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 ATA DA DÉCIMA 
QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no 
dia cinco de setembro 
dois mil e onze, sob a 
Presidência do Sr. Ver. 
Edson da Silva 
Mezencio.  
 

                                            Aos cinco dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e onze, 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 Quarta 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. Foram convocados para 
prestarem seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes 
funcionários desta Edilidade: Dr. Daniel César Lencioni, Dr. 
Edson Viviani, Wilson Zorzi e Régia Maria Alves Fernandes 
Ribeiro. 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 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 
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dispensa da leitura das Atas das Sessões anteriores, sendo 
aceitas foram as  mesmas  aprovadas.  Em seguida, o Sr. 
Presidente, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento 
das seguintes pessoas: Luiz Graciano; Maria Nanci Cunha; 
José Luiz Serafin; Eduardo Celso; Marilza Cristina Clarindo 
Linares; Georgina Denardi de Paula; Moacir Onofre; Clovis 
Michelan; Maria Aparecida B. da Fonseca; Joana Alves do 
Prado; José Antonio Gomes; Luiz Alves Mota; Nelda Moreto 
Providello; Tereza Elizabeth F. Melo; Francisco Massola; Sandra 
Maria Santiago; Dirceu Oliveira; Cláudio Vila Real; Catarina 
Otaviano Mardegan; Lucia Fiorelli de Oliveira; recentemente. 
Logo após, solicita ao 1º Secretário da Mesa, Ver. João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, para que proceda a leitura 
do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 
071/11, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei Complementar nº. 013/11, o qual Dispõe sobre 
a isenção de juros e multa dos débitos contraídos com a 
Administração Direta e Indireta do Município de Santa Rita do 
Passa Quatro-SP. O referido Projeto de Lei será encaminhado 
às Comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública, para estudos 
e análise; 2)- Ofício nº. 072/11, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 056/11, o qual Dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional 
Especial; O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, e de Política Urbana, 
Rural e de Meio Ambiente para estudos e análise; 3)- Projeto 
de Resolução nº. 003/11, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual Dispõe sobre o uso de veículo oficial. O 
referido Projeto de Resolução será encaminhado à Comissão 
de Justiça e Redação, para estudos e análise; 4)- 
Requerimentos Apresentados pelo Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio números: 023/11, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que se 
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oficie ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
esclarecimentos sobre o regime de contratação dos Agentes 
Comunitários de Saúde que exercem suas funções no PSF – 
Programa Saúde da Família, no âmbito do nosso município. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 024/11, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que se 
oficie ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações 
sobre qual o valor do aluguel pago do prédio onde funciona 
a Casa dos Conselhos, bem como, quais reuniões dos 
Conselhos Municipais são realizadas na mesma. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
025/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, para que se oficie ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando esclarecimentos se serão 
contados os pontos para efeito da progressão continuada do 
magistério municipal o Curso de Nações de Linguagem 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) com duração de 30 (trinta) horas, 
no período de setembro a novembro de 2006, certificado 
pela Profª. Luciene Gomes Leitão Bueno, Paulo Cesar Missiato 
e Dr. Agenor Mauro Zorzi. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 026/11 - Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
para que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
esclarecimentos se os arcos instalados na Avenida Severino 
Meirelles são considerados Próprios Municipais, se são Próprios 
Municipais qual a Lei Municipal que autoriza a colocação de 
propaganda nos mesmos, e se não existe Lei Municipal quem 
está autorizando a colocação das propagandas. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- 
Requerimentos apresentados pelo Vereador José Mario 
Castaldi, números: 027/11, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o plenário, Voto de 
Aplausos e Congratulações a Atleta FÁTIMA APARECIDA DA 
SILVA SIQUEIRA CESAR, carinhosamente conhecida como 
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“Fatiminha”, que venceu em Campinas o Circuito SESI de 
corrida de rua. Submetido em Discussão e Votação foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 028/11, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
Voto de Aplausos e Congratulações ao Jovem Atleta ALAN 
SILVA, que vem se destacando dentro da natação 
santarritense e ganhando espaço no cenário esportivo 
estadual. Submetido em Discussão e Votação foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 6)- Requerimento apresentado 
pelo Vereador João Roberto Alves dos Santos Junior, número: 
029/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, Voto de Aplausos e 
Congratulações ao Sr. JOSÉ LUIZ VENTURA, pela realização da 
noite inesquecível que fez lembrar à muitos suas raízes, o Bello 
Paese (Itália), berço da maioria das Famílias Santarritenses. 
Submetido em Discussão e Votação foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 7)- Indicação apresentada pelo Vereador 
Luis Roberto Daldegan Broglio, número: 061/11, Indicando ao 
Senhor Prefeito Municipal, suas dignas providências, no 
sentido de que seja estudada a possibilidade de que a verba 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinada ao nosso 
município pelo Governo do Estado a pedido do Deputado 
Federal Carlos Sampaio, seja usada para tomar acessível as 
instalações do Ginásio de Esportes “Celso Sintoni” aos 
portadores de necessidades especiais e também, para que 
sejam feitas pinturas com as personalidades do esporte 
santarritense que se destacaram na passado na parte interna 
do ginásio. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- 
Indicações apresentadas pelo Vereador José Mario Castaldi, 
números: 062/11,  Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que remova as ondulações no terreno 
adjacente à Creche Antonia Gusman Scorssolini localizada 
no Bairro Lagoinha deste Município, e faça no local uma 
praça com calçamento de pedrinhas portuguesas onde as 
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crianças possam brincar e os adultos do bairro desfrutar do 
local; 063/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja realizado o cascalhamento e aterramento do 
acostamento da Estrada Santa Rita – Estrela que já está em 
fase de conclusão do recapeamento. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada 
pelo Vereador Paulo César Missiato, número: 064/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
doado pela Municipalidade um terreno para a construção 
da sede própria da Casa do Advogado de Santa Rita do 
Passa Quatro. A Indicação acima referida será encaminhada 
ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
10)- Relatório enviado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social, referente a VIII Conferência Municipal de Assistência 
Social do Município de Santa Rita do Passa Quatro-SP, 
realizada em 05/08/2011; 11)- Ofício enviado pela Secretaria 
de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, informando a redução nos índices 
em comparação ao 1º semestre de 2010/2011; 12)- Ofício 
enviado pelo Deputado Roque Barbiere,  informando a 
autorização de liberação de verba para aquisição de um 
veículo tipo Van adaptado para atender a demanda da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais;  13)- Ofício 
enviado pelo Deputado Roque Barbiere,  informando a 
autorização de liberação de verba para aquisição de um 
veículo para atender a demanda da Casa de Apoio ao 
Drogado e Alcoólatra; 14)- Informamos a liberação de 
recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação de Santa Rita do 
Passa Quatro. 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 e Marcelo Simão. Ninguém mais desejando fazer 
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uso da Palavra, passa-se à Ordem do Dia constando o 
seguinte: Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar, número: 012/11, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, o qual Altera o parágrafo 1º. do art. 150, 
da Lei Complementar nº 006, de 18 de dezembro de 2.009. A 
Comissão de Justiça e Redação apresenta Parecer 
Desfavorável ao Projeto de Lei Complementar, número: 
012/11, e de acordo com o Artigo 126 e § Único, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, o parecer terá  
Votação Prévia em Plenário, quanto à sua legalidade. O 
Senhor Presidente coloca o Parecer em  discussão, e solicita a 
palavra o Sr. Vereador Marcelo Simão; Logo após, o Sr. 
Presidente coloca em votação Parecer sendo o mesmo 
rejeitado pela maioria. Em seguida, o Sr. Presidente coloca  
em Primeira Discussão e Votação o Projeto de Lei 
Complementar, número: 012/11. A Comissão de Justiça e 
Redação apresenta Emenda alterando a redação da 
Ementa, e altera o artigo 1º do referido Projeto de Lei 
Complementar. Submetida em  Primeira Discussão e Votação 
a Emenda, foi a mesma aprovada por unanimidade.   Logo 
após, o Sr. Presidente coloca em  Primeira Discussão e 
Votação o Projeto de Lei Complementar, número: 012/11, 
sendo aprovado pela maioria, com os  votos contrários dos 
Srs. Vereadores: Marcelo Simão; Paulo César Missiatto; 
Marcelo Eduardo Rissato e Norma Jamus Villela. Devido ao  
empate ocorrido, o Sr. Presidente apresenta seu voto 
favorável ao Projeto de Lei Complementar, número: 012/11, 
sendo aprovado pela maioria, em Primeira Votação, com 
Emenda; Primeira Discussão e Votação da Proposta de 
Emenda à LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº. 001/11, a qual 
Dá nova redação ao artigo 76 da Lei Orgânica do Município, 
Seção IV, do Capítulo II. Submetida em Primeira Discussão e 
Votação, foi a mesma aprovada por unamimidade. Nada 
mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 10ª Sessão Extraordinária, a ser realizada 
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no dia 12 de setembro de 2.011, (segunda-feira), às 20 horas 
para: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 012/11, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual Altera o parágrafo 1º. do art. 150, da Lei 
Complementar nº 006, de 18 de dezembro de 2.009; Primeira 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 
013/11, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, o qual Dispõe 
sobre a isenção de juros e multa dos débitos contraídos com 
a Administração Direta e Indireta do Município de Santa Rita 
do Passa Quatro-SP; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Lei, número: 056/11, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, 
o qual Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 
Adicional Especial; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Resolução nº. 003/11, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual Dispõe sobre o uso de veículo oficial, 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: 20 de setembro de 2.011.                 
 
 
 

Ver. Edson da Silva Mezencio 
Presidente 

 
 
 
Ver. João Roberto A. S. Júnior           Ver. Luis Roberto D. Broglio    
            1º. Secretário                                         2º Secretário. 
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14ª  SESSÃO ORDINÁRIA 

 
        05/09/2.011 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
Projeto de Lei Complementar nº. 013/11, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a isenção de juros e 
multa dos débitos contraídos com a Administração Direta e 
Indireta do Município de Santa Rita do Passa Quatro-SP; 
 
Projeto de Lei nº. 056/11, de autoria do Senhor Prefeito Municipal 
o qual Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 
Adicional Especial; 
 
Projeto de Resolução nº. 003/11, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre o uso de veículo 
oficial; 
 
Requerimentos apresentados pelo Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio números: 023/11, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que se 
oficie ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
esclarecimentos sobre o regime de contratação dos Agentes 
Comunitários de Saúde que exercem suas funções no PSF – 
Programa Saúde da Família, no âmbito do nosso município; 
024/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, para que se oficie ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando informações sobre qual o valor 
do aluguel pago do prédio onde funciona a Casa dos 
Conselhos, bem como, quais reuniões dos Conselhos 
Municipais são realizadas na mesma; 025/11, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
para que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
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esclarecimentos se serão contados os pontos para efeito da 
progressão continuada do magistério municipal o Curso de 
Nações de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) com 
duração de 30 (trinta) horas, no período de setembro a 
novembro de 2006, certificado pela Profª. Luciene Gomes 
Leitão Bueno, Paulo Cesar Missiato e Dr. Agenor Mauro Zorzi; 
026/11 - Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, para que se oficie ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando esclarecimentos se os arcos 
instalados na Avenida Severino Meirelles são considerados 
Próprios Municipais, se são Próprios Municipais qual a Lei 
Municipal que autoriza a colocação de propaganda nos 
mesmos, e se não existe Lei Municipal quem está autorizando 
a colocação das propagandas;  
 
Requerimentos apresentados pelo Vereador José Mario 
Castaldi, números: 027/11, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o plenário, Voto de 
Aplausos e Congratulações a Atleta FÁTIMA APARECIDA DA 
SILVA SIQUEIRA CESAR, carinhosamente conhecida como 
“Fatiminha”, que venceu em Campinas o Circuito SESI de 
corrida de rua; 028/11, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Voto de 
Aplausos e Congratulações ao Jovem Atleta ALAN SILVA, que 
vem se destacando dentro da natação santarritense e 
ganhando espaço no cenário esportivo estadual;  
 
Indicação apresentada pelo Vereador Luis Roberto Daldegan 
Broglio, número: 061/11, Indicando ao Senhor Prefeito 
Municipal, suas dignas providências, no sentido de que seja 
estudada a possibilidade de que a verba de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) destinada ao nosso município pelo 
Governo do Estado a pedido do Deputado Federal Carlos 
Sampaio, seja usada para tomar acessível as instalações do 
Ginásio de Esportes “Celso Sintoni” aos portadores de 
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necessidades especiais e também, para que sejam feitas 
pinturas com as personalidades do esporte santarritense que 
se destacaram na passado na parte interna do ginásio. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- 
Indicações apresentadas pelo Vereador José Mario Castaldi, 
números: 062/11,  Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que remova as ondulações no terreno 
adjacente à Creche Antonia Gusman Scorssolini localizada 
no Bairro Lagoinha deste Município, e faça no local uma 
praça com calçamento de pedrinhas portuguesas onde as 
crianças possam brincar e os adultos do bairro desfrutar do 
local; 063/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja realizado o cascalhamento e aterramento do 
acostamento da Estrada Santa Rita – Estrela que já está em 
fase de conclusão do recapeamento. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 
 
Indicação apresentada pelo Vereador Paulo César Missiato, 
número: 064/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja doado pela Municipalidade um terreno para a 
construção da sede própria da Casa do Advogado de Santa 
Rita do Passa Quatro. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 
 
Relatório enviado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social, referente a VIII Conferência Municipal de Assistência 
Social do Município de Santa Rita do Passa Quatro-SP, 
realizada em 05/08/2011; 
 
Ofício enviado pela Secretaria de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
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informando a redução nos índices em comparação ao 1º 
semestre de 2010/2011; 
 
Ofício enviado pelo Deputado Roque Barbiere,  informando a 
autorização de liberação de verba para aquisição de um 
veículo tipo Van adaptado para atender a demanda da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 
 
Informações sobre a liberação de recursos financeiros do 
Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação de Santa Rita do Passa 
Quatro.,  informando a autorização de liberação de verba 
para aquisição de um veículo para atender a demanda da 
Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra; 
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Pauta da Ordem do Dia 

 
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar, número: 012/11, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, o qual Altera o parágrafo 1º. do art. 150, 
da Lei Complementar nº 006, de 18 de dezembro de 2.009; 
 
Primeira Discussão e Votação da Proposta de Emenda à LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº. 001/11, a qual Dá nova 
redação ao artigo 76 da Lei Orgânica do Município, Seção 
IV, do Capítulo II. 
 

 
 


