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ATA DA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no 
dia  dezesseis de abril de 
dois mil e doze, sob a 
Presidência do Sr. Ver. 
Edson da Silva Mezencio.  
 

                                            Aos dezesseis dias do mês de abril 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 
Sexta 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 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: 
Henrique Nocenzio; Maria Gioielli; Aparecida Romanha; Domingos 
Menon; Teresa Geronimo de Amaral; Maria Rosa Ribeiro e Cecília 
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Muller Pereira, 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. 025/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei Complementar nº 004/12, o qual Cria cargo de Diretora 
de Creche. 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. 034/12, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei  nº 021/12, o 
qual Dispõe sobre a criação de Creche. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para estudos e análise; 
3)- Ofício nº. 035/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei  nº 022/12, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
substituir lotes doados ao município pelo loteamento J.M.A. 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  “PORTAL DAS 
VIVENDAS” e dá outras providências. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para estudos e análise; 
4)- Ofício nº. 037/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei  nº 023/12, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
conceder subvenção social à Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Hospital Imaculada Conceição e Sociedade  Beneficente e Hospitalar 
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, visando o 
desenvolvimento do Programa Estadual “PRÓ-SANTA CASA II”, 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 análise; 5)- Ofício U.R.-6 nº 
028/2012, ref. TC-529/026/09, encaminhando o processo de Prestação 
de Contas, bem como os anexos a ele vinculados, Acessório I, II e III e 
o respectivo Parecer Prévio, emitido pela E. 2ª Câmara deste Tribunal, 
em sessão realizada em 16/08/2011, relativos às contas do exercício de 
2009, apresentadas pelos órgãos de Governo desse Município. O 
referido Processo será encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública para análise;  6)- 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 001/12, a qual 
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Altera o § 2º do artigo 5º. da Lei Orgânica do Município, para reduzir 
o número de Vereadores a 9 (nove). A referida Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica do Município,  será encaminhada à Comissão de Justiça 
e Redação, para estudos e análise. O Sr. Presidente informa  que a 
mesma será incluída em pauta por 3 sessões ordinárias, de acordo 
com o Art. 159 do Regimento Interno; 7)- Projeto de Decreto 
Legislativo nº 002/12, o qual Dispõe sobre a concessão de título de 
Cidadã Santarritense Honorária à Senhora Maria do Carmo Mardegan 
Ferreira. O referido Projeto de Decreto será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, e de Política Social, Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e análise; 8)- Requerimentos 
apresentados pelo Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, 
números: 015/12, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, para que se oficie ao Prefeito 
Municipal se a Resolução SE 8, de 19/01/12, considerando o disposto 
no §. 4º do artigo  2º da Lei Federal n. 11.738, de 16/07/08, que dispõe 
sobre a composição da jornada de trabalho docente com observância 
ao limite  máximo de 2/3 das carga horária para o desempenho das 
atividades de intgeração com os educandos está sendo cumprida. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
016/12,  Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, para que se oficie ao Prefeito Municipal se a 
Resolução SE 81, de l6/12/2011, em seu § Único, item 1, que estabelece 
diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do 
ensino médio nas escolas estaduais está sendo cumprida. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 021/12,  
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário,  para oficiar ao Prefeito Municipal, se a Resolução nº 07, de 
14/12/10, em seus artigos 1º e 2º que fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos está sendo 
cumprida. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 9)- Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador 
Marcelo Simão números: 017/12, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Voto de Aplausos e 
Congratulações ao Dr. Fabio Vieira da Silva, médico oftalmologista, 
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pelo trabalho voluntariamente, em nossa Santa Casa, realizando 30 
cirurgias de catarata, pelo SUS e doando seus honorários e lentes aos 
pacientes, proporcionando à Santa Casa um lucro de aroximadamente 
R$ 20.000,00. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 018/12, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, Voto de Aplausos e Congratulações a 
Ramon Duz Delsin, santarritense que conquistou a medalha de 
bronze nos Jogos Pan americanos 2012 de Jiu-Jitsu, realizado nos 
Estados Unidos, na categoria até Meio Pesado. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 020/12, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, informações ao Chefe do Executivo sobre quando estará 
disponível para a população o uso da piscina aquecida e quais os 
danos sofridos após o recebimento da obra, bem como suas reformas. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 10)- 
Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Marcelo Simão e 
subscrito pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, número: 019/12, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, informações ao Chefe do Executivo, sobre quais as 
providências tomadas para solucionar a grave falta de médicos no 
Município, principalmente médicos para realizar as especialidades de 
sobreaviso de especialidades do SUS, bem como a atenção à saúde 
reservada à população santarritense. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 11)- Indicação apresentada por 
todos os Srs. Vereadores, número:  023/12, Indicando para que estude 
a possibilidade de isentar do pagamento do IPTU, os imóveis 
edificados, pertencentes a cegos, hansenianos, portadores de 
moléstias incuráveis e de deficiências físicas, psíquicas ou 
neurológicas, incluindo aquelas que lutam contra o câncer, que os 
impossibilitem para o trabalho, desde que proprietários de um único 
imóvel, objeto de isenção, que nele residem e que não aufiram renda 
familiar mensal superior  a R$ 900,00 (novecentos reais). A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para 
as providências cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pelo Vereador 
Marcelo Simão  números: 024/12, Indicando para que seja estudada a 



 
 

 
5 

possibilidade de reforma do trevo da Rodovia Alciro Ribeiro Meireles, 
próximo a Fazenda Santa Cruz, onde o mesmo não possui espaço para 
retorno de carros e caminhões em um dos lados; 025/12, Indicando ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal para que seja realizado o corte 
de mato nos terrenos e ruas do Parque Lagoinha. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 13)- Indicação apresentada pela Mesa da 
Câmara Municipal, número: 026/12, Indicando a necessidade de 
obrigar os proprietários de caçambas e entulho, que passem  a dotar 
as mesmas, faixa refletiva, já que permanecem na via pública, onde 
transitam os veículos, atualmente com maior intensidade. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor  Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 14)- Informações sobre a 
liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde de 
Santa Rita do Passa Quatro e do 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, permitindo aparte 
do Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato e Marcelo Simão, 
permitindo aparte da Srª. Vereadora Norma Jamus Villela e do Sr. 
Vereador Presidente Edson da Silva Mezencio. Ninguém mais 
desejando fazer uso da Palavra passa-se à Ordem do Dia constando o 
seguinte: Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei  
Complementar nº 002/12. Submetido em Discussão, o Sr. Ver. Paulo 
Henrique Melo solicita Vistas do mesmo, sendo concedido;  Primeira 
Discussão e Votação do Projeto de Lei  Complementar nº. 003/12, o 
qual Altera, dando nova redação no caput dos artigos 19, 25, 29, 57, 58 
e 60 e insere o parágrafo único no artigo 58 da Lei Complementar nº 
002, de 18 de dezembro de 2.009, que dispõe sobre Zoneamento, o 
Uso do Solo e a Ocupação do Solo do Município de Santa Rita do 
Passa Quatro e dá outras providências. A Comissão de Justiça e 
Redação apresentou Emenda ao referido Projeto de Lei 
Complementar. Submetida em Primeira Discussão e Votação, foi a 
referida Emenda aprovada por unanimidade.  Logo após, o Sr. 
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Presidente coloca em Primeira Discussão e Votação o Projeto de Lei 
Complementar nº. 003/12, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto de Lei número: 
020/2012, o qual Cria o “Programa de Contribuição Voluntária de 
Ajuda Pecuniária”. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade Nada mais havendo para tratar, o 
Sr. Presidenteb convoca os Srs. Vereadores para a 7ª. Sessão Ordinária 
a ser realizada no dia 07 de maio de 2012, às 20:00 horas, para: 
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei  Complementar nº 
002/12, o qual Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1, de 23 
de setembro de 2009 e consolida a legislação que disciplina o regime 
próprio de previdência social dos servidores do Município de Santa 
Rita do Passa Quatro; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº 004/12, o qual Cria cargo de Diretora de Creche; 
Primeira Discussão e Votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
do Município nº. 001/12, a qual Altera o § 2º do artigo 5º. da Lei 
Orgânica do Município, para reduzir o número de Vereadores a 9 
(nove); Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº 003/12, o qual Altera, dando nova redação no caput 
dos artigos 19, 25, 29, 57, 58 e 60 e insere o parágrafo único no artigo 
58 da Lei Complementar nº 002, de 18 de dezembro de 2.009, que 
dispõe sobre Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação do Solo do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras  providências; 
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei números: 021/12, o qual 
Dispõe sobre a criação de Creche; 022/12, o qual Autoriza o Executivo 
Municipal a substituir lotes doados ao município pelo loteamento 
J.M.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. “PORTAL DAS 
VIVENDAS” e dá outras providências; 023/12, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a conceder subvenção social à Sociedade 
Portuguesa de Beneficência Hospital Imaculada Conceição e 
Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de 
Ribeirão Preto, visando o desenvolvimento do Programa Estadual 
“PRÓ-SANTA CASA II”, e dá outras providências; Discussão e Votação 
Única do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/12, o qual Dispõe 
sobre a concessão de título de Cidadã Santarritense Honorária à 
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Senhora Maria do Carmo Mardegan Ferreira, 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: 07 de maio de 2.012.      
 
 
 

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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6ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

        16/04/2.012 
 

  Pauta do Expediente e das Proposituras 
 

Ofício nº. 025/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei Complementar nº 004/12, o qual Cria cargo de Diretora 
de Creche; 
 
Ofício nº. 034/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei  nº 021/12, o qual Dispõe sobre a criação de Creche; 
 
Ofício nº. 035/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei  nº 022/12, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
substituir lotes doados ao município pelo loteamento J.M.A. 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  “PORTAL DAS 
VIVENDAS” e dá outras providências; 
 
Ofício nº. 037/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei  nº 023/12, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
conceder subvenção social à Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Hospital Imaculada Conceição e Sociedade  Beneficente e Hospitalar 
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, visando o 
desenvolvimento do Programa Estadual “PRÓ-SANTA CASA II”, e dá 
outras providências; 
 
Ofício U.R.-6 nº 028/2012, ref. TC-529/026/09, encaminhando o 
processo de Prestação de Contas, bem como os anexos a ele 
vinculados, Acessório I, II e III e o respectivo Parecer Prévio, emitido 
pela E. 2ª Câmara deste Tribunal, em sessão realizada em 16/08/2011, 
relativos às contas do exercício de 2009, apresentadas pelos órgãos de 
Governo desse Município; 
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Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 001/12, a qual 
Altera o § 2º do artigo 5º. da Lei Orgânica do Município, para reduzir 
o número de Vereadores a 9 (nove). A referida Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica do Município,  será encaminhada à Comissão de Justiça 
e Redação, para estudos e análise; 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/12, o qual Dispõe sobre a 
concessão de título de Cidadã Santarritense Honorária à Senhora 
Maria do Carmo Mardegan Ferreira; 
 
Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio, números: 015/12, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que se oficie ao 
Prefeito Municipal se a Resolução SE 8, de 19/01/12, considerando o 
disposto no §. 4º do artigo  2º da Lei Federal n. 11.738, de 16/07/08, que 
dispõe sobre a composição da jornada de trabalho docente com 
observância ao limite  máximo de 2/3 das carga horária para o 
desempenho das atividades de intgeração com os educandos está 
sendo cumprida; 016/12,  Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, para que se oficie ao Prefeito 
Municipal se a Resolução SE 81, de l6/12/2011, em seu § Único, item 1, 
que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino 
fundamental e do ensino médio nas escolas estaduais está sendo 
cumprida; 021/12,  Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário,  para oficiar ao Prefeito Municipal, se 
a Resolução nº 07, de 14/12/10, em seus artigos 1º e 2º que fixa 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos está sendo cumprida; 
 
Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador Marcelo Simão 
números: 017/12, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, Voto de Aplausos e Congratulações 
ao Dr. Fabio Vieira da Silva, médico oftalmologista, pelo trabalho 
voluntariamente, em nossa Santa Casa, realizando 30 cirurgias de 
catarata, pelo SUS e doando seus honorários e lentes aos pacientes, 
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proporcionando à Santa Casa um lucro de aroximadamente R$ 
20.000,00; 018/12, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, Voto de Aplausos e Congratulações a 
Ramon Duz Delsin, santarritense que conquistou a medalha de 
bronze nos Jogos Pan americanos 2012 de Jiu-Jitsu, realizado nos 
Estados Unidos, na categoria até Meio Pesado; 020/12, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo sobre quando estará disponível 
para a população o uso da piscina aquecida e quais os danos sofridos 
após o recebimento da obra, bem como suas reformas; 
 
Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Marcelo Simão e 
subscrito pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, número: 019/12, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, informações ao Chefe do Executivo, sobre quais as 
providências tomadas para solucionar a grave falta de médicos no 
Município, principalmente médicos para realizar as especialidades de 
sobreaviso de especialidades do SUS, bem como a atenção à saúde 
reservada à população santarritense; 
Indicação apresentada por todos os Srs. Vereadores, número:  023/12, 
Indicando para que estude a possibilidade de isentar do pagamento 
do IPTU, os imóveis edificados, pertencentes a cegos, hansenianos, 
portadores de moléstias incuráveis e de deficiências físicas, psíquicas 
ou neurológicas, incluindo aquelas que lutam contra o câncer, que os 
impossibilitem para o trabalho, desde que proprietários de um único 
imóvel, objeto de isenção, que nele residem e que não aufiram renda 
familiar mensal superior  a R$ 900,00 (novecentos reais); 
 
Indicações apresentadas pelo Vereador Marcelo Simão  números: 
024/12, Indicando para que seja estudada a possibilidade de reforma 
do trevo da Rodovia Alciro Ribeiro Meireles, próximo a Fazenda Santa 
Cruz, onde o mesmo não possui espaço para retorno de carros e 
caminhões em um dos lados; 025/12, Indicando ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal para que seja realizado o corte de mato nos 
terrenos e ruas do Parque Lagoinha; 
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Indicação apresentada pela Mesa da Câmara Municipal, número: 
026/12, Indicando a necessidade de obrigar os proprietários de 
caçambas e entulho, que passem  a dotar as mesmas, faixa refletiva, já 
que permanecem na via pública, onde transitam os veículos, 
atualmente com maior intensidade; 
 
Informações sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Rita do Passa Quatro e do 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 
 
 

Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei  Complementar nº. 
003/12, o qual Altera, dando nova redação no caput dos artigos 19, 25, 
29, 57, 58 e 60 e insere o parágrafo único no artigo 58 da Lei 
Complementar nº 002, de 18 de dezembro de 2.009, que dispõe sobre 
Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação do Solo do Município de 
Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências; 
 
Emenda apresentada  pela Comissão de Justiça e Redação ao Projeto 
de Lei Complementar nº. 003/12; 
 
Discussão e Votação Única do Projeto de Lei número: 020/2012, o qual 
Cria o “Programa de Contribuição Voluntária de Ajuda Pecuniária”. 
 
 
 
 


