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

                                            Aos dois dias do mês de agosto 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 
Terceira 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 Missiatto 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 da 
Atas das Sessões anteriores, sendo aceitas foram às mesmas aprovadas. 
Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um minuto de silêncio pelo 
falecimento das seguintes pessoas: Marlene Paes Franco, José Antunes, 
Sebastião José Biazolli, Pedro Tuão e Rubens Thomazi, 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)- Ofícios nºs 096, 097 e 100/10, 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; 2)- Oficio Especial enviado pelos 
representantes da Comissão de Fiscalização dos recursos repassados 
para  AEUS, informando seu parecer favorável à prestação de contas, 
desta entidade; 3)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador, Luis 
Roberto Daldegan Broglio número: 047/10, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações a 
Fabiana Brolo, Advogada que obteve aprovação no concurso público de 
ingresso à carreira de Procurador da Fazenda Nacional e, no dia 21 de 
junho de 2010, tomou posse do cargo, em solenidade onde estiveram 
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presentes os Exmos. Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, o 
Advogado Geral da União, Dr. Luís Inácio Adams, e a Procuradora Geral 
da Fazenda Nacional, Adriana de Carvalho Queiroz. E já está atuando 
junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Brasília-DF, na 
Coordenação de Representação Judicial da União, perante o Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.  Submetido em 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 3)- 
Requerimentos apresentados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto 
números: 048/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal, sobre quais foram as doações recebidas, pela 
municipalidade, durante as várias edições da “INTERMED – Jogos da 
Medicina” realizadas em nosso município, relacionando-as por ano e 
indicando em que departamento se encontram. Submetido em Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 049/10, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao 
Chefe do Executivo Municipal, sobre qual ou quais os problemas que 
estão ocasionando a constante falta d’água no Bairro Cel. Victor 
Meirelles, situação que já perdura por algum tempo, e que tem causado 
sérios transtornos àquela população, posto que a água é um elemento 
fundamental e necessário para o dia a dia. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 050/10, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações à 
equipe de “Jiu-Jitsu” de Santa Rita do Passa Quatro, por mais uma 
conquista de medalhas, desta vez no “Campeonato Mundial” da 
categoria, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, capital, no 
período de 16 a 18 do mês de julho p.p., evento que, segundo 
informações, reuniu mais de 2.000 (dois mil) atletas de vários países. A 
equipe santarritense, que participou do certame pela AASR, foi a única 
equipe representando um Clube Esportivo, uma vez que os demais 
atletas pertenciam à diversas academias do Brasil e de outros países. E 
mais uma vez, divulgaram o nome de nosso município, colocando-o em 
destaque no cenário esportivo, conforme descrito pelos resultados 
abaixo: Mônica Regina de Carvalho Mardegan – Campeã Mundial 
(Ouro); Taís Gonçalves Andreotti – Campeã Mundial (Ouro); Thayná 
Mardegan – 3º Lugar (Bronze); Luciano Raymundo – 3º Lugar (Bronze); 
Anderson Costa – 5º Lugar; Anderson Rombaldo – 8º Lugar. Submetido 
em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
051/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos 
de Aplausos e Congratulações ao jovem santarritense ALAN AUGUSTO 
SILVA SANTOS pela brilhante conquista no 54º Jogos Regionais, 
realizado na cidade de Lins, na modalidade PCD (Pessoas com 
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Deficiência), no último mês de julho, sagrando-se campeão (Medalha de 
Ouro) em três modalidades de Natação: 100 metros Nado Livre; 50 
metros Nado Borboleta e 50 metros Nado Peito. Os cumprimentos são 
extensivos ao Professor Moisés Formoso, seu Técnico. Submetido em 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 4)- 
Indicações apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto 
números: 102/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que, através do departamento competente, sejam aumentadas as placas 
de sinalização proibindo o tráfego de caminhões pela Avenida Severino 
Meirelles, bem como seja determinada maior fiscalização nesse sentido; 
103/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através 
do departamento competente seja providenciada a troca das lâmpadas 
queimadas das luminárias do Terminal Rodoviário, bem como sejam 
providenciados os serviços de reparos e manutenção já solicitados, tais 
como: instalação de forro a fim de evitar que as fezes de pombas caiam 
sobre as pessoas, o que causa constrangimento; a troca das portas dos 
sanitários, pintura e limpeza geral; 104/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento Municipal de 
Saúde, seja estudada a possibilidade de ser realizada, no município, 
Campanha de Prevenção de Doenças Renais Crônicas. 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, manifesta o seguinte: 
“Sr. Presidente, Caros Colegas, Internautas, Ouvintes da Rádio FM 
Santa Rita e Platéia presente, boa noite. Gostaria de fazer algumas 
considerações quanto algumas coisas que ouvi nesta semana, como por 
exemplo a respeito da segurança, dizendo que ela não é tão importante, 
que a educação e a saúde são mais importantes. Na minha opinião a 
educação começa dentro de casa com a família, é importantíssimo ter 
conhecimento, a escola oferece esse conhecimento, mas a educação não 
é um diploma é muito mais que isso, muitas pessoas antigas não 
tiveram estudo por falta de oportunidades, mas a educação que deram 
para seus filhos foi muito boa, portanto educação vem da família e a 
escola complementa, a saúde também é muito importante, mas se a 
família está desestruturada gera violência; A nossa cidade com relação 
a educação está de parabéns, mas a violência está muito grande, 
portanto nós acreditamos que a guarda municipal pode ajudar a coibir 
a violência; Estamos vendo que a violência não está somente na camada 
inferior, mas jovens de classe alta estão cometendo crimes, sendo assim 
é preciso ter algo para coibir a violência”; Luis Roberto Daldegan Bróglio, 
manifesta o seguinte: “Eu acredito que seria interessante estudarmos 
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uma lei, para que voltasse às escolas a educação religiosa e também, o 
fortalecimento da família, pois se não tivermos temor a Deus, teremos a 
quem?”; Norma Jamus Villela, manifesta o seguinte: “Realmente é muito 
importante que a religião seja praticada, pois caso contrário de nada 
serve”; Gostaria também, de desejar um Feliz Dia dos Pais à todos os 
pais santarritenses; Quero parabenizar a Hanna Ticher, que se formou 
em dança no ano anterior no Studio Arte e Movimento e recentemente 
participou de um curso ministrado por Professores Cubanos, em 
Campinas e no último dia 31, ela fez uma belíssima apresentação no 
Teatro de Paulínia, sendo aplaudida por quase mil pessoas e levando o 
nome de Santa Rita e da Escola Studio Arte e Movimento”; 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: “Boa noite Sr. 
Presidente Nobres Secretários; Nobres Colegas e Platéia presente, 
Cumprimento o Presidente da Associação Comercial, Amigos presentes,  
todos ouvintes da Rádio Santa Rita FM e Internautas, boa noite; Quero 
registrar a importância desta campanha que o Parlamento Regional está 
trazendo ao conhecimento da população de Santa Rita, que é uma 
campanha de prevenção contra doenças renais crônicas, é um kit que 
foi indicado pela Drª. Altair de Oliveira de Lima, Presidente da 
Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, que custa menos de 
cinqüenta centavos e uma campanha desta pode detectar alguns casos 
de doença crônica que a pessoa não tem conhecimento, portanto é uma 
sugestão que vai para o Sr. Prefeito; Quero lembrar os ouvintes e 
internautas que não puderam assistir a Sessão da semana passada, da 
importância que foi a mesma, onde aprovamos por unanimidade as 
emendas na LDO, que foram encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal, 
após um amplo debate foi consenso a aprovação destas emendas e 
acredito que o Sr. Prefeito não vetará as mesmas”; Em março ou abril 
deste ano tive a oportunidade de comentar da importância do serviço de 
transporte Público Municipal pelo Executivo e baseado nesta 
importância e no que está escrito na Constituição e na Lei Orgânica do 
Município, com certeza abriremos uma Comissão Especial de Inquérito 
para apurar possíveis irregularidades na Administração deste 
Município, portanto fica aqui o nosso apelo ao Sr. Prefeito para que se 
sensibilize  junto aos seus Diretores, para que crie este serviço e nós 
aplaudiremos de pé”. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, o 
Sr. Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental de dez minutos. 
Reaberta a Sessão e não havendo Material para a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 14ª Sessão Ordinária, a 
ser realizada no dia 16 de agosto de 2.010, às 20 horas e declara 
encerrada a presente Sessão, lavrando-se esta Ata, que após ser 
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submetida à apreciação do Plenário, será devidamente assinada pela 
Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 16 de agosto de 2.010. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marcelo Simão 
                                            Presidente 

 
 

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