ATA
DA
SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
JOVEM, realizada no dia
vinte e dois de outubro de
dois mil e dez, sob a
Presidência do Vereador
Mirim Guilherme da Silva.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro
do ano de dois mil e dez, às vinte horas, nas dependências da
Câmara Municipal “Palácio Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizada
na Rua José Rodrigues Palhares, número cento e dezessete, foi
realizada a Sessão Ordinária da Câmara Jovem, com a presença dos
Vereadores da Câmara Municipal e dos Vereadores Mirins. O Sr.
Presidente desta Casa, Ver. Marcelo Simão convida para que tomem
assento em seus lugares, os Vereadores Mirins, acompanhados pelos
Vereadores desta Casa de Leis, sendo: Vereador Mirim Guilherme da
Silva, Presidente da Câmara Jovem, a ocupar seu lugar a mesa;
Convida a Vereadora Mirim Gabriela Ribeiro Hencklein, VicePresidente da Câmara Jovem, e o Vereador Edson da Silva Mezencio,
Vice-Presidente; Convida a Vereadora Mirim Jeisielen da Silva
Barbosa, 1ª Secretaria da Câmara Jovem, e o Vereador José Mário
Castaldi, 1º Secretário; Convida a Vereadora Mirim Gabriela Piovatto
Corrêa, 2ª Secretária, e o Vereador Paulo César Missiatto; Convida o
Vereador Mirim Axel Silva Nascimento, e o Vereador João Roberto
Alves dos Santos Júnior; Convida o Vereador Mirim João Pedro
Octaviano Zorzi, e o Vereador Marcelo Eduardo Rissato; Convida o
Vereador Mirim José Guilherme Gonçalves, e o Vereador Paulo
Henrique de Mello a ocuparem seus lugares; Convida o Vereador
Mirim Matheus Ribeiro de Souza, e o Vereador Luís Roberto Daldegan
Broglio, Convida o Vereador Mirim Tharik Rafael dos Santos Gaeita, e
a Vereadora Norma Jamus Vilella. Foram convocados para prestarem
seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta
Edilidade: Maria Rita de Cássia Ferreira Mondim de Oliveira, Régia
Maria Alves Fernandes Ribeiro, Flávia Jordani Barbosa Borgo e
Cléber José Octaviano. 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. Dando sequência
à solenidade agradece a presença das autoridades e de todos os
demais que vieram abrilhantar esse evento. Logo após, faz referência
e agradece todos os estudantes que participaram do programa
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“Câmara Jovem”, sendo eles: Estudantes Assessores Parlamentares;
Beatriz de Cássia Romano – Centro Educacional SESI nº. 255; Ariane
Rosa de Brito – Centro Educacional Zequinha de Abreu – Objetivo;
Jefferson Fernando Cláudio – EMEF do CAIC “Laura Suriani
Barbuio”; Alice Aparecida Lauriano Rufino – EE Profª. “Ignez Giaretta
Sguerra”; Lívia Tech dos Santos – Cooperativa de Ensino e Cultura de
Santa Rita do Passa Quatro, e demais estudantes: ETEC “Manoel dos
Reis Araújo” – Centro Paula Souza; Mônica Favaretto Watanabe;
Mariana Pierobon Costa de Medeiros e Paula Aline Prearo; Centro
Educacional SESI nº 255; Thainá Fernandes; Centro Educacional
“Zequinha de Abreu” – Objetivo; Daiane Rubinato Fernandes;
Guilherme José Aguilar e Victor Buccalon de Oliveira; EE “Nelson
Fernandes”; Wellington Damião dos Santos; Tamara Garcia da Costa
e Rafael Wendel Pacagnan; EMEF do CAIC “Laura Suriani Barbuio”;
Lizandra Roberta Utinetti; Amanda Garcia Silva e Joice Simões da
Silva; Cooperativa de Ensino e Cultura de Santa Rita do Passa
Quatro – CEC; Isabela Otaviano Bordin e Paula Lígia Coradello; EE
“Profª “Ignez Giaretta Sguerra”; Rodolfo dos Santos Duarte; Jéssica
Regina Aparecida Francisco Leme e Aline Evangelista; Em seguida, o
Sr. Presidente Marcelo Simão passa a palavra ao Vereador Mirim
Guilherme da Silva, Presidente da Câmara Jovem, que dá seguência a
presente Sessão e após verificar em Plenário a existência de número
legal, solicita a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de
Santa Rita do Passa Quatro.Logo após, solicita a Vereadora Mirim
Gabriela Piovatto Corrêa, 2ª Secretária, para proceder à leitura das
correspondências recebidas. Solicita também, a Vereadora Mirim
Jeisielen da Silva Barbosa, 1ª Secretaria da Mesa, para que proceda a
leitura do material referente ao Expediente, sendo: Projeto de Lei nº.
001/10, de autoria dos Vereadores Tharik Rafael dos Santos Gaeita e
Axel Silva Nascimento, o qual dispõe sobre o cadastramento
obrigatório de bicicletas no município da Estância Climática de Santa
Rita do Passa Quatro - SP, em observância as leis de trânsito e dá
providências correlatas; Projeto de Lei nº. 002/10, de autoria do
Vereador João Pedro Zorzi Octaviano, o qual cria o programa
municipal de conservação e recuperação de matas ciliares; Projeto de
Lei nº. 003/10, de autoria do Vereador João Pedro Zorzi Octaviano e
da Estudante Assessora Lívia Tech dos Santos, o qual dispõe sobre a
utilização de métodos naturais de combate à dengue e dá outras
providências; Projeto de Lei nº. 004/10, de autoria do Vereador José
Guilherme Gonçalves, o qual propõe a criação da escola mirim de
esportes, e dá outras providencias; Projeto de Lei nº. 005/10, de
autoria do Vereador Matheus Ribeiro de Souza, o qual dispõe sobre a
política de proteção do meio ambiente por meio de placas de
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sinalização em áreas de proteção ambiental permanente (APPs),
visando assim, de forma ilustrativa e pedagógica, a conscientização
da população local sobre a importância da APPs, da conservação do
meio ambiente e proporcionando a melhoria na qualidade de vida de
nossos concidadãos; Projeto de Lei nº. 006/10, de autoria do
Vereador Matheus Ribeiro de Souza, o qual dispõe sobre a política da
preservação ambiental que levará à conscientização dos vereadores e
do povo a agir de forma ecologicamente correta, utilizando materiais
reciclados em seu serviço legislativo e da Câmara Municipal como um
todo”; Projeto de Lei nº. 007/10, de autoria da Vereadora Jeisielen da
Silva Barbosa, o qual institui áreas escolares de segurança e
cidadania nas ruas do entorno escolas do município e dá outras
providências; Projeto de Lei nº. 008/10 de autoria da Vereadora
Gabriela Piovatto Corrêa, o qual dispõe sobre a instalação de
sistemas de aquecimento de água por energia solar nas edificações do
município de Santa Rita do Passa Quatro, e contém outras
disposições; Projeto de Lei nº. 009/10, de autoria da Vereadora
Gabriela Ribeiro Hencklein, o qual dispõe sobre o ensino de xadrez
nas escolas públicas municipais; Projeto de Lei nº. 010/10, de
autoria do Vereador Guilherme da Silva, o qual dispõe sobre a
implantação de lixeiras para a coleta seletiva de lixo em todos os
estabelecimentos comerciais e industriais com área acima de 250m²
da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, excetuados os
estabelecimentos de gênero alimentício; Indicação nº 001/10, de
autoria dos Vereadores Mirins Tharik Rafael dos Santos Gaeita e Axel
Silva Nascimento, indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para
que seja regulamentada por lei a instalação de estacionamentos
exclusivos de bicicletas em locais públicos, como: Praça Zequinha de
Abreu; Praça Poeta Mário Matoso; Centro de Lazer Trabalhador
“Vereador Waldomiro Bráz Barioni”; Parque Turístico Municipal, área
de Camping e área de Exposições e Ginásio Municipal de Esportes
“Celso Sintoni”; Indicação nº 002/10, de autoria dos Vereadores
Mirins Tharik Rafael dos Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento,
indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja
regulamentado por lei o disciplinamento da Guarda Municipal, uma
vez que está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.011
através de emenda apresentada pelos vereadores desta Casa
Legislativa. As indicações de nºs. 001 e 002/10 serão encaminhadas
a Mesa Diretora da Câmara Municipal para análise e
encaminhamentos necessários. Terminado o Material do Expediente o
Sr. Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da
mesma os Srs. Vereadores Mirins: Gabriela Ribeiro Hencklein,
Matheus Ribeiro de Souza; Tharik Rafael dos Santos Gaeita; Axel
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Silva Nascimento; José Guilherme Gonçalves e Jeisielen da Silva
Barbosa. Logo após, o Sr. Presidente da Câmara Jovem, Vereador
Mirim Guilherme da Silva convida a Vice-Presidente, Vereadora
Gabriela Ribeiro Hencklein, a assumir a Presidência para que possa
ocupar a Tribuna. Logo após, o Sr. Presidente da Câmara Jovem,
convida o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Simão
para fazer uso da palavra, e na seguência, faz as seguintes
homenagens: Ao estudante Renato Torres Prado, da 8ª Série do
Ensino Fundamental da EE “Nelson Fernandes” por ter sido eleito
“Deputado por um dia” do programa Parlamento Jovem da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, cuja sessão será
realizada no próximo dia 05 de novembro no “Palácio 9 de Julho” em
São Paulo. Ressaltando que o projeto de lei apresentado pelo
estudante santarritense, que prevê extensão da obrigatoriedade do
uso das cadeirinhas para crianças até 07 anos de idade, em veículos
utilizados no transporte público coletivo, foi selecionado entre
milhares de projetos enviados por estudantes de mais de 9.000
escolas da rede pública e particular que participaram do programa
neste ano. Em seguida, convida a Senhora Maria Rita de Cássia F.
Mondin de Oliveira, Diretora Geral da Câmara Municipal, para fazer a
entrega de um certificado ao Estudante Renato Torres Prado;
Prosseguindo, faz destaque para três estudantes santarritenses que
tiveram suas redações classificadas entre as 10 melhores da região
central do Estado pelo projeto “EPTV na Escola” cujo tema foi
“Conectar, Navegar, Transformar”. São elas: Gabriela Piovatto Corrêa,
Vereadora Mirim 2ª Secretária, classificada em 6º lugar com a
redação “A tecnologia a serviço do Homem”; Beatriz de Cássia
Romano, Estudante Assessora Parlamentar, classificada em 2º lugar
com a redação “Um só clique”, ambas são alunas do SESI e Carolina
Faith Fassim Ishi, aluna da CEC – Cooperativa de Ensino e Cultura
de Santa Rita do Passa Quatro, classificada em 8º lugar com a
redação “A bordo”. Registramos também, que Carolina foi a vencedora
do Concurso Cultural “Zequinha de Abreu” realizado por esta Câmara
Municipal em 2009, com a frase “Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá” que estampa
todos os impressos oficiais desta Casa e também do Executivo
Municipal. Continuando, convida a Dra. Flávia Jordani Barbosa
Borgo, Procuradora Jurídica, para fazer a entrega de um Certificado e
flores a Dra. Márcia Rita Rocha Santoro, Procuradora Jurídica
substituta desta Casa de Leis, pelos relevantes serviços prestados no
programa “Câmara Jovem”, responsável pela assessoria na
elaboração de todos os projetos de lei e indicações apresentadas pelos
Vereadores Mirins. Em seguida, faz a divulgação da apresentação da
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Orquestra Filarmônica Bachiana – SESI/SP no Anfiteatro Américo
Persin – Centro Cultural Mário Covas no dia 29 de outubro, 6ª feira,
às 20 horas, em comemoração aos 150 anos de Santa Rita do Passa
Quatro, sob a regência do Maestro João Carlos Martins. A orquestra é
composta por 45 jovens instrumentistas. Dando continuidade, o Sr.
Presidente Marcelo Simão passa a palavra ao Vereador Mirim
Guilherme da Silva para dar prosseguimento à presente sessão
Ordinária, passando à ORDEM DO DIA que constando o seguinte:
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei, números: 001/10, de
autoria dos Vereadores Tharik Rafael dos Santos Gaeita e Axel Silva
Nascimento, o qual dispõe sobre o cadastramento obrigatório de
bicicletas no município da Estância Climática de Santa Rita do Passa
Quatro - SP, em observância as leis de trânsito e dá providências
correlatas. Submetido em Discussão, usaram da palavra os
Vereadores Tharik Rafael dos Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento
para efetuarem a apresentação e justificativa do mesmo. Logo após, o
Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 001/10,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 002/10, de autoria do
Vereador João Pedro Zorzi Octaviano, o qual cria o programa
municipal de conservação e recuperação de matas ciliares.
Submetido em Discussão, usou da palavra o Vereador João Pedro
Zorzi Octaviano, para efetuar a apresentação e justificativa do
mesmo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o
Projeto de Lei nº. 002/10, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade; 003/10, de autoria do Vereador João Pedro Zorzi
Octaviano e da Estudante Assessora Lívia Tech dos Santos, o qual
dispõe sobre a utilização de métodos naturais de combate à dengue e
dá outras providências. Submetido em Discussão, usou da palavra o
Vereador João Pedro Zorzi Octaviano para efetuar a apresentação e
justificativa do mesmo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação
Única o Projeto de Lei nº. 003/10, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade; 004/10, de autoria do Vereador José Guilherme
Gonçalves, o qual propõe a criação da escola mirim de esportes, e dá
outras providencias. Submetido em Discussão, usou da palavra o
Vereador Guilherme Gonçalves para efetuar a apresentação e
justificativa do mesmo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação
Única o Projeto de Lei nº. 004/10, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade; 005/10, de autoria do Vereador Matheus Ribeiro de
Souza, o qual dispõe sobre a política de proteção do meio ambiente
por meio de placas de sinalização em áreas de proteção ambiental
permanente (APPs), visando assim, de forma ilustrativa e pedagógica,
a conscientização da população local sobre a importância da APPs, da
conservação do meio ambiente e proporcionando a melhoria na
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qualidade de vida de nossos concidadãos. Submetido em Discussão,
usou da palavra o Vereador Matheus Ribeiro de Souza para efetuar a
apresentação e justificativa do mesmo. Logo após, o Sr. Presidente
coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 005/10, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade; 006/10, de autoria do Vereador Matheus
Ribeiro de Souza, o qual dispõe sobre a política da preservação
ambiental que levará à conscientização dos vereadores e do povo a
agir de forma ecologicamente correta, utilizando materiais reciclados
em seu serviço legislativo e da Câmara Municipal como um todo.
Submetido em Discussão, usou da palavra o Vereador Matheus
Ribeiro de Souza para efetuar a apresentação e justificativa do
mesmo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o
Projeto de Lei nº. 006/10, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade; 007/10, de autoria da Vereadora Jeisielen da Silva
Barbosa, o qual institui áreas escolares de segurança e cidadania nas
ruas do entorno escolas do município e dá outras providências.
Submetido em Discussão, usou da palavra a Vereadora Jeisielen da
Silva Barbosa para efetuar a apresentação e justificativa do mesmo.
Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei
nº. 007/10, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 008/10 de
autoria da Vereadora Gabriela Piovatto Corrêa, o qual dispõe sobre a
instalação de sistemas de aquecimento de água por energia solar nas
edificações do município de Santa Rita do Passa Quatro, e contém
outras disposições. Submetido em Discussão, usou da palavra a
Vereadora Gabriela Piovatto Corrêa para efetuar a apresentação e
justificativa do mesmo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação
Única o Projeto de Lei nº. 008/10, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade; 009/10, de autoria da Vereadora Gabriela Ribeiro
Hencklein, o qual dispõe sobre o ensino de xadrez nas escolas
públicas municipais. Submetido em Discussão, usou da palavra a
Vereadora Gabriela Ribeiro Hencklein para efetuar a apresentação e
justificativa do mesmo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação
Única o Projeto de Lei nº. 009/10, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade; 010/10, de autoria do Vereador Guilherme da Silva, o
qual dispõe sobre a implantação de lixeiras para a coleta seletiva de
lixo em todos os estabelecimentos comerciais e industriais com área
acima de 250m² da cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
excetuados os estabelecimentos de gênero alimentício. Submetido em
Discussão, usou da palavra o Vereador Guilherme da Silva para
efetuar a apresentação e justificativa do mesmo. Logo após, o Sr.
Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 010/10,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para
tratar, agradeço a atenção e a presença de todos e declaro encerrada
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a presente Sessão Ordinária da “Câmara Jovem” da qual lavrou-se
esta Ata que vai devidamente assinada pela Mesa da Câmara Jovem.
Aprovada em: 22 de outubro de 2.010.

Ver. Guilherme da Silva
Presidente

Ver. Jeisielen da Silva Barbosa
1ª Secretária

Ver. Gabriela Piovatto Corrêa
2ª Secretária.
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SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA JOVEM
22/10/2.010
Pauta das Proposituras

Projeto de Lei nº. 001/10, de autoria dos Vereadores Tharik Rafael dos
Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento, o qual dispõe sobre o
cadastramento obrigatório de bicicletas no município da Estância
Climática de Santa Rita do Passa Quatro - SP, em observância as leis de
trânsito e dá providências correlatas;
Projeto de Lei nº. 002/10, de autoria do Vereador João Pedro Zorzi
Octaviano, o qual cria o programa municipal de conservação e
recuperação de matas ciliares.
Projeto de Lei nº. 003/10, de autoria do Vereador João Pedro Zorzi
Octaviano e da Estudante Assessora Lívia Tech dos Santos, o qual
dispõe sobre a utilização de métodos naturais de combate à dengue e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº. 004/10, de autoria do Vereador José Guilherme
Gonçalves, o qual propõe a criação da escola mirim de esportes, e dá
outras providencias;
Projeto de Lei nº. 005/10, de autoria do Vereador Matheus Ribeiro de
Souza, o qual dispõe sobre a política de proteção do meio ambiente por
meio de placas de sinalização em áreas de proteção ambiental
permanente (APPs), visando assim, de forma ilustrativa e pedagógica, a
conscientização da população local sobre a importância da APPs, da
conservação do meio ambiente e proporcionando a melhoria na
qualidade de vida de nossos concidadãos;
Projeto de Lei nº. 006/10, de autoria do Vereador Matheus Ribeiro de
Souza, o qual dispõe sobre a política da preservação ambiental que
levará à conscientização dos vereadores e do povo a agir de forma
ecologicamente correta, utilizando materiais reciclados em seu serviço
legislativo e da Câmara Municipal como um todo.
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Projeto de Lei nº. 007/10, de autoria da Vereadora Jeisielen da Silva
Barbosa, o qual institui áreas escolares de segurança e cidadania nas
ruas do entorno escolas do município e dá outras providências;
Projeto de Lei nº. 008/10 de autoria da Vereadora Gabriela Piovatto
Corrêa, o qual dispõe sobre a instalação de sistemas de aquecimento de
água por energia solar nas edificações do município de Santa Rita do
Passa Quatro, e contém outras disposições.
Projeto de Lei nº. 009/10, de autoria da Vereadora Gabriela Ribeiro
Hencklein, o qual dispõe sobre o ensino de xadrez nas escolas públicas
municipais.
Projeto de Lei nº. 010/10, de autoria do Vereador Guilherme da Silva,
o qual dispõe sobre a implantação de lixeiras para a coleta seletiva de
lixo em todos os estabelecimentos comerciais e industriais com área
acima de 250m² da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, excetuados
os estabelecimentos de gênero alimentício;
Indicação nº 001/10, de autoria dos vereadores mirins Tharik Rafael
dos Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento.
Indicação nº 002/10, de autoria dos vereadores mirins Tharik Rafael
dos Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento.

Pauta da Ordem do Dia

Projeto de Lei nº. 001/10, de autoria dos Vereadores Tharik Rafael dos
Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento, o qual dispõe sobre o
cadastramento obrigatório de bicicletas no município da Estância
Climática de Santa Rita do Passa Quatro - SP, em observância as leis de
trânsito e dá providências correlatas;
Projeto de Lei nº. 002/10, de autoria do Vereador João Pedro Zorzi
Octaviano, o qual cria o programa municipal de conservação e
recuperação de matas ciliares.
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Projeto de Lei nº. 003/10, de autoria do Vereador João Pedro Zorzi
Octaviano e da Estudante Assessora Lívia Tech dos Santos, o qual
dispõe sobre a utilização de métodos naturais de combate à dengue e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº. 004/10, de autoria do Vereador José Guilherme
Gonçalves, o qual propõe a criação da escola mirim de esportes, e dá
outras providencias;
Projeto de Lei nº. 005/10, de autoria do Vereador Matheus Ribeiro de
Souza, o qual dispõe sobre a política de proteção do meio ambiente por
meio de placas de sinalização em áreas de proteção ambiental
permanente (APPs), visando assim, de forma ilustrativa e pedagógica, a
conscientização da população local sobre a importância da APPs, da
conservação do meio ambiente e proporcionando a melhoria na
qualidade de vida de nossos concidadãos;
Projeto de Lei nº. 006/10, de autoria do Vereador Matheus Ribeiro de
Souza, o qual dispõe sobre a política da preservação ambiental que
levará à conscientização dos vereadores e do povo a agir de forma
ecologicamente correta, utilizando materiais reciclados em seu serviço
legislativo e da Câmara Municipal como um todo.
Projeto de Lei nº. 007/10, de autoria da Vereadora Jeisielen da Silva
Barbosa, o qual institui áreas escolares de segurança e cidadania nas
ruas do entorno escolas do município e dá outras providências;
Projeto de Lei nº. 008/10 de autoria da Vereadora Gabriela Piovatto
Corrêa, o qual dispõe sobre a instalação de sistemas de aquecimento de
água por energia solar nas edificações do município de Santa Rita do
Passa Quatro, e contém outras disposições.
Projeto de Lei nº. 009/10, de autoria da Vereadora Gabriela Ribeiro
Hencklein, o qual dispõe sobre o ensino de xadrez nas escolas públicas
municipais.
Projeto de Lei nº. 010/10, de autoria do Vereador Guilherme da Silva,
o qual dispõe sobre a implantação de lixeiras para a coleta seletiva de
lixo em todos os estabelecimentos comerciais e industriais com área
acima de 250m² da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, excetuados
os estabelecimentos de gênero alimentício.
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