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ATA DA DÉCIMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia dezoito de 
agosto de dois mil e dez, sob 
a Presidência do Sr. Ver. 
Marcelo Simão. 
 

                                                  Aos dezoito dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e dez, 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 Sessão Extraordinária, 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 e Norma Jamus Villela. Deixaram de 
comparecer os Srs. Vereadores: Paulo César Missiatto e Paulo Henrique 
de Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal. Logo 
após, solicita ao 1º Secretário da Mesa para que proceda a leitura do 
material referente à ORDEM DO DIA, constante no Edital de 
Convocações sendo: Discussão e Votação Única: Projeto de Lei nº. 
054/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera o art. 1º da 
Lei nº. 2.891/2010, que autoriza o Executivo Municipal a conceder 
subvenção social à AEUS  de Santa Rita do Passa Quatro. Submetido 
em Discussão, o Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Este Projeto 
altera o artigo 1º onde destina neste novo artigo, R$.101.500,00, (cento 
e um mil e quinhentos reais) em sete parcelas mensais, isto é parte do 
subsídio que aprovamos no início do ano para a AEUS e este projeto 
não anula a Comissão que foi criada e que tem feito a análise dos 
trabalhos da AEUS, sendo que para cada pagamento nós esperamos um 
relatório desta Comissão”. Terminada a Discussão o Sr. Presidente 
coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 054/10, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Decreto Legislativo 
nº. 005/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual dispõe 
sobre a revisão da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências 
correlatas. Submetido em Discussão, o Sr. Presidente manifesta o 
seguinte: “Este Projeto de Decreto Legislativo pretende inserir na 
sociedade a discussão sobre a Lei Orgânica Municipal e receber 
sugestões não somente dos Srs. Vereadores, mas também de toda a 
sociedade para que possamos fazer uma revisão completa da nossa Lei 
Orgânica Municipal”. Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca em 
Votação Única o Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/10, sendo o 
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mesmo aprovado por unanimidade dos presentes; Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 006/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual 
dispõe sobre a criação do Projeto Cultural “Busca pela História da 
Câmara de Santa Rita do Passa Quatro”. Submetido em Discussão, o 
Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Esta Mesa da Câmara, interessada 
no resgate da história desta Casa tem feito um trabalho ao longo de um 
ano e meio de pesquisa e temos encontrado muita falta de informações 
sobre o Legislativo, isto posto pretendemos com este trabalho angariar 
na sociedade pessoas que tenham parentes que foram Vereadores e que 
tenham histórias para contar desta Câmara, para que possamos juntar 
ao nosso acervo que já foi organizado e fazermos valer a história 
completa desta Casa que é muito rica”. Terminada a Discussão o Sr. 
Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Decreto Legislativo nº. 
006/10, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes. 
Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente 
convoca os Srs. Vereadores para a 15ª Sessão Ordinária a ser realizada 
no dia 08 de setembro, às 20 horas, para ser discutido e votado o 
Projeto de Lei nº. 055/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Dispõe sobre a criação da Seção de Trânsito ligada ao Departamento de 
Serviços Municipais e Sistema Viário, da Junta Administrativa de 
Recursos de Infração – JARI e dá outras providências; Primeira 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 004/10, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera a Lei Complementar nº. 
008/10, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Municipal da Estância de Santa Rita do Passa 
Quatro, Estado de São Paulo 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: 08 de setembro de 2.010. 
 
 
 

 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                            Presidente 

 
 
 

Ver. José Mário Castaldi                            Ver. Paulo César Missiato 
         1º Secretário                                               2º Secretário.     
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