uma Empresa da Alemanha, com a presença 
de técnicos alemães, que visa prazer informações sobre o 
tratamento do lixo e aproveitamento em usinas de energia e 
estarão presentes representantes de várias cidades da região, que 
tem interesse por este trabalho e, logo após, oferece a Palavra aos 
oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: 
Norma Jamus Villela, para manifestar o seguinte: “Quero solicitar 
a todos que lembrem em suas orações, das vítimas do acidente de 
avião  que ocorreu no dia de hoje, são cinqüenta e oito 
brasileiros que estavam a bordo, que possamos estar lembrando 
pelo conforto das famílias; Quero parabenizar o Sr. Niltinho 
Naitzel, que é o novo Presidente do PPS; Com relação ao Concerto 
Cultural Zequinha de Abreu, realizado pela Câmara Municipal, foi 
maravilhoso, muito elogiado e sabemos que cultura nunca é 
demais; Quero informar que ouvi bons comentários sobre a 
merenda escolar, sendo que no ano anterior, muito se ouvia falar 
sobre este assunto, que estava muito ruim e as informações que 
tive recentemente, é de que hoje a merenda escolar está muito 
boa; Quero fazer um alerta quanto a Escola Nelson Fernandes, 
pois, nos horários de saída e entrada dos alunos existe um perigo 
de ocorrer acidentes, sendo que não existe nenhum tipo de 
sinalização, os ônibus, também, tem dificuldades de transitar e 
estacionar devido ao grande fluxo de carros e alunos, portanto, 
fica aqui um alerta para que o Executivo tome alguma 
providência neste sentido; Quero comentar que no desfile de 
Santa Rita deste ano, não tivemos a presença de nenhum 
Deputado,  como sempre tivemos nos outros anos”; O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Quero lembrar que, quem cuida 
da merenda escolar em nossa cidade é o Luis, funcionário 
destacado para a merenda, fazendo um excelente trabalho”; 
Edson da Silva Mezencio, para manifestar o seguinte. “Sr. 
Presidente, Srs. Secretários; Nobres Vereadores e púbico 
presente, atendendo solicitação a feita pelo Nobre Presidente, 
trago do Executivo, a resposta sobre o Jardim Flamboyam: a 
Assessoria do Sr. Prefeito me passou que já está sendo estudada 
uma operação de limpeza e tapa-buracos no referido Bairro; 
Estive visitando o Bairro Jardim Flamboyam e constatei que lá o 
estado está muito crítico com matos, buracos um total abandono, 
não somente por parte da Prefeitura, como também, dos 
proprietários de imóveis, pois, alguns, o mato já tomou conta, 
acredito que deveria se unir, Prefeitura e os proprietários e pensar 
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num possível asfaltamento para este bairro; Hoje é oferecido o 
PCM- Plano Comunitária Municipal que financia asfalto, acredito 
que valeria a pena pensar em tal solução; Sr. Presidente, estou 
indicando ao Executivo uma parceria com Usina e o DER, para 
que possa ser feita a manutenção das estradas usadas para o 
transporte de cana-de-açúcar, indicação já feita pelo Nobre 
Vereador Beto Bróglio e que estou reforçando e contando com o 
apoio de todos os Edis; Estive conversando com o Deputado José 
Bitencourt, do PDT e este me orientou para que seja feito um 
acordo com Usina e Prefeitura e ele se encarregará de manter 
contato com o DER, para que se forme esta união;  Estive em 
visita ao Distrito de Santa Cruz da Estrela e conversando com 
alguns moradores, escutei muitas reclamações e uma delas 
constatei pessoalmente, não há iluminação na quadra e a praça 
está necessitando de vários pontos de iluminação; providências 
devem ser tomados, com urgência, não devemos nos esquecer que 
os moradores pagam taxas de iluminação pública e tem o direito 
de serem atendidos; Estarei apresentando uma Indicação, neste 
sentido, ao Executivo e cobrando esta solução; Quero agora me 
dirigir ao Nobre Vereador Dr. João Roberto, trago à Vossa 
Excelência algumas respostas e informações da Diretoria da 
Santa Casa; A Santa Casa informa ao Sr. Vereador, que foi 
comprado equipamentos ao custo de R$.200.000.00 (duzentos 
mil reais) com recursos próprios para melhorar e equipar o centro 
cirúrgico, compra esta feita entre agosto de 2.007 à Janeiro de 
2.008, conforme documentos e relações que está sendo entregue 
à todos os Vereadores; As salas cirúrgicas foram repintadas e 
colocadas para macas, os focos cirúrgicos foram reformados, os 
aparelhos de ar condicionado, foram, também, reformados ou 
substituídos, quero informar ao Nobre Vereador que pintura não 
faz parte somente de embelezamento, mas, também, da higiene, 
isto é de conhecimento de qualquer leigo;  A UTI, que Vossa 
Excelência se referiu como uma UTI de brincadeira, não deixa à 
desejar às dos melhores hospitais do Brasil, é equipada com dois 
respiradores, que é o que melhor existe no mercado; Dois 
monitores paramétricos que, com certeza, são de última geração, 
um aparelho de gasometria; Vossa Excelência, como renomado 
médico, tem conhecimento de tão eficientes aparelhos; Nossa UTI 
é para ser considerada de primeiro mundo, somente necessita de 
recursos para melhor manter nossa equipe de trabalho; Nosso 
centro obstétrico, foi contemplado com um novo foco para melhor 
iluminar o campo cirúrgico; Vossa Excelência e nenhum outro 
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nunca fez solicitação de qualquer outra necessidade; A direção da 
Casa, convida o Ver. João Roberto e os demais edis, 
acompanhado de qualquer profissional da área médica, para que 
visite não somente o centro cirúrgico e UTI, como qualquer 
repartição da entidade, para que haja transparência, não somente 
da higiene como, também, da eficiência de nossa aparelhagem e, 
também, para inaugurar as aparelhagens adquiridas com 
recursos conseguidos pelo Sr. Presidente, Ver. Marcelo Simão; O 
Departamento de Saúde informa para o Nobre Vereador João 
Roberto, que a ambulância UTI, citada pelo Nobre Vereador, já é 
de responsabilidade do Departamento de Saúde, desde 
14/11/2.008, conforme o ofício anexo, se o Vereador não tem 
conhecimento, esta ambulância foi doada para a Santa Casa, a 
ambulância UTI doada, nunca apresentou nenhum tipo de 
problema nos transportes de emergência; O Nobre Vereador ao 
citar o atraso no transporte da paciente, fique sabendo que a 
Santa Casa, tentou no momento do transporte, adaptar um 
monitor mais moderno para melhor transportar a paciente, mas, 
as instalações da ambulância não suportou o equipamento e o 
transporte acabou sendo feito com a aparelhagem normal da UTI 
móvel, talvez o atraso mencionado por Vossa Excelência, tenha 
sido em decorrência deste fato; Segundo declarações do 
Cardiologista, Dr. Maurício, que acompanha anexo aos 
documentos entregue aos Srs. Vereadores, a ambulância UTI se 
encontra em perfeitas condições de uso, ressaltando que por volta 
das 17:00 horas, foi acionada a emergência pela Secretária do Dr. 
Mauricio, Cardiologista, solicitando uma ambulância, para que se 
transportassem a paciente para a Santa Casa local, contudo, 
somente foi solicitado o motorista, para conduzir a ambulância 
UTI que já se encontrava na Santa Casa, às 19:30 horas, a qual 
se dirigiu para Ribeirão Preto, às 20:30 horas, conforme 
ocorrência, preenchida pelo motorista na hora do fato e 
declaração do mesmo, anexo nos documentos dos Vereadores; Foi 
convidado o filho da paciente, também, médico, para acompanhar 
sua mãe junto à ambulância, e este preferiu ir em seu carro atrás 
da ambulância, a paciente teve como companhia somente uma 
enfermeira e a viagem transcorreu perfeitamente; Vale a pena 
ressaltar que a paciente possui o plano de saúde Unimed-
Ribeirão e a ambulância da Santa Casa tem como finalidade 
atender os pacientes do SUS; O Departamento de Saúde quer 
informar ao Nobre Vereador João Roberto, que na Farmácia do 
CAIC já existe um farmacêutico e o que causa estranheza é que 
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na última reunião realizada, no dia 11 de maio, em nenhum 
momento, foi questionado o assunto de ambulância e, também, 
foi perguntado pelo Diretor da Saúde, se alguém ali presente teria 
algum questionamento e o Nobre Vereador João Roberto, nesta 
mesma ocasião, elogiou o Departamento de Saúde e perante a 
pergunta do Diretor, se calou; O Departamento de Saúde já 
solicitou, ao setor de compras na Prefeitura, os equipamentos 
citados, os quais foram indicados pela Santa Casa para melhor, 
equipar ambulância UTI, provando que Prefeitura e Santa Casa 
estão unidas para melhor qualidade de atendimento e a 
aparelhagem que foi solicitada, foi um ventilador, pulmonar, no 
valor de R$. 28.600,00 (Vinte e oito mil e seiscentos reais), duas 
bombas infusão, no valor de R$. 8.900,00 (oito mil e novecentos 
reais) cada uma, um monitor para multiparamétrico, no valor de 
R$.7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); Sr. Presidente, com o 
devido respeito, as palavras do Nobre Vereador João Roberto, me 
causou espanto; Fui procurado pela Santa Casa, pelo 
Departamento de Saúde, os quais me apresentaram 
documentações e declarações de alguns Médicos de nossa cidade 
e de Ribeirão Preto, declarações estas que me tranqüilizam e me 
fizeram ver que as declarações do Vereador João Roberto não 
condiziam com a verdade; as palavras do Vereador foram 
importunas, causando grande repercussão perante nossa 
população; A população encontra-se em pânico depois destes 
infelizes relatos; Diante de documentos competentes que estão à 
disposição dos Vereadores e da falta de verdade que conseguiu  
causar o pânico na população, há urgência em reverter, 
imediatamente, este pronunciamento com a devida retratação 
pública do Vereador, para que tranqüilize a população; Frases 
como “o melhor médico de Santa Rita é o Dr. Anhanguera”, 
exemplificam bem a irresponsabilidade de leigos em saúde, 
tentando tirar proveito político e pondo em risco a credibilidade 
da Saúde local; Gostaria de solicitar aos Colegas, para que sigam 
o exemplo do Vereador Marcelo Simão e usem seus Deputados 
para conseguir ajuda para a saúde e a Santa Casa; Saúde é coisa 
seria e se deve ser tratada seriamente, não se deve usar a saúde 
para atos politiqueiros”; João Roberto Alves dos Santos, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Secretários; Nobres 
colegas e Platéia presente: Acho muito sério, Ver. Edson, alguém 
chegar aqui e falar que a colega faltou com a verdade; Eu não sou 
nenhum moleque idiota, sou médico e freqüento a Santa Casa; 
Eu tenho várias testemunhas na Santa Casa, que eu já tive que 
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quebrar material cirúrgico, em nenhum momento eu falei que não 
tinha ar condicionado, que não estava pintada a sala, que não 
tinha respirador na UTI, o que eu falei, com relação à Santa Casa 
foi isto; Com relação a ambulância, irei trazer nesta Casa, as 
enfermeiras, auxiliares de enfermagem, motorista da ambulância 
e o Médico que transferiu minha mãe, para que eles falam o 
motivo da demora da ambulância sair de Santa Rita; Minha mãe 
teve um começo de infarto e ficou um hora dentro da ambulância, 
esperando para que um aparelho funcionasse na ambulância, eu 
não quero saber se é o aparelho da   ambulância, se era um 
aparelho melhor ou não, ela ficou um hora dentro da ambulância, 
que estava dentro da garagem do hospital e o médico tendo que 
pedir para trocar o aparelho e os aparelhinhos que vão na 
paciente, portando, quando falam que alguém falta com a verdade 
é complicado”;  Edson da Silva Mezêncio, para manifestar o 
seguinte: “Com relação à saúde, eu trouxe o que me passaram da 
saúde e o que me passaram da Santa Casa, mas, minha opinião 
particular, adquiri conversando com outros médicos da área, que 
já usaram a UTI da Santa Casa; Eu sou leigo quanto a Santa 
Casa, material médico, etc., não entendo, apenas estou 
acreditando e tirando minha opinião perante o que me passaram 
e falaram”; João Roberto Alves dos Santos Junior, para manifestar 
o seguinte; É por isso que irei trazer estas pessoas aqui para 
falarem o que realmente aconteceu; Quando eu falo que a UTI 
que temos no nosso hospital é de brincadeira, não me refiro aos 
aparelhos que tem na UTI, pois, de nada adianta ter aparelhos na 
UTI e não ter pessoas preparadas para cuidar destes aparelhos; 
Todos nós sabemos a dificuldade que é para termos um 
cardiologista para lhe acompanhar, a cidade toda sabe disso, por 
tanto, não venham falar que estou mentindo, eu não falei mau da 
Santa Casa e nem da saúde, eu citei alguns exemplos que estão 
acontecendo; O centro cirúrgico está bonito, precisa ser limpo, ter 
higiene, mas, também, precisa ter material que segure um vaso 
quando está sangrando ou um útero quando está com uma 
artéria uterina vazando, eu preciso ter um material firme que 
segure isto e este material, falaram que nunca houve solicitação 
disto, que é mentira, posso trazer aqui a Drª. Isaura, Anestesista, 
que está em todas as salas de cirurgia, ou uma declaração dela, 
para confirmar por quantas vezes nós pedimos para trocar este 
material; Por tanto, vou tomar as providências, pois, fui chamado 
de mentiroso; Como estamos falando de saúde e fui chamado de 
mentiroso, uma das respostas eu recebi hoje do Departamento de 
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Saúde, foi sobre o aparelho de ultra-som, o que foi divulgado pelo 
fato deste aparelho não estar funcionando naquele período foi que 
este aparelho estava quebrado e a resposta que recebi, que 
encontra-se em minhas mãos, é que a paralisação do serviço de 
ultra-sonografia ocorreu pela término do contrato com a empresa 
prestadora de serviço, a qual precisou ser renovada e 
aproveitando a paralisação, inventaram de fazer uma revisão no 
aparelho novo e ainda me chamam de mentiroso, se tem alguém 
mentiroso não sou eu, foi divulgado aos quatro cantos da cidade 
que este aparelho estava quebrado; O Departamento de Saúde do 
Município, solicitou no Posto de Saúde, o qual eu trabalho, para 
que eles verificassem o número de um pugle, que vai atrás do 
aparelho, para fazerem esta nota, eu não sou mentiroso, vou 
provar, trazendo as pessoas que transferiram minha mãe, as 
pessoas vão testemunhar que eu tive que quebrar um aparelho 
da Santa Casa, um material cirúrgico, pois, ele voltava para a 
caixa e mediante esta resposta do Departamento de Saúde, 
mentiroso eu não sou, por tanto, peço autorização do Sr. 
Presidente, para que no momento oportuno, eu apresente a 
declaração destas pessoas ou as próprias pessoas aqui na 
Câmara; De tanto Diretores que a Municipalidade possui, venceu 
o prazo para solicitar a prorrogação do contrato, a incompetência 
do Executivo e de seus Diretores chega a este ponto e ainda me 
chamam de mentiroso, deviam ter vergonha na cara; Posso não 
ter muita coisa na vida, meu pai já faleceu, mas me deixou algo 
muito importante, a verdade acima de tudo e até hoje graças a 
Deus, nunca menti, espero que as pessoas que falaram isto, 
pensem bem no que estão fazendo, nas atitudes, pois, vamos 
estar cobrando sempre, eu nunca acusei ninguém ou falei algo 
que não tivesse fundamento, ou que não fosse verdade, sendo 
assim, com esta documentação, dá para ter uma noção de quem 
está mentindo; Gostaria de dizer ao colega, Ver. Edson, que 
quando tiver qualquer notícia que fale a respeito de um colega, 
antes de usar a tribuna e ler um papel acusando o colega, 
procure conversar com ele primeiro, pois, Vossa Excelência pode 
ter anotado num papel, mas, as palavras foram suas”; Paulo 
César Missiatto, para manifestar o seguinte: Sr. Presidente, Sr. 
Secretários; Nobres Colegas e Platéia presente, boa noite: “O que 
me traz a esta Tribuna, normalmente, são reportagens publicadas 
nos editais de nossa cidade; Quero em defesa de todos nós 
Vereadores, solicitar para que nosso Assessor de Imprensa, Sr. 
Cleber Otaviano, elaborasse uma matéria, pois, no Jornal “O 
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Farol”, foi publicada uma matéria, pelo Sr. Shubert Persin, 
dizendo que nós Vereadores somos culpados por esta discussão 
entre Saúde e Santa Casa, sendo que nós estamos, simplesmente, 
tentando ajudar, desde o começo foi falado nesta Casa, que a 
nossa intenção é melhorar  a saúde do nosso povo Santarritense, 
eu creio que deve partir dos dois lados, tanto da Santa Casa como 
da Direção do Departamento de Saúde Municipal, uma solução 
para o que está acontecendo, pois, daqui a pouco, a Saúde vai ser 
péssima por nossa causa e não por causa dos Diretores da Santa 
Casa e dos Diretores da Saúde; A Saúde é algo muito sério e tem 
que ser tomada conta por pessoas que estão dirigindo, nossa 
parte estamos fazendo, estamos cobrando, tentando apaziguar as 
diferenças, mas, não podemos mudar as peças, elas tem que ser 
mudados por pessoas que tem responsabilidade dentro da Saúde 
de Santa Rita do Passa do Quatro, por tanto, solicito que esta 
Casa publique uma matéria, dizendo da intenção de todos nós 
Vereadores, que é ajudar a Saúde, não adianta dizerem para nós, 
que os munícipes estão indo para Ribeirão Preto fazerem 
cirurgias, pelo fato de que não cofiam na Santa Casa, acredito 
que a Saúde total tem que entrar em sintonia, por tanto, quero 
solicitar para que continuássemos, pois, pelo que estou vendo vai 
depender desta Casa, novamente, marcamos reuniões com o 
Departamento de Saúde, Diretor da Santa Casa, para que 
possamos concluir este trabalho e, se preciso for, quem sabe 
abrirmos uma CEI na Saúde, na Assistência Social, no Turismo, 
no Esporte e a onde for necessário para vermos as 
irregularidades, se houverem, e tentarmos corrigir e, se não 
haver, palmas para quem esta administrando”; Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Nobres Secretários, 
Caros Colegas e Platéia presente, boa noite, quero, em primeiro 
lugar, agradecer à todas os Vereadores e funcionários desta Casa, 
pelo brilhante evento que tivemos no último dia 21 de maio, que 
foi o concurso Cultural Zequinha de Abreu, que marcará época 
na historia de Santa Rita, com um projeto cultural bem sucedido, 
que levará o nome de Zequinha de Abreu; Tanto esforço tem tido 
a fundação Zequinha de Abreu, seus integrantes, para valorizar 
cada vez mais o nome de Zequinha de Abreu e estará em todos os 
impressos desta Casa; Temos informações que outras empresas 
estarão adotando a frase em seus impressos e, com isso, temos a 
proposta de futuramente homenagear estas empresas que 
divulgarem o nome de Zequinha de Abreu; Quero, através do líder 
do PPS, nesta Casa, Ver. Paulo César Missiatto, cumprimentar o 
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Colega Nilton Naitzel Junior, que assumiu a Presidente do PPS, 
no lugar do Clovinho Camargo, que fez um trabalho brilhante, na 
condução do PPS, que tem procurado ajudar o Município através 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, embora com 
muita dificuldade, pois, as ações que ele toma iniciativa, o 
Executivo não encaminha; Logo após, o Sr. Vereador Marcelo 
Simão, faz a leitura da carta enviada ao Sr. Prefeito, pelo 
Presidente do Conselho de Turismo, Dr. Talau Girotto, 
informando que estaria deixando o COMTUR por motivos 
pessoais; Em seguida, o Sr. Vereador Marcelo Simão manifesta o 
seguinte: “Eu não tive a oportunidade de conversar com o Talau,   
depois de receber esta carta e tomo a liberdade de emitir minha 
opinião pessoal, pois, leio nesta carta, um profundo 
descontentamento com a situação do Turismo no Município; O 
Turismo em nossa cidade, tal como outros setores não vai bem, 
os nossos pontos turísticos, relativamente abandonados, nada 
esta sendo feito, aquilo que nós cobramos na primeira reunião 
com o Sr. Prefeito, planejamento, não acontece, nós não temos 
um trabalho do Executivo construtivo, inovador, o que nós temos 
são as manutenções das mesmices, do trabalho feito do dia-a-dia, 
já que não se consegue gerar emprego, vamos dar emprego na 
Prefeitura, nós temos cento e dezesseis cargos de confiança e a 
cidade de Tambaú tem apenas trinta, e as coisas não acontecem, 
criamos um projeto, como o Conselho de Desenvolvimento, nós 
tanto propusemos aqui e estes projetos vão ficar na gaveta, por 
tanto, sinto muito perder o Tatau na Presidência do COMTUR, ele 
fez um grande trabalho, é muito respeitado por todos, um 
incentivador do Turismo e tenho certeza, que o Sr. Prefeito não 
achará pessoa melhor para compor este quadro e como 
acontecem em outros momentos, as pessoas sérias deste 
Município, vão perdendo a motivação e o interesse em participar 
das coisas do Executivo, à não ser aquelas muito bem 
empregadas pelo Executivo Municipal, esta é minha opinião 
particular; Quanto ao Jardim Flamboyam, me parece que o Sr. 
Prefeito vai tomar uma iniciativa, já são cinco anos de mandato e 
este Bairro mau viu uma máquina de limpar mato, o proprietário 
particular não tem motivação para limpar seu terreno, pois, o 
mato da rua passa de um metro de altura, por tanto, quando se 
lê que o Bairro Flamboyam vai ser visto pelo Executivo, vejo com 
muita ressalva; Com relação ao Distrito de Santa Cruz da Estrela, 
uma solicitação sobre a iluminação da quadra existente naquele 
Distrito, que toda semana o Sr. Zito, morador daquele local, faz 
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nos Jornais, nós fizemos aqui na Câmara, na segunda Sessão, 
não somente aquele pedido, mas, são dez itens,  além daquele 
requerimento que nós assinamos tem mais, dois ou três, mas, 
nada é feito e no próximo domingo, estaremos  no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, para comemorar a Emancipação do 
Distrito, porém, não sei como o Prefeito vai encarar aquela 
população, pois, a partir de hoje, a Danúbio deixou de fazer o 
caminho da Estrela que vinha de Tambaú - Estrela – Santa Rita, 
em dois horários por dia, parou, pois, não tem movimento, sendo 
que o Executivo traz de forma errada algumas pessoas daquele 
local, nas suas conduções e com isto, acabou o interesse da 
Danúbio Azul em trazer os passageiros de lá para cá e com isto, 
quem não tem veículo, vem de favor em um carro da Prefeitura ou 
vem à pé, não é que  queremos que as pessoas daquele Distrito 
tenham despesas com transporte, mas, sabemos que o transporte 
é feito de forma irregular e com isto a Empresa desistiu; A 
Prefeitura de Santa Rita, nestes últimos cinco anos, é 
terrivelmente prejudicial para o Distrito de Santa Cruz da Estrela; 
No Requerimento apresentado solicitando a iluminação na quadra 
de Santa Cruz da Estrela, fala que está em licitação, isto em 
fevereiro de 2008, já estamos em junho de 2009 e ainda está em 
licitação, a inércia do Poder Executivo, quer o Prefeito Mauro 
tenha as melhores intenções, talvez não tenha tempo para 
administrar o Município, excelente médico, muito ocupado, a 
inércia dos seus assessores, e falo de forma generalizada, não 
estou falando de ninguém especificamente, é imensa, o Prefeito 
Mauro tem alguns nomes bons, mas, o seu sistema não permite 
que se faça hoje, nós temos uma divisão dentro da Prefeitura que 
se a ala de um político importante do Executivo quer, a outra ala 
não quer, ninguém fala a mesma língua; Quero falar sobre a 
matéria do Jornal “O Farol”, uma matéria de extremo mal gosto, 
escrita por um Jornalista, inteligente, mas, não sabemos 
atendendo a que pedido; Fazer uma matéria dizendo que uma 
campanha dos Vereadores difama a Santa Casa e por isso ela cai 
drasticamente o número de cirurgias, não vamos tapar o sol com 
a peneira; A Santa Casa pode ter caída drasticamente o número 
de cirurgias, pelo fato de que alguns médicos foram embora, ou 
por outro fato, não sabemos o motivo, mas, como disse o Ver. 
Paulo César, amanhã a culpa da Santa Casa não ir bem é dos 
Vereadores, sendo que nós estamos liderando um movimento 
para que a Santa Casa tenha um convênio com o Departamento 
do Município, coisa que desde a existência da Santa Casa nunca 
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houve; A Santa Casa presta um serviço de pronto socorro no 
Município, sem convênio com a Prefeitura e nós Vereadores, 
através de nosso Departamento Jurídico, estamos liderando este 
movimento para criar este convênio, estamos solicitando verbas 
para a Santa Casa, cobrando o Sr. Prefeito para acertar a questão 
da Saúde do Município; Nós ouvimos do Diretor da Saúde, que 
sobram duas mil consultas na área da Saúde, por mês, não pelo 
fato de que Santa Rita não tem problemas, pelo fato de que a 
população não vai no Posto de Saúde e vai na Santa Casa, por 
tanto, é necessário  que melhore a Santa Casa, para atender esta 
imensa demanda, a culpa não é da Santa Casa, ai vem o Jornal 
“O Farol” e diz que a campanha acaba com a Santa Casa, sendo 
assim, acredito que o Jornal foi muito infeliz em sua matéria, o 
problema da saúde é da informatização que o Ver. Paulo César 
tantas vezes cobrou, sobram consultas em um lugar e faltam em 
outro; A nossa Santa Casa é bem equipada todos sabemos, tem 
um baixo índice de infecção, mas, quando cobramos falhas, não 
estamos fazendo campanha contra a Santa Casa, por tanto, fica 
aqui o pedido para que o Jornal “O Farol” possa fazer uma 
matéria esclarecedora sobre os fatos, possa participar das 
reuniões e formar sua opinião e não pegar opinião emprestada 
dos outros, pois, o que me consta, o Jornalista que escreveu a 
matéria, nunca participou de uma reunião”. 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 nºs. 013/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, que Dispõe sobre contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da  
Constituição Federal, e dá outras providências. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 023/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro a celebrar convênio de cooperação técnica com Governo 
do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da 
Habitação. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 026/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Prorroga, no âmbito do Município de Santa Rita 
do Passa Quatro,  o prazo de licença-maternidade das servidoras 
públicas municipais. Submetido em Discussão, solicitou a 
Palavra os Srs. Vereadores   José Mario Castaldi, para manifestar 
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o seguinte: “Este Projeto que prorroga o prazo de licença 
maternidade, é de suma importância para as mães, pois, uma 
mãe que voltava a trabalhar no quarto mês, agora voltará a 
trabalhar no sexto mês, isto posto, para aquelas que 
amamentam, principalmente, é uma dádiva, porque o grande 
benefício não será para mãe e sim para o seu filho”; O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte : “Este Projeto determine que a 
Prefeitura pague estes dois meses de acréscimo à licença 
maternidade e não o Instituto Santa Rita Prev e entendemos que 
se trata de um projeto brilhante, porque contempla a mulher no 
seu principal estágio, que é maternidade, permitindo que a 
criança receba os principais cuidados no início de sua vida que 
serão fundamentais para o seu futuro”. Terminada a Discussão, o 
Sr. Presidente coloca o referido Projeto de Lei em Votação, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade; Segunda Discussão e 
Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 021/09, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, o qual Modifica dispositivos da Lei nº. 
2.314, de 21 de dezembro de 1.999 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais). Submetido em Discussão e Votação Única 
foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para 
tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 10ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 15 
de junho de 2.009, às 20:00 horas para serem Discutidos e 
Votados os Projetos de Lei nºs: 022/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 
financeiro do ano 2.010, e dá outras providências; 025/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Institui a “Semana 
Zequinha de Abreu nas Escolas” da rede pública municipal de 
ensino; 028/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o 
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de 
Educação, objetivando aplicação do Saresp nas escolas 
municipais; Projeto de Resolução nº. 002/09, de autoria da Mesa 
da Câmara Municipal, que Dispõe sobre a contratação de 
emissora de rádio para transmissão das sessões e dá outras 
providências; Projeto de Resolução nº. 003/09, de autoria da Mesa 
da Câmara Municipal, que Dispõe sobre a contratação de serviços 
especializados para continuidade de Estudo e Pesquisa da 
História/Memória desta Casa e dá outras providências e declara a 
mesma encerrada,  lavrando-se esta Ata que após ser submetida 
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à apreciação do Plenário será devidamente assinada pela Mesa da 
Câmara Municipal. Aprovada em: 15 de junho de 2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                        Presidente 

 
 
 

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