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Dirceu Dias Carneiro
Quem assistiu á última
sessão da nossa Edilidade,
constatou a expressiva e
unanime simpatia, solidariedade e confiança votada
pelos vereadores, ao nosso
dinâmico Prefeito Municipal Comendador Américo
Emílio Romi.
A expontaneidade
do
pronunciamento dos nossos vereadores, foi a melhor mostra de quanto estão impressionando a opinião pública as realizações
do sr. Prefeito, ora em fase inicial de concretização,
porque S. Senhoria, desde
c primeiro dia de sua gestão, não poupou sacrifícios
em meios para a consecução dos ideais barbarenses
Suas primeiras palavras,
por ocasião da posse no
espinhoso cargo, foram positivas: realizar administração pura, embora sabendo
que um administrador com
esses propósitos, somente
atrairia impopularidade.

DIVERSOS COLABORADORES

trada essa que representa
um marco de nova éra para a remodelação de todas
as estradas municipais, como complemento do programa de fixação do homem ao camqo e iusta
compreensão de sua centenária reivindicação.
Tudo isso está aVcerçado
no espirito público e de
renuncia de que está imbuído o nosso ilustre Prefeito.
...Ora... toda rosa tem
espinhos; e tudo o que o
nosso Prefeito vem conseguindo, tem lhe
custado
muitas estocadas.. e de
cada espinhão! .. Más, a
satisfação do dever cumprido, tem sido para S
Senhoria o bálsamo sagrado que lhe alivia as dores.
Nósoutros, porém, aqui
de fora, não podemos nos
calar ante a ingratidão tremenda, #ivada de injustiças e inverdades assacadas
contra esse cidadão, por certos personagens á margem
da sociedade, sem moral,
sem tradição, que, como
Judas, vieram ao mundo
para vender as almas, suas
e de outrem, e que tem
só,
por finalidade, o vil
metal.

Emílio Romi, com fé nos
homens e nos destinos desta terra, e principalmente,
com fé inquebrantável em
si mesmo e no seu programa de governo municipal,
já no seu ano e meio de
administração, está orgulhoso de vêr a primeira
Esses degradadores da
brota da semente que semeou; dessa semente que honra alheia, não se encofoi a esperança do nosso rajariam em se mirar no
espelho de suas próprias
renascimento económico.
conciências, se é que as
Os frutos, virão por cer- têm; porque ele, só refleto: água, esgotos, prédio tiria a imagem negra dado Ginásio, asfaltamento, queles vendilhões do temiluminação das vilas, estra- plo, expulsos a chicote pedas, loteamentos modernos, lo Divino Mestre!
valorização dos homens e
«As mediocracias negade sua obra.
ram sempre as virtudes,
Com a aprovação 100% as belezas, as grandezas;
de sua administração pela deram veneno a Sócrates,
nossa Edilidade; • com a o madeiro a Christo; o pucooperação 100% dos re- nhal a Cezar; o desterro a
presentantes do povo á Dante; o cárcere a Galileu;
Câmara Municipal; com a o fogo a Bruno; e, enquanconfiança 100% depositada to escarneciam desses hopelo nosso ilustre Gover- mens exemplares esmagannador do Estado Dr. Lu- do-os com a sua ,sanha ou
cas Nogueira Garcez ao armando contra eles algum
nosso Frefeito Comenda- braço enlouquecido, oferedor Américo Emílio Romi, ciam o seu servilismo a
aí estão em andamento as governantes imbecis, ou daobras de aumento da ca- vam o seu ombro para
pacidade distribuidora de sustentar as mais torpes
água e coletor de esgotos tirania*»,
da cidade; o decreto consiPor simples despacho dederando de utilidade pú- sincumbindo-se de um deblica uma área de 10 000 ver de administrador homs2 de terreno
que o nesto e equilibrado, baExmo. Sr. Roberto Alves seando-se em declaração
de Almeida doou ao Go- de renda do próprio converno para construção do tribuinte, o nosso Prefeito
prédio próprio do nosso recebeu em secção livre,
Ginásio, quiçá Escola Nor- do sr. Maluf e seus escrimal, Colégio, Escola Téc- bas, insultos pesados, mennica de Comércio; a ilumi- tirosos, só possíveis de innação das vilas Maria, Al- divíduos cuja degradação
ves e Aparec ; da, e, em an- moral atingiu ao seu clídamento, as vilas Brêda, max. Desejava o sr. MaJuf
Pires e Pacheco; a estrada que o sr. Prefeito pactuasSanta Bárbara — Capiva- se com a sua malandrari, que, por Resolução da gem... que o sr. Agente de
Câmara Municipal apro- Estatística pactuasse com
vada em 4 do corrente foi a sua roubalheira... e por
cognominada «Via Romi», isso deu «bronca»!
em homenagem
ao seu
Ora, sr. Maluf. «bronidealizador e realizador Aca»
é arma de malandro.
mérico Emílio Romi, esO sr. não se lembra com
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Notas sobre a criação da Comarca
Afim de proceder pessoalmente á entrega do memorial em que esta cidade
pleiteia a sua elevação a
comarca, seguiu para São
Paulo a 29 de Abril p. findo, uma comitiva composta
dos srs. comendador Américo Emilio Romi, prefeito
municipal; dr. Fernão de
Barros Monteiro, delegado
de policia; srs. Zeno Maia,
Dirceu Dias Carneiro. An
gelo Giubbina, Carlos Steagall, Mário Benith, Lourival João Kirches, Laurival
de Andrade, Francisco Giordano Júnior e José Leite
de Godoy, vereadores locais
e mais o sr. Gilberto Mac
Knight, industrial
nesta
cidade, tendo feito a entrega do memorial e documentos que o justificam, em
mãos do sr. presidente da
Assembleia Legislativa do
Estado, achando-se
presentes na ocasião, numerosos
deputados com quem os
representantes locais se entenderam no sentido de obter
todo o apoio necessário ajusta pretensão dos barbarenses. De todos os srs. depu
tados consultados, receberam os nossos representantes
o melhor acolhimento, do
que surgiu
a perspectiva
ótimista de aprovação do
pedido local. Antes da entrega do memorial, foi pelo
sr.
comendador Américo
Emilio Romi oferecido um
banquete no Restaurante
Fasano. á comitiva local,
tomando parte no mesmo
como
homenageados de
honra, os srs. deputados
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Bronca" Arma de
Malandro...
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Leonidas Camarinha, Mendonça Falcão e Romeiro
Pereira, bem como diversos
altos funcionários de Secretarias de Estado e representantes dos jornais "Folha
da Manhã" e "A Hora".
Durante o ágape, servido
com todo o capricho, discursaram os srs. Américo
Emilio Romi, Carlos Steagall
e Diiceu Dias Carneiro,
peia representação local,
falando afinal, em nome
do sr. deputado Leonidas
Camarinha, agradecendo, o
sr. deputado Romeiro Pereira, que prometeu atender
com o maior carinho a legitima aspiração do povo
barbarense. Ás 15 horas,
estiveram os nossps representantes na Secretaria da
Viação, sendo recebidos pelo
sr. Oficial de Gabinete de
Secretario que então se
achava ausente. As 15,30
horas, dirigiran.-se
todos,
ao Palácio dos Campos Eli
sios, onde recebidos pelo sr.
dr. Mareio Ribeiro Porto,
comprometeu-se este a obter
uma entrevista do sr. Governador do Estado no dia 7
do corrente, afim de solicitar o seu apoio á criação
desta comarca e convidá-lo
para comparecer á inauguração da rodovia Santa
Bárbara Capivarí. a ser realizada proximamente.
A comitiva regressou no
mesmo dia, trazendo ao
povo barbarense o vote de
confiança no êxito da sua
missão.

Uma grande noticia

Mesa: Presidente: Angelo Sans
1.° Secretário, sr. José Leite de Godoy;
2.° Secretário, sr. Angelo Giubbina.
Estiveram presentes mais os seguintes vereadores:
Laurival de Andrade, Adeliro Luiz Battaglia, Dirceu
Dias Carneiro, Caries Steagall. Zeno Domingues Maia
e Francisco Giordano Filho.
E X P E D I E N T E
Projeto de Resolução, subscrito por todos os srs.
vereadores da Câmara Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste, denominando «Via Romi» a rodovia intermunicipal Santa Báabara D'Oeste — Capivarí, com a seguinte exposição de mo f ivos: Os vereadores abaixo assinados signatários da presente resolução, desejando
homenagear o ilustre Prefeito Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, por reconhecer nesse batalhador incansável pela conquista de benefícios objetivos á coletividade barbarense e recenhecendo em S. Excia. o homem
dotado de espirito publico e renuncia, visando a administração pura em toda a sua expressão, déteja perpetuar o seu nome como exemplo de trabalho para a
posteridade. Tomou este Projeto de Resolução o n.° 6.
O R D E M DO DIA
a

E n t r a em l. discussão e é aprovado o Projeto
de Resolução n.° 6, de 1953
Deferido o requerimento assinado por todos os
srs. vereadores presentes, no sentido de que seja convocada para hoje, 4 de Maio, uma 2.a reunião extraordinária para discussãp do Projeto de Resolução n.° 6.
Encerrada a Sesssão
2.A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 4 DE
MAIO DE 1952
Constituição da Mesa e vereadores
mesmo da 1." sessão extraordinária

presentes.

E X P E D I E N T E
Convite da Prefeitura Municipal de Limeira, á
Câmara para assistir as solenidades de encerramento
da Festa da Laranja, a ser realizada naquela cidade
no dia 17 de Maio, com a presença do Exmo. Sr.
Governador do Estado, Prof. Lucas Nogueira Garcez.
Aprovado por unanimidade, o requerimenio de
autoria do vereador sr. Lourival João Kirches, no sentido de que seja consignado um voto de confiança a
S. Excia. o Sr. Prefeito Municipal, pelos relevantes serviços que vêm realizando no setor administrativo, mui
especialmente nos serviços de agua e rodovias.
Aprovada também por unanimidade, um requerimento de autoria do mesmo vereador, para que seja
consignado em ata, um voto de gratidão e de reconhecimento pelos brilhantes trabalhos e fecundos serviços
que vem prestando a esta nossa cidade, o ilustre e
imparcial Delegado de Policia, Dr. Fernão de Barros
Monteiro
O R D E M

DO

D I A

a

Entra em 2. e ultima discussão e é aprovado, o
Desde quarta feira, 6 deste mês, estão acampados Projeto de Resolução de n.° 6, de 1953.
na Chácara Laudissi, o? engenheiros do Departamento j
Deferido o requerimento verbal do vereador sr.
de Estradas de Rodagem que darão início na próxima i
Carlos
Steagall, no sentido de que a Câmara, se assemana às obras de construção do primeiro trecho do
ramal rodoviário Campinas-Àguas de São Pedro, passan- socie á todas as solenidades comemorativas ao 1.° de
do a oitocentos metros do perímetro urbano desta cida- Maio — Dia do Trabalho.
de.
En:errad? a Sessão.
Constitue esta noticia, motivo de júbilo para a
nossa população qu»1, dentro do pouco tempo verá encurtada a distancia entre esta cidade e a Capital por
via rodoviária, sabendo-se que o itinerário em linha
quasi réta, irá entroncar se com a Via Anhanguéra, alem
de Nova Odessa e deverá ser todo asfaltado.
SANTA BÁRBARA D'OESTE

Câmara Municipal

OTARY
Compareceram á reunião
— jantar de 5 do corrente,
os rotarianos dr. Domingos
Finamore, prof. Orville de
Andrade. Pedro José Cheida- José Ribamar Kirches,
António Teizen, Braulio Pio,
José de Assis Sáes, António
Paradella, Joseph Sebroeck
e Charles K. Dodson, tendo
comparecido como visitante.
a exma. sra Elisabeth Van
Sebroeck. Foi aberta a ses
são com uma saudação ao
quantos Prefeitos já brigou? pois nós oportunamente vamos avivar a sua
memória e de seus escribas.
Está bem?
O resto é caso de polícia!

CLUB

Pavilhão Nacional, tendo
o sr. Braulio Pio relatado
os boletins, após a leitura
do expediente feita pelo sr.
Orville de Andrade. A palestra da noite esteve a car-,
go do sr. Charles Dodson,
que apresentou um trabalho
sob o tema: "Se as mães
governassem
o mundo",
terminando com o enunciado:
"Se as mães governassem o
mundo, acabar-se-iam as
guerras". Durante a reunião, cogitou-se de ser feita
em Limeira a próxima reunião, por ocasião da I I I Festa da Laranja. Encerrando,
foi dada uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional.

Resolução N. 6, de 1953
A Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste,
faz publicar a seguinte Resolução:
A Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste,
Resolve:
Artigo 1.° — Fica denominada «Via Romi» a rodovia intermunicipal Santa Bárbara DOeste — Capivarí.
Artigo 2.° — Esta resolução entrara em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, Sala das Sessões, em 4 do Maio de 1953.
ANGELO SANS
Presidente
JOSÉ LEITE DE GODOY
l.o Secretário

ANGELO GIUBBINA
2.o Secretário

Registrada no livro competente da Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, em 5 de Maio de 1953.
JOSÉ BENEDICT0 DA SILVA

Secretário da Câmara Municipal

