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ATA DA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
nove de março dois mil e onze, 
sob a Presidência do Sr. Ver. 
Edson da Silva Mezencio.  
 

                                            Aos nove dias do mês de março 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 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. Foram convocados para prestarem seus serviços nesta 
Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: Dr. Daniel César 
Lencioni, Dr. Edson Viviani 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 dispensa da leitura da 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: Maurício Scozzafave 
Alves e Américo Arioli, ocorrido 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. 
006/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 
003/11, o qual Dispõe sobre a prevenção e o controle da transmissão e a atenção 
básica à saúde nos casos de dengue no Município de Santa Rita do Passa Quatro 
e dá outras providências. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo, para estudos e manifestações; 2)- Requerimento apresentado pelo Sr. 
Ver. Marcelo Simão, número: 002/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
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regimentais Votos de Aplausos e Congratulações a Soraya Missiato e Mário 
Cesar Braga de Almeida, proprietários da empresa JJ Mangueiras Indústria e 
Comércio Ltda. pelo êxito no desenvolvimento do projeto de ampliação de sua 
empresa. Submetido em Discussão e Votação foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 3)- Requerimento apresentado pela Srª. Vereadora Norma Jamus 
Villela, número: 003/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais 
e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal, sobre a 
construção de colunas de concreto no Jardim Ludovico Zorzi, para serem 
montadas arquibancadas por ocasião da encenação da Paixão de Cristo. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 4)- Indicação 
apresentada pela Vereadora Norma Jamus Villela, número: 003/11, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, que solicite junto ao órgão competente a 
possibilidade da pavimentação de faixa adicional   na vicinal Zequinha de 
Abreu, principalmente nos trechos sem visibilidade de ultrapassagem. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para 
as providências cabíveis; 5)- Indicação apresentada pela Vereadora Norma 
Jamus Villela e subscrita  pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 004/11 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, se possível, a instalação de 
aparelhos de ginástica no Jardim Ludovico Zorzi. A Indicação acima referida 
será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
6)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 005/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que seja encaminhada ao 
COMUTRAN, consulta no sentido de colocação de “mão única de direção”, na 
Rua Jandira, Vila Jussara;  006/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que, através do departamento competente, seja providenciada a pintura de 
faixa de pedestre em frente a Unidade do Colégio “Tancredo Neves” localizada 
na Avenida Florindo Ferrantin nº 738, Bairro Jardim,  bem como a colocação de 
placas indicativas de sinalização, tais como: “Cuidado Escola” e/ou “Devagar 
Escola”; 008/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através 
do departamento competente, seja providenciados serviços no leito carroçável 
da Avenida Fernando Rani, mais especificamente defronte aos imóveis de 
números: 308 e 668, visando corrigir as “depressões” existentes. As Indicações 
acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 7)- Indicação apresentada  pelo Sr. Vereador Luis 
Roberto Daldegan Broglio, número: 007/11, Indicando ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal para que através do departamento competente, 
providencie a diminuição da carga horária mensal dos profissionais: assistentes 
sociais, atendentes de enfermagem, atendentes sociais, auxiliares de 
enfermagem, auxiliares de médicos e dentistas, engenheiros e psicólogos que 
atualmente é de 7 horas diárias (35 horas semanais), para 6 horas (30 horas 
semanais), como também, dos profissionais atendentes de consultórios, 
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cirurgiões dentistas e enfermeiros que atualmente são de 8,8 horas diárias (44 
horas semanais), para 6 horas (30 horas semanais), carga horária igual a 
cumprida pelos profissionais estaduais da área de saúde. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 8)- Indicação apresentada  pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, 
número: 009/11, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que estude com os departamentos competentes a possibilidade de 
disponibilizar uma área e colaborar na elaboração de uma pista para a prática 
de esportes radicais (MotoCross, enduro, trilha, montaibike, jiperos e gaioleiros, 
etc.), ficando como sugestão o terreno ao lado do Centro Olímpico. A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 9)- Leitura da Declaração enviada pela SETTORIAL 
GRÁFICA E EDITORA LTDA., declarando que  na edição nº. 2196, de 05 de 
março de 2011, houve erros na publicação em homenagem ao Dia das Mulheres, 
onde esta deveria constar apenas como de autoria do Vereador Edson da Silva 
Mezencio, porém constou com o Presidente da Câmara e o Logo do Legislativo 
Municipal; 10)- Requerimento apresentado pela LAMMENEGAZZI-ME, 
representada por Luiz Américo Miskulin Menegazzi, requerendo explicações 
do porque não foi convidada a participar da tomada de preços realizada em 
dezembro do ano de 2010, ocasião em que foi contratada empresa para 
imprimir exemplares da Lei Orgânica Municipal, uma vez que, a LAMM 
GRÁFICA E EDITORA encontra-se habilitada para a prestação de serviços 
gráficos; 11)- Requerimento apresentado pela SETTORIAL GRÁFICA E 
EDITORA LTDA. representada por Cristiane Aparecida dos Santos, requerendo 
explicações do porque não foi convidada a participar da tomada de preços 
realizada em dezembro do ano de 2010, ocasião em que foi contratada empresa 
para imprimir exemplares da Lei Orgânica Municipal, uma vez que, a 
SETTORIAL encontra-se habilitada para a prestação de serviços gráficos; 12)- 
Leitura de telegramas informando a liberação de recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  
As referidas informações ficarão à disposição de todos na Secretaria desta Casa; 
13)-  Terminado o Material do Expediente o Sr. Presidente oferece a Palavra aos 
oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: Marcelo Simão, 
João Roberto Alves dos Santos Júnior e José Mário Castaldi. Ninguém mais 
desejando fazer uso da Palavra, passa-se à Ordem do Dia constando o seguinte: 
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei números: 014/11, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 
Adicional especial. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade;  015/11, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, 
o qual Altera o Anexo I, constante do artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.661 de 22 
de agosto de 2006. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
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aprovado por unanimidade; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 001/11, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual 
Altera a redação do Artigo 2º da Lei nº. 2.811, de 04 de março de 2009. A 
Comissão de Justiça e Redação apresentou Emenda Aditiva ao referido Projeto 
de Lei Complementar, pelos motivos de elaboração técnica e jurídica. 
Submetida em Primeira Discussão e Votação, a referida Emenda foi aprovada 
por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Primeira Discussão e 
Votação o Projeto de Lei Complementar nº. 001/11, sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade, com Emenda. Nada mais havendo para tratar, o Sr. 
Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 4ª Sessão Ordinária a ser realizada 
no dia 21 de março de 2.011, às 20:00 horas,  para serem discutidos e votados: 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/11, de autoria da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública, o qual Dispõe sobre as contas da 
Prefeitura Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro – SP, 
relativas ao Exercício de 2007; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 001/11, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual 
Altera a redação do Artigo 2º da Lei nº.  2.811, de 04 de março de 2009 e Projeto 
de Lei nº. 003/11, o qual Dispõe sobre a prevenção e o controle da transmissão e 
a atenção básica à saúde nos casos de dengue no Município de Santa Rita do 
Passa Quatro e dá outras providências 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: 21 de 
março de 2.011. 
 
 
 
 

Ver. Edson da Silva Mezencio 
                                                            Presidente 
 
 
 
 
 
Ver. João Roberto A. Santos Júnior                      Ver. Luis Roberto D. Broglio    
                   1º. Secretário                                                        2º Secretário. 
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3ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

            09/03/2.011 
 

Pauta do Expediente e das Proposituras 
 
 

Projeto de Lei nº. 003/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Dispõe sobre a prevenção e o controle da transmissão e a atenção básica à saúde 
nos casos de dengue no Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências. 
 

Requerimento apresentado pelo Sr. Ver. Marcelo Simão, número: 002/11, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais Votos de Aplausos e 
Congratulações a Soraya Missiato e Mário Cesar Braga de Almeida, 
proprietários da empresa JJ Mangueiras Indústria e Comércio Ltda. pelo êxito 
no desenvolvimento do projeto de ampliação de sua empresa;  
 
Requerimento apresentado pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, número: 
003/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal, sobre a construção de 
colunas de concreto no Jardim Ludovico Zorzi, para serem montadas 
arquibancadas por ocasião da encenação da Paixão de Cristo; 
 
Indicação apresentada pela Vereadora Norma Jamus Villela, número: 003/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, que solicite junto ao órgão 
competente a possibilidade da pavimentação de faixa adicional na vicinal 
Zequinha de Abreu, principalmente nos trechos sem visibilidade de 
ultrapassagem; 
 
Indicação apresentada pela Vereadora Norma Jamus Villela e subscrita  pelo Sr. 
Vereador Marcelo Simão, número: 004/11 Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, se possível, a instalação de aparelhos de ginástica no Jardim 
Ludovico Zorzi; 
 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 005/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que seja encaminhada ao 
COMUTRAN, consulta no sentido de colocação de “mão única de direção”, na 
Rua Jandira, Vila Jussara;   
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Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 006/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a pintura de faixa de pedestre em frente a 
Unidade do Colégio “Tancredo Neves” localizada na Avenida Florindo 
Ferrantin nº 738, Bairro Jardim,  bem como a colocação de placas indicativas de 
sinalização, tais como: “Cuidado Escola” e/ou “Devagar Escola”;  
 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, 
número: 007/11, Indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que 
através do departamento competente, providencie a diminuição da carga 
horária mensal dos profissionais: assistentes sociais, atendentes de enfermagem, 
atendentes sociais, auxiliares de enfermagem, auxiliares de médicos e dentistas, 
engenheiros e psicólogos que atualmente é de 7 horas diárias (35 horas 
semanais), para 6 horas (30 horas semanais), como também, dos profissionais 
atendentes de consultórios, cirurgiões dentistas e enfermeiros que atualmente 
são de 8,8 horas diárias (44 horas semanais), para 6 horas (30 horas semanais), 
carga horária igual a cumprida pelos profissionais estaduais da área de saúde;  
 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 008/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, seja providenciados serviços no leito carroçável da Avenida 
Fernando Rani, mais especificamente defronte aos imóveis de números: 308 e 
668, visando corrigir as “depressões” existentes; 
 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, número: 009/11, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude com os 
departamentos competentes a possibilidade de disponibilizar uma área e 
colaborar na elaboração de uma pista para a prática de esportes radicais 
(MotoCross, enduro, trilha, montaibike, jiperos e gaioleiros, etc.), ficando como 
sugestão o terreno ao lado do Centro Olímpico; 
 
Leitura da Declaração enviada pela SETTORIAL GRÁFICA E EDITORA LTDA., 
declarando que  na edição nº. 2196, de 05 de março de 2011, houve erros na 
publicação em homenagem ao Dia das Mulheres, onde esta deveria constar 
apenas como de autoria do Vereador Edson da Silva Mezencio, porém constou 
com o Presidente da Câmara e o Logo do Legislativo Municipal; 
 
Requerimento apresentado pela LAMMENEGAZZI-ME, representada por Luiz 
Américo Miskulin Menegazzi, requerendo explicações do porque não foi 
convidada a participar da tomada de preços realizada em dezembro do ano de 
2010, ocasião em que foi contratada empresa para imprimir exemplares da Lei 
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Orgânica Municipal, uma vez que, a LAMM GRÁFICA E EDITORA encontra-se 
habilitada para a prestação de serviços gráficos;  
 
Requerimento apresentado pela SETTORIAL GRÁFICA E EDITORA LTDA. 
representada por Cristiane Aparecida dos Santos, requerendo explicações do 
porque não foi convidada a participar da tomada de preços realizada em 
dezembro do ano de 2010, ocasião em que foi contratada empresa para 
imprimir exemplares da Lei Orgânica Municipal, uma vez que, a SETTORIAL 
encontra-se habilitada para a prestação de serviços gráficos; 
 
Leitura de telegramas informando a liberação de recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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Pauta da Ordem do Dia 
 
 

Projeto de Lei nº. 014/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional especial;  
 
Projeto de Lei nº. 015/11, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o 
qual Altera o Anexo I, constante do artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.661 
de 22 de agosto de 2006;  
 
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 
001/11, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Altera a 
redação do Artigo 2º da Lei nº.  2.811, de 04 de março de 2009 
 
 
 
 
 
 


