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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2022 
 
 

Dispõe sobre a concessão 

de Título de Honra ao 

Mérito. 

 

    Art. 1º - Fica concedido o Título de “Honra ao 

Mérito” a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

de Santa Rita do Passa Quatro-SP, pelos relevantes e inestimáveis 

serviços prestados à nossa comunidade, e em especial por ocasião da 

comemoração de 50 anos de fundação da Entidade. 

 

             Art. 2º. - O Título deverá ser entregue em Sessão 

Solene no dia 24 de junho de 2022.  

 

             Art. 3º. - As despesas decorrentes do artigo 1º, 

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, 

suplementada se necessária. 

 

             Art. 4º. - Este Decreto Legislativo, entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

 

                    Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 18 

de março de 2022.      

              

                               

Ver. Flávio Roberto Peron 

1º Secretário 

 

 



 

 

Prot. Nº ____/______ 

Em 

_____/_____/______ 

___________________ 

Unanimidade       (  ) 

Aprovado            (  ) 

Rejeitado             (  ) 

Sessão de  ____/____/_____ 

__________________________ 

Presidente  

Despachado 

 
Em ____/____/_______ 

 

_____________________ 

Presidente 

 
“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

JUSTIFICATICA 

 

                     Quero destacar a importância e relevância da APAE, 

que é uma importante instituição em defesa dos direitos das pessoas 

portadoras de necessidades especiais, especialmente seus serviços em 

todas as áreas, voltados à qualidade de vida dos seus alunos. 

 

                    Esta instituição que disponibiliza vários serviços, tem 

pelos seus alunos o mais belo dos sentimentos: o AMOR. São alunos 

guerreiros combatendo as dificuldades diárias, entre professores, 

diretores, técnicos e voluntários.  

 

                              Me sinto honrado por ser o proponente desta 
homenagem. 
 

                              Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 14 
de março de 2022.      

 

 

Ver. Flávio Roberto Peron 

1º Secretário 


