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

                                       Aos dois dias do mês de março do ano dois mil e 

nove, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio “Prof. 

Oscar de Oliveira Alves”, localizada na Rua José Rodrigues Palhares, número 

cento e dezessete, foi realizada a Terceira Sessão Ordinária, com a 

presença dos Senhores Vereadores: Edson da Silva Mezencio, João Roberto 

Alves dos Santos Júnior, José Mário Castaldi, Luís Roberto Daldegan 

Broglio, Marcelo Eduardo Rissato, Marcelo Simão, Norma Jamus Villela, 

Paulo César Missiatto e Paulo Henrique de Melo. O Sr. Presidente declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar em Plenário a 

existência de número legal. O Sr. Vereador José Mário Castaldi, solicita um 

minuto de silêncio pelo falecimento dos Srs. José Adão Corrêa e Sr. Albino 

de Almeida Fernandes. O Vereador e Presidente desta Casa, solicita um 

minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Mário Vencel, 

João Batista Machado, Carlos Geronimo do Amaral, Gessy Spadon, Mário 

Formoso e Silvia Regina Lourenço Monteiro, ocorrido recentemente. Logo 

após, consulta o Plenário se os mesmos concordam com a dispensa da 

leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aceita, a presente Ata foi aprovada. 

Logo após, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Ver. José Mário Castaldi, 1º 

Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do material referente ao 

Expediente, sendo: 1)- Ofícios nºs: 007, 011, 012, 013, 016, 020, 021, 022 e 

024/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando respostas das 

Indicações apresentadas pelos Nobres Vereadores: Norma Jamus Villela, 

Marcelo Simão e João Roberto A. dos Santos Junior. As referidas 

informações ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos 

Senhores Vereadores; 2)- Ofício nº. 023/09, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, enviando o Balancete da Receita e Despesa desta Municipalidade, 
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referente ao mês de novembro de 2.008. O referido Balancete ficará 

arquivado na Secretaria desta Casa de Leis à disposição dos Srs. Vereadores; 

3)- Ofícios nºs: 010, 015, 017e 018/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

enviando respostas dos requerimentos apresentados pelos Srs. Vereadores, 

nas Sessões passadas. As informações serão arquivadas na Secretaria à 

disposição dos Srs. Edis; 4)- Ofício nº. 019/09, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, enviando informações à esta Casa de Leis, sobre o impacto na 

Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2009 e enviando relatório 

de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2008. As informações serão 

arquivadas na Secretaria, ficando à disposição dos Srs. Vereadores; 4)- 

Projeto de Lei nº. 007/09, da Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre 

Alteração do Artigo 2º. da Lei nº. 2.491, de 06/05/2003. Referido Projeto 

será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para estudos e 

manifestação; 5)- Requerimentos apresentados pela Mesa da Câmara nºs. 

011/09, ao Sr. Prefeito Municipal para que informe sobre o andamento do 

processo de organização do plano de cargos, vencimentos e carreira dos 

servidores municipais como complemento da reorganização administrativa 

feita pela Lei nº. 2.808, de 31/12/08; 012/09, ao Sr. Prefeito Municipal para 

que informe sobre o cumprimento do acordo firmado entre a Prefeitura e a 

Associação Brasileira dos Caminhoneiros – ABCAM, através do Termo de 

Permissão de Uso de Área Própria do Município, assinado em 20/02/2008, 

com prazo de 12 meses para apresentar aprovação junto aos órgãos 

competentes; 013/09, ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe esta Casa 

sobre todos os gastos efetuados com a realização do Carnaval/2009 em 

nossa cidade; 014/09, ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe esta Casa 

sobre a base de cálculo utilizada para a fixação de valores de cobrança do 

consumo mínimo da tarifa de água e esgoto, com apresentação de custos 

que alicerçou a referida cobrança. Todos os Requerimentos apresentados 

serão encaminhados ao Sr. Prefeito Municipal, para as devidas providências; 

6)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara, nºs. 028/09, ao Sr. 

Prefeito para que seja providenciada a remoção de árvore e o plantio de nova 

muda defronte o imóvel nº. 353, da rua Victor Meirelles; 032/09, ao Sr. 

Prefeito para que estude as possibilidades de ser feita a contratação de 
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pessoal por tempo determinado para a realização de serviços emergenciais 

em nossa cidade; 033/09, ao Sr. Prefeito Municipal, para que sejam tomadas 

providências com relação ao serviço de coleta de entulhos que é 

disponibilizado pela municipalidade, através de empresa contratada, que 

coloca caçambas em pontos estratégicos da cidade para utilização dos 

munícipes; 7)- Indicações apresentadas pelo Ver. João Roberto Alves dos 

Santos Junior, nºs. 029/09, ao Sr. Prefeito para que estude as 

possibilidades de resolver, o mais breve possível, a abertura da Farmácia do 

Centro de Saúde II, nos finais de semana e feriados, para atendimento da 

população carente; 030/09, ao Sr. Prefeito, para que estude as 

possibilidades de serem colocados “sonorizadores” na Rodovia Zequinha de 

Abreu, trecho entre o trevo Mário Sérgio Papa Marchine (portal de entrada 

da cidade) até a Vicinal Prof. Jayme Nori, que dá acesso ao Distrito de Santa 

Cruz da Estrela; 031/09, ao Sr. Prefeito Municipal, juntamente com o 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, viabilizem a capacitação 

periódica dos servidores, principalmente, os que operam com máquinas 

computadorizadas tipo: pá-carregadeira, retro-escavadeira e outras; 8)- 

Indicações apresentadas pelo Ver. Paulo Henrique de Melo, nºs: 034/09, ao 

Sr. Prefeito Municipal para apresentar estudos junto as agências bancárias 

para a instalação de posto avançado com Caixa 24 horas, nas imediações do 

Caic, para atender os moradores dos bairros próximos; 035/09, ao Sr. 

Prefeito para que estude as possibilidades de conceder falta abonada ao 

servidor municipal, no dia de seu aniversário; 036/09, ao Sr. Prefeito para 

que viabilize junto ao Departamento Competente para efetuarem a pintura 

nas faixas de pedestres existente nas vias de nossa cidade, principalmente, 

as existentes nas proximidades de supermercados; 037/09, ao Sr. Prefeito 

para estudar as possibilidades de colocar “pedalinhos” na área de Lazer 

“Ludovico Zorzi” ; 038/09, ao Sr. Prefeito Municipal para que estude as 

possibilidades de adquirir ônibus para compor a frota municipal os quais 

seriam destinados ao atendimento de estudantes universitários, 

gratutitamente; 039/09, ao Sr. Prefeito Municipal para que estude as 

possibilidades de implantação de Padaria Comunitária no bairro Jardim São 

Luiz, para atender a população das imediações; 040/09, ao Sr. Prefeito 
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Municipal, para que viabilize estudos e conseqüente transformação de toda 

extensão da Avenida Formoso passe a ser considerada mista para fins de 

zoneamento; 041/09, ao Sr. Prefeito municipal, para que estude as 

possibilidades de implantar um Cine Clube, no anfiteatro Américo Persin, 

localizado no Centro Cultural Mário Covas; 042/09, ao Sr. Prefeito 

Municipal, para que sejam estudadas as possibilidades de colocar bancos de 

cimento defronte o Velório Municipal, logo abaixo da marquise; 043/09, ao 

Sr. Prefeito, para que viabilize junto ao Departamento Competente a 

instalação de câmeras de segurança monitoradas em frente as escolas e 

praças públicas de nosso município, em especial nas entradas principais, 

bem como o monitoramento ligado diretamente com a polícia militar; 

044/09, ao Sr. Prefeito para que sejam estudadas junto ao departamento 

competente, as possibilidades de construção de sanitários públicos, nas 

imediações da Av. José Ribeiro de Oliveira com a rua João Erbeta, no Jd. 

Nova Santa Rita; 9)- Indicação nº. 045/09, apresentada pela Mesa da 

Câmara, para que seja providenciado pela administração o asfaltamento da 

Rua José Ferreira de Rezende, localizada no Distrito de Santa Cruz da 

Estrela, a qual serve de acesso ao Cemitério daquele Distrito; 10)- Indicação 

nº: 046/09, apresentada pelo Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, ao Sr. 

Prefeito Municipal para que junto ao Departamento de Turismo, sejam 

estudadas as possibilidades de ser reorganizado o carnaval de rua em nossa 

cidade, dando oportunidade aos foliões de organizarem blocos carnavalescos, 

escolas de samba e trios elétricos, oferecendo maior entretenimento aos 

jovens e aumentando o número de turistas. Todas as proposituras 

apresentadas pelos nobres Vereadores na presente Sessão serão 

encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis; 11)- Ofício enviado pelo Presidente do PMDB, local, 

informando que o líder da bancada nesta Casa de Leis é o Ver. Luis Roberto 

D. Broglio; 12)- Ofício enviado pelo Presidente do PDT, local, informando que 

o líder da bancada nesta Casa de Leis é o Ver. Edson da Silva Mezencio; 13)- 

Convite enviado pelo Departamento Municipal de Esportes aos Vereadores 

para prestigiarem as finais do Campeonato de Futsal “Cidade de Santa Rita”; 

14)- Convite enviado pelo Depto de Esporte, Cultura e Lazer junto com o 
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Depto Cultural da AMAJAC, aos Vereadores para participar de homenagens 

ao Dr. José Geraldo de Oliveira e Sra. Leila de Abreu, no próximo dia 06 de 

março, as 19:30 hs. no Centro Cultural Mário Covas. 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-se sobre matéria publicada no semanário local, onde refere-se a 

quantidade de proposituras apresentadas pelos Edis e, também, sobre a 

qualidade  das mesmas, a Vereadora informa que são solicitações feitas 

pelos munícipes e que o Vereador como seu representante tem que atendê-

los. Fala também, sobre a Campanha da Fraternidade deste ano cujo tema é 

Paz e Justiça, para que todos reflitam sobre o assunto e, finalizando, faz a 

leitura de um poema sobre a “Mulher” homenageando-as pelo Dia 

Internacional da Mulher; Edson da Silva Mezencio, para manifestar o 

seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas e Público 

presente. Estive analisando a prestação de contas da AEUS e como todos 

podem analisar, não está muito clara, vendo que esta entidade recebe verbas 

do Município, venda de ingressos pelos estudantes, fazem do ônibus como se 

fosse de linha, pegando passageiros, gostaria que fosse cobrando pelas 

passagens, que não são estudantes e cobrando pelas passagens, gostaria 

que fosse feito uma prestação de contas mais clara para nós; Quero solicitar 

ao Sr. Presidente que indicasse mais dois Vereadores para que colaborasse 

na fiscalização desta entidade; Chegou até minhas mãos, uma prestação de 

contas de um repasse do Município de R$. 125.000,00 (cento e vinte e cinco 

mil reais) e uma prestação de contas da entidade no mesmo valor, portanto, 

eu gostaria de saber sobre as demais arrecadações como: vendas de 

passagens, ingressos, carnês pagos pelos estudante, pois, o que está 

parecendo, é que o valor que Município passa,  paga todas as dívidas e neste 

caso, deveria ser de graça aos estudantes, é o que esta parecendo; Gostaria, 

também, de participar a todos que a Associação dos Transportes de Cana de 

Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, estará dando mais um passo para 

suas instalações em nosso Município; Gostaria de contar em apoio dos 

colegas, para que juntos passamos agilizar suas instalações, pois, 

precisamos comprar uma área; Em reunião como o Sr. Prefeito, nos foi 
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sugerido uma área próxima ao jardim Planalto e sua compra terá que passar 

pelo Legislativo; Falando em geração de empregos, estou trabalhando junto 

com o Jurídico, para que todas as empresas assentadas, tenham mais 

facilidade para conseguir o financiamento, pois, qualquer empresa que vier 

para nosso Município, com certeza, estará precisando deste financiamento; 

Gostaria, também, de reforçar os pedidos já feitos aqui para que fosse 

oferecida maior atenção ao Bairro Jardim Planalto, que se encontra 

abandonado”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Como esclarecimento, 

recebemos as contas das entidades subvencionadas e a AEUS apresentou 

uma prestação de contas, somente daquilo que ela recebeu do Município e 

as outras arrecadações não nos foi passada; Concordo com o Vereador de 

que devemos verificar este fato e nos próximos dias estaremos fazendo  esta 

analise”; Paulo Henrique. de Melo para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 

Nobres Colegas, Público presente e Imprensa; Primeiramente, quero 

esclarecer que nesta Sessão apresentei onze indicações, pois, o papel do 

Vereador é os olhos da população, se nós não enxergarmos para a 

população, ninguém mais ira fazer; Com relação a prestação de contas da 

AEUS, faço uma indicação de ônibus, gratuito aos universitários, Logo após, 

justifica suas Indicações apresentadas nesta Sessão e, parabeniza em nome 

da Vereadora Norma Jamus Villela, todas as mulheres, pelo dia 08 de março 

do corrente”; João Roberto Alves dos Santos Júnior; para manifestar o 

seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, Colegas Vereadores, Srªs. e 

Srs. presentes, Imprensa, boa noite à todos; Com relação a fala da Vereadora 

Norma, sobre a publicação colocada nos jornais, acredito que tenha sido 

uma grande falta de respeito, não somente com os cinco Vereadores, mas, 

com todos nós, e mais ainda, com a população, pois o Vereador apresenta a 

Indicação que a população solicita, Com relação a ABCAM, fiquei satisfeito 

quando soube, através dos Jornais, que já cumpriram a primeira etapa com 

a documentação e parabenizo a Mesa pelo Requerimento, pois, publicar no 

Jornal que já foi cumprido é um fato, mas, precisamos saber se realmente 

está sendo efetiva aquela informação; Já aconteceu com este Vereador, em 

gestão passada um Deputado assumir um compromisso de doar R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para a Santa Casa e não mandar, acredito 
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que seria interessante o Sr. Presidente solicitar as entidades que quando 

receber alguma verba por meio de Deputado enviasse para esta Casa; 

Quando o Sr. Presidente se manifestou a respeito do orçamento que não 

houve nenhum impacto no orçamento de Novembro e Janeiro, que foi menos 

de 1%, Nós tivemos conhecimento da contratação de várias pessoas, 

criaram-se vários cargos, sendo assim, creio ser muito difícil diante da 

contratação de várias pessoas e não ter havido alteração nenhuma no 

orçamento; Irei entrar em contato com o Jurídico da Câmara Municipal, 

pois, existe uma Lei Federal que concede o direito as pessoas que tem um 

baixo consumo de energia elétrica, de ter uma redução no pagamento de ate 

60% e cabe a Prefeitura Municipal, através do Departamento Social divulgar 

às pessoas de baixa renda”; Paulo César Missiato, para manifestar o 

seguinte: “Sr. Presidente; Nobres Colegas e Platéia presente: Com relação ao 

assunto que fez parte da Sessão anterior, sobre “o Vereador no bairro”, no 

jornal “Folha de São Paulo”, na data de 27 de fevereiro de 2.009, fala sobre 

uma matéria semelhante que foi  “O governo itinerante 2.009”, de Ribeirão  

Preto , onde  a Prefeita, Vice Prefeito, Secretários e Vereadores  atendem a 

comunidade, com assuntos relativos à Saúde em geral, informações sobre 

dengue, educação, cidadania, programas de assistência, cultura, esporte, 

etc; Acredito que não precisamos chegar no mesmo nível de Ribeirão Preto, 

mas, podemos começar a fazer um trabalho neste sentido, atendendo nos 

Bairros de nossa cidade e do Distrito de Santa Cruz das Estrelas; Apresentei 

em março de 2.008, e até o momento não obteve resposta, Indicação 

sugerindo a reforma da Praça “Zequinha de Abreu”, onde foram investido, 

alguns milhões de reais, com recursos da população Santarritense, na Igreja 

Matriz e a praça necessita ser mais cuidada; Fui procurado por moradores 

do Bairro Jardim Planalto, alguns são funcionários de minha empresa e fiz 

uma visita neste Bairro, podendo constatar que na Praça existente naquele 

bairro já foram encontradas várias cobras, devido ao mato que se encontra 

muito alto, necessitando de uma limpeza; Tenho acompanhado através dos 

jornais municipais e estaduais a queda no repasse de verbais para os 

municípios, referente à queda IPI de recolhimento de Imposto de Renda, que 

é feito o Fundo de Participação do Município, entendo que o Executivo deva 
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ficar atento, pois, as verbas cairão muito nos próximos anos e os gastos não 

estão diminuindo; Quero, também, citar que como o Governo Estadual está 

repassando uma verba de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 

reais), para as Estâncias Climáticas e Turísticas e Santa Rita é uma delas 

que irá receber este dinheiro, mas, terá que haver um Projeto montado para 

que venha este repasse, espero que as pessoas responsáveis pelo turismo 

não perca este prazo, para que possamos receber esta verba para ser 

utilizado para os recursos do turismo de Santa Rita; Com relação ao ISS, 

que, inclusive já foram apresentadas diversas Indicações por vários 

Vereadores e até o momento não recebemos respostas e, em contato com o 

Presidente da Associação Comercial, é o grande reclame dos nossos 

comerciantes; Em contato com Secretário Executivo do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Socil, Sr. Clovis Camargo, me informou, 

que o Inquérito Civil à respeito da Escola Sesi, foi arquivado, isto nos deixa 

muito satisfeito, pois, quem ganha com isto é o Município; Quero, em nome 

da Vereadora Norma e as demais Mulheres de nossa Casa, cumprimentar 

todas as mulheres Santarritenses, pelo  Dia Internacional da Mulher, à ser 

comemorado no próximo dia 08 de março”; Sr. Presidente convida o Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Ver. Edson da Silva Mezencio, para que 

assuma a Presidência para que possa fazer uso da palavra; Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Boa Noite à todos, é com muito prazer que vejo 

aqui vários pessoas de nossa população, vários segmentos aqui 

representados, isto é muito gratificante, é o início de um trabalho, é a 

participação dos Srs. e demonstra confiança na Câmara; Na Sessão passada 

a Verª. Norma comentou que havia falado com o advogado da Prefeitura e 

que não poderia ser feito contratação em caráter emergencial para limpeza 

de nossas ruas, quero informar que encontramos a lei que é de nº. 2.557 do 

ano de 2.004, que permite a contratação de frentes de trabalho em situações 

emergenciais para resolver os problemas de nossa cidade; Desde o ano 

passado venho solicitando limpeza nos bairros e, infelizmente, não temos, 

portanto, fica aqui o protesto; Quanto à faixa de pedestre solicitada pelo Ver. 

Paulo Mello, nos mercados, fico feliz, pois, foi uma indicação minha, pois, 

quando saiu a faixa de pedestre, saiu, também, mais algumas vezes, pois, foi 
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se acabando com o tempo e não foi mais refeito, portanto, esperamos que 

com nossas cobranças, sejam providenciadas; Sobre a zona mista, na 

Avenida Formoso, já faz parte de um projeto nosso, já se encontra no 

Gabinete do Sr. Prefeito, inclusive, na semana passada apresentamos um 

Requerimento, solicitando que o Sr. Prefeito agilize a criação de um grupo de 

trabalho para a análise da Lei de uso e ocupação do Solo, onde juntamente 

com os Arquitetos Fernando Monteiro de Barros e Tatiane Bianchini, fizemos 

mais de trinta reuniões e este trabalho se encontra na Mesa do Sr. Prefeito; 

esperamos poder aprovar, em breve, nesta Casa;” Quero ressaltar a 

importância do Distrito de Santa Cruz da Estrela, muito abandonado; 

Solicitamos, através de Requerimento, dez solicitações, Ver. João Roberto, 

também, apresentou; nesta Sessão, estamos apresentando outra solicitação 

e estamos aguardando respostas; Quero lembrar que de, acordo com matéria 

do Jornal “O Estadão”, somente quatorze cidades, no Estado de São Paulo 

possui o site atualizado em internet, à partir da próxima semana estaremos 

com nosso site totalmente atualizado; Com relação as proposituras, o 

Requerimento nº. 001/09 que o Executivo respondeu sobre a linha de 

ônibus, até parece que vivemos em uma cidade sem Prefeitura, o Sr. Prefeito 

Municipal cita que fica à disposição das empresas privadas, o 

encaminhamento das linhas de ônibus, o Executivo está fora deste 

compromisso; Quanto aos cargos em Comissão, fizemos uma solicitação 

através de Requerimento, solicitando o planejamento de cada departamento, 

o que cada departamento pretende fazer ao longo do ano, e o que recebemos 

foi a definição de cada departamento; Quaro homenagear as Srªs. aqui 

presentes é um prazer imenso homenageá-las pelo trabalho sério que 

realizam, parabéns à toda a população pelo Dia Internacional das Mulheres”.  

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão pelo prazo regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do 
Dia, constando: Segunda Discussão e Votação da Emenda, apresentada 

pelo Comissão de Justiça e Redação, o qual transforma o Projeto de Lei nº: 

004/09 em Projeto de Lei Complementar nº: 004/09, por se tratar de 

criação de cargo no quadro de Servidores da Câmara Municipal. Submetida 

em Discussão e Votação foi a mesma aprovada por unanimidade. Em 
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seguida, o Sr. Presidente submete em 2ª. Discussão e Votação o Projeto de 
Lei nº: 004/09, da Mesa da Câmara Municipal, o qual Cria o Cargo de 

Assessor de Imprensa, de provimento em comissão, no quadro de Servidores 

da Câmara Municipal, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 

Discussão e Votação Única, do Projeto de lei nº: 006/09, de autoria do 

Ver. Paulo César Missiatto, o qual Dispõe sobre denominação de próprio 

municipal “Prof. Rômulo Bortolini”, a Creche e EMEI, que está sendo 

construída no Jardim Itália. Submetido em discussão e votação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente 

Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 4ª. Sessão 

Ordinária que será realizada no próximo dia 16 de março, às 20:00 hs., e 

declara a mesma encerrada,  lavrando-se esta Ata que após ser submetida à 

apreciação do Plenário será devidamente assinada. Aprovada em:  06 de 

abril de 2.009. 
 

 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                Presidente 

 
 
 

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