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Ata Terceira Sessão 
Extraordinária da Câmara 
Municipal, realizada no dia 
vinte e três de março de dois 
mil e dez, sob a Presidência 
do Sr. Ver. Marcelo Simão. 
 

                                                  Aos vinte e três dias do mês de março 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 Terceira 
Sessão Extraordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: Edson da 
Silva Mezencio; João Roberto Alves dos Santos Júnior; Luis Roberto 
Daldegan Broglio; Marcelo Eduardo Rissato; Marcelo Simão; Norma 
Jamus Villela; Paulo César Missiatto e Paulo Henrique de Melo. Deixou de 
comparecer o Sr. Vereador José Mário Castaldi. O Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar em Plenário a 
existência de número legal. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Anna Jordão 
Garcia; Daisy Salles Setúbal; Helena Balbina Alves; Heloísa C. Ribeiro; 
Maria Luíza B. Perin; Carolina Saraiva Andreghetto; Gilda Lázaro de 
Oliveira e Natal Mantello, ocorrido recentemente. Logo após, solicita ao 1º 
Secretário da Mesa para que proceda a leitura do material referente à 
ORDEM DO DIA, constante no Edital de Convocações sendo: Discussão e 
Votação Única do Projeto de Lei nº. 026/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal a adquirir, em forma 
de desapropriação amigável ou litigiosa, um terreno para fins de doação 
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dá outras providências. 
Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador João Roberto 
Alves dos Santos Júnior, para manifesta o seguinte: “Sabemos que a sede 
do INSS em nossa cidade irá favorecer muito nossa população, mas 
acredito que tudo que tem sido feito nesta Casa a toque de caixa, tem 
gerado conflitos, temos três avaliações que também foram feitas a toque 
de caixa; O parecer das comissões foram favoráveis pelo benefício que irá 
gerar para o Município, portanto gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, 
que mais uma vez reiterasse ao Executivo, embora sabemos que Vossa 
Excelência já fez isto, para que mandasse os Projetos de Lei com mais 
tempo, para que possamos analisar com calma, pois não estão nos 
respeitando”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Muito oportuna a 
colocação do Ver. João Roberto, percebemos falhas nos laudos devido a 
correria, embora a descrição na matrícula esteja correta, mas é 
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importante observar que esta Casa não mede esforços para conseguir os 
benefícios para a cidade, o mesmo não podemos dizer do esforço do 
Executivo para com o Legislativo, o Executivo  vem  falhando 
sistematicamente com o Legislativo e conseqüentemente, com a 
população”. Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca em Votação 
Única o Projeto de Lei nº. 026/10, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Nada mais havendo para tratar na presente 
Sessão, o Sr. Presidente convida os Srs. Vereadores para a Sessão Solene, a 
realizar-se no próximo dia 26 de março, às 20:00 horas, quando será 
outorgado o Título de Cidadão Santarritense Honorário ao Sr. José Boneti 
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 abril de 2.010.           

 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                    Presidente 

 
 

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