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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia  
primeiro de outubro  de 
dois mil e doze, sob a 
Presidência do Sr. Ver. 
Edson da Silva Mezencio.  
 

                                            Ao primeiro dia do mês de outubro do ano 
de dois mil e doze, 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 Sétima Sessão Ordinária, com a presença dos Senhores 
Vereadores: Edson da Silva Mezencio, Heraldo Luciano, José Mário 
Castaldi, Marcelo Eduardo Rissato, Norma Jamus Villela, Paulo César 
Missiatto e Paulo Henrique de Melo. Deixou de comparecer os Srs. 
Vereadores João Roberto Alves dos Santos Júnior e Marcelo Simão. 
Foram convocados para prestarem seus serviços nesta Sessão 
Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: Wilson Zorzi, 
Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, Dr. Daniel César Lencioni e Drª 
Karina Gonçalves Santoro. Conforme o disposto na Resolução nº. 
003/2010, de 16/09/2010, a  gravação em áudio/vídeo desta sessão, 
bem como este relatório, encontra-se arquivados em meio digital e 
em mídia – DVD no Sistema de Ata Eletrônica na Diretoria Legislativa 
da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. O Sr. 
Presidente, Vereador Edson da Silva Mezencio declara abertos os 
trabalhos da presente Sessão e  convida o  2º Secretário da Mesa, 
Vereador Heraldo Luciano para assumir a 1ª Secretaria, em 
decorrência da ausência do 1º Secretário, Ver. João Roberto Alves dos 
Santos Júnior e convida a Ver. Norma Jamus Villela para assumir a 2ª 
Secretaria. Logo após, solicita ao 2º Secretário para que proceda a 
chamada dos Srs. Vereadores. Após verificar em Plenário a existência 
de número legal, o Sr. Presidente solicita a apresentação do Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino de Santa Rita do Passa Quatro. Em 
seguida, consulta o Plenário se o mesmo concorda com a dispensa da 
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leitura das Atas das Sessões anteriores, sendo aceitas foram as  
mesmas  aprovadas. O Sr. Presidente, solicita um minuto de silêncio 
pelo falecimento das seguintes pessoas: Joaquim Pugini, Marco 
Aurélio Miskulin, Narcizo Bentlin, José Maria Ozório, Lucy Maria 
Sciud Martarello, Clayton Côrrea Oliveira, Olívio Piran, Joaquim 
Messina de Souza, Maria Aparecida Donizetti Mion Perilli, Olívia 
Bersanetti Cestinário, Vitório Sartori Filho, Aguinaldo Luiz Quintino 
da Silva, Sebastião do Carmo Souza  e Maury de Freitas, ocorrido 
recentemente. Logo após, solicita ao 1º Secretário da Mesa, para que 
proceda a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- 
Ofício nº. 068/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei  nº 046/12, o qual Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro, a receber em doação, bem móveis, sem 
encargos, do SESI – Departamento Regional de São Paulo. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação 
para estudos e análise; 2)- Projeto de Decreto Legislativo nº 
008/12, de autoria do Sr. Vereador José Mário Castaldi, o qual dispõe 
sobre a concessão de Título de “Honra ao Mérito” a Srª. Maria Helena 
Missiato Antunes. O referido Projeto de Decreto Legislativo será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise; 3)- 
Ofício nº. 067/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
esclarecimentos com respeito ao SPPREV em nossa cidade; 4)- 
Requerimento nº. 043/12, de autoria do Sr. Vereador Paulo César 
Missiatto, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da 
Constituição Federal, combinado com os Artigos 7º, IX e XVI, da Lei 
Orgânica do Município, a solicitação junto à Prefeitura Municipal 
desta cidade de cópia do mapa do loteamento denominado "Distrito 
de Desenvolvimento Santa Rita", criado pela Lei n. 2.305/99 e da 
relação de todas as empresas que aderiram ao Programa Municipal de 
Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas - PROMIDE, 
instituído pela Lei n. 2.322/2000, que já se encontram instaladas em 
referida área, bem como das empresas que porventura já estão 
habilitadas à transferência dos lotes mediante doação, cessão ou 
promessa de cessão, nos termos do aludido Programa, mas ainda não 
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se instalaram, devendo constar na referida listagem as respectivas 
datas em que estas empresas celebraram o contrato com a 
Municipalidade e os prazos concedidos para sua instalação, com a 
consequente disponibilização para consulta e retirada de cópias dos 
contratos e respectivos termos de aditamento celebrados com tais 
empresas. Submetido em Discussão foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 5)- Indicação apresentada pela Mesa da Câmara 
Municipal, número: 062/12, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal para que seja autorizada a instalação de antena de 
recepção do sinal da NEXTEL no município, em razão dos benefícios 
que esta alternativa de comunicação poderá oferecer aos munícipes. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor  Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis;  6)- Indicações apresentadas 
pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, números:  063/12, 
Indicando, na forma regimental ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, um estudo potencial, com a aplicação para a reversão do 
regime previdenciário dos servidores de nosso Município, para regime 
geral da Previdência Social (INSS); 064/12, Indicando na forma 
regimental ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a aquisição 
de uma prensa de material reciclável, para atender os Senhores e as 
Senhoras que trabalham e recolhem material reciclável em nosso 
Município. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 7)- 
Informações sobre a liberação de recursos financeiros ao Fundo 
Municipal de Saúde e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. As referidas informações ficarão à disposição de todos na 
Secretaria desta Casa. 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, Paulo Henrique de 
Melo, Paulo César Missiatto e Heraldo Luciano. Ninguém mais 
desejando fazer uso da Palavra passa-se à Ordem do Dia constando o 
seguinte: Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº. 044/12, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre autorização 
para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
Discussão e Votação Única do Projeto Decreto Legislativo nº 007/12, 
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de autoria do Sr. Vereador José Mário Castaldi, o qual dispõe sobre a 
concessão de Título de “Honra ao Mérito” ao Sr. João José Honorório 
de Souza. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo para tratar convoco 
os Srs. Vereadores para a 18ª  Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 
15 de outubro de 2.012, às 20 horas para: Discussão e Votação Única 
do Projeto de Lei  nº 046/12, o qual Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro, a receber em doação, bem móveis, sem 
encargos, do SESI – Departamento Regional de São Paulo; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 008/12, de autoria do Sr. Vereador José Mário 
Castaldi, o qual dispõe sobre a concessão de Título de “Honra ao 
Mérito” a Srª. MARIA HELENA MISSIATO ANTUNES. Em seguida, 
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: 15 de outubro de 2.012. 
 
 
 

Ver. Edson da Silva Mezencio 
Presidente 

 

 

 

 

Ver. João Roberto A. S. Júnior                   Ver.  Heraldo Luciano  
            1º. Secretário                                            2º Secretário. 
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17ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

      01/10/2.012 
 

  Pauta do Expediente e das Proposituras 
 
 

Projeto de Lei  nº 046/12, o qual Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro, a receber em doação, bem móveis, sem 
encargos, do SESI – Departamento Regional de São Paulo; 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/12, de autoria do Sr. Vereador 
José Mário Castaldi, o qual dispõe sobre a concessão de Título de 
“Honra ao Mérito” a Srª. MARIA HELENA MISSIATO ANTUNES; 
 
Ofício nº. 067/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
esclarecimentos com respeito ao SPPREV em nossa cidade; 
 
Requerimento nº. 043/12, de autoria do Sr. Vereador Paulo César 
Missiatto, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da 
Constituição Federal, combinado com os Artigos 7º, IX e XVI, da Lei 
Orgânica do Município, a solicitação junto à Prefeitura Municipal 
desta cidade de cópia do mapa do loteamento denominado "Distrito 
de Desenvolvimento Santa Rita", criado pela Lei n. 2.305/99 e da 
relação de todas as empresas que aderiram ao Programa Municipal de 
Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas - PROMIDE, 
instituído pela Lei n. 2.322/2000, que já se encontram instaladas em 
referida área, bem como das empresas que porventura já estão 
habilitadas à transferência dos lotes mediante doação, cessão ou 
promessa de cessão, nos termos do aludido Programa, mas ainda não 
se instalaram, devendo constar na referida listagem as respectivas 
datas em que estas empresas celebraram o contrato com a 
Municipalidade e os prazos concedidos para sua instalação, com a 
consequente disponibilização para consulta e retirada de cópias dos 
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contratos e respectivos termos de aditamento celebrados com tais 
empresas; 
 
Indicação apresentada pela Mesa da Câmara Municipal, número: 
062/12, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 
que seja autorizada a instalação de antena de recepção do sinal da 
NEXTEL no município, em razão dos benefícios que esta alternativa 
de comunicação poderá oferecer aos munícipes; 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, 
números: 063/12, Indicando, na forma regimental ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, um estudo potencial, com a aplicação para 
a reversão do regime previdenciário dos servidores de nosso 
Município, para regime geral da Previdência Social (INSS); 064/12, 
Indicando na forma regimental ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, a aquisição de uma prensa de material reciclável, para 
atender os Senhores e as Senhoras que trabalham e recolhem material 
reciclável em nosso Município; 
 
Informações sobre a liberação de recursos financeiros ao Fundo 
Municipal de Saúde e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. As referidas informações ficarão à disposição de todos na 
Secretaria desta Casa. 
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Pauta da Ordem do Dia 

 
01/10/2.012 

 
Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº 044/12, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar; 
 
Discussão e Votação Única do Projeto de Decreto Legislativo nº 
007/12, de autoria do Sr. Vereador José Mário Castaldi, o qual dispõe 
sobre a concessão de Título de “Honra ao Mérito” ao Sr. JOÃO JOSÉ 
HONÓRIO DE SOUZA; 
 

 
 


