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

                                            Aos dois  dias do mês de maio 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 Sétima 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: Jaime Spadon ; Daniel Tezolin; Daniel 
dos Reis Costa;  Marco Antonio Cardoso; Maria Rita Luciano; João 
bevilaqua; Deuci Siqueira Munford; José da Silva; Amaurina Francisca 
Conceição; Bendita Aparecida Rodrigues e Maria Munhon, 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. 028/11, de autoria do Sr. 
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Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 026/11, o qual Altera o Art. 
2º da Lei nº. 2.946, de 21/01/2011. 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;  2)-  Ofício nº. 032/11, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 027/11, o 
qual Institui gratificação mensal pelo exercício de função de Direção ou 
Chefia aos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Santa Rita do Passa Quatro – Santa Rita Prev. 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; 3)- Ofício nº. 027/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Resposta ao Requerimento nº 004/11,  de autoria do Sr. Ver. 
Paulo César Missiatto.  As referidas informações ficarão arquivadas na 
Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 4)- Ofício nº. 
030/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Resposta ao 
Requerimento nº 007/11,  de autoria do Sr. Ver. Marcelo Simão. As 
referidas informações ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores; 5)- Requerimento nº. 009/11, apresentado 
pelo Sr. Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, Requerendo à Mesa, ouvido 
o Plenário, na forma regimental, se oficie ao Sr. Prefeito Municipal,  se há 
alunos portadores de necessidades   especiais (no caso – deficientes 
auditivos), em escolas Municipais e em qual anos escolar. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 032/11, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que através do 
departamento competente  da municipalidade, seja determinado que o 
portão de entrada da Estação de Esgoto seja consertado e mantido fechado 
a fim de evitar a entrada de animais e de pessoas estranhas ao serviço, 
previnindo assim uma possível queda acidental em uma das lagoas de 
tratamento, bem como que seja providenciado material para resgate e 
primeiros socorros, em caso de acidentes; 033/11, subscrita pelos demais 
Vereadores, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que  envie a 
esta Casa de Leis, com urgência, projeto de lei que autoriza a concessão de 
subvenção social a “C.A.D.A. – Casa de Apoio ao Drogado e ao 
Alcoólatra” – Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro. As Indicações 
acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 7)- Indicações apresentadas pela Vereadora Norma 
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Jamus Villela, números: 034/11, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal a possibilidade da instalação de Placa sinalizando “Parada de 
Ônibus Escolar” em frente ao portão de entrada da “EMEI Maria Amélia 
Vanzella de Gobbi” na Rua 7 de Setembro; 035/11 – Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal a possibilidade da instalação de “respiro” nos 
sanitários da “EMEI Maria Amélia Vanzella de Gobbi” e também a 
colocação de novas portas; 036/11 – Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal a possibilidade da inclusão do Município de Santa Rita do Passa 
Quatro, para atender o que dispõe a portaria nº 1.034 de 05 de maio de 
2010(Ministério da Saúde), sobre a participação complementar das 
instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no 
âmbito do SUS, publicada no DOU. Nº 94 de 19 de maio de 2010. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicação Apresentada pelo 
Sr. Vereador Edson da Silva Mezencio, número: 037/11 – Indicando ao Sr. 
Prefeito Municipal as providencias cabíveis, junto ao Departamento 
competente, para uma verificação “in loco” da situação do imóvel onde 
funciona o estabelecimento denominado “Kazabar”, situado na Avenida 
Padre Pio Corso. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada 
pelo Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, número: 038/11 – 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que determine ao 
Departamento de Educação, estudos para a implantação, na rede municipal 
de ensino, de uma classe especial para que os alunos portadores de 
deficiência auditiva possam receber ensino em Língua Brasileira de Sinais 
– Libras; 10)- Leitura de telegramas informando a liberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação de Santa Rita do Passa Quatro. 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: Marcelo 
Simão;  Norma Jamus Villela; Paulo César Missiatto e Luis Roberto 
Daldegan Broglio.  Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passa-se 
à Ordem do Dia constando o seguinte: Discussão e Votação Única do 
Veto Total ao 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. O Sr. Presidente informa o 
seguinte: “De acordo com o Artigo 47, § 3º. da Lei Orgânica do Município, 
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“A Câmara  deliberará sobre a matéria vetada, em um único turno de 
discussão e votação, no prazo de trinta dias de seu recebimento, 
considerando-se aprovado quando obtiver o voto favorável da maioria 
absoluta de seus membros, em escrutínio secreto”; Logo após, coloca em 
Discussão e Votação Secreta o referido Veto, convidando cada um dos Srs. 
Vereadores para votarem e depositarem sua cédula na urna; Prosseguindo, 
convida os Vereadores:  José Mário Castaldi e Norma Jamus Villela para se 
aproximarem da Mesa com a finalidade de fiscalizarem a apuração dos 
votos, sendo que o Veto ao Projeto de Lei nº. 015/11, foi aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar, convoca os Srs. Vereadores 
para a 8ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 16 de maio de 2.011, às 
20 horas para: Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei 
Complementares números: 002/11, o qual Dispõe sobre alteração no Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância 
Climática de Santa Rita do Passa Quatro; 003/11, o qual Altera o Parágrafo 
Único do art. 1º, da Lei nº 2.811, de 04 de março de 2009; 004/11 o qual 
Dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos e 
vencimentos da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro e dá 
outras providências, e Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei, 
números: 026/11, o qual Altera o Art. 2º da Lei nº. 2.946, de 21/01/2011; 
027/11, o qual Institui gratificação mensal pelo exercício de função de 
Direção ou Chefia aos servidores do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro – Santa Rita Prev. 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: 16 de maio 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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7ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

        02/05/2.011 
 

Pauta do Expediente e das Proposituras 
 

 
Projeto de Lei nº. 026/11, o qual Altera o Art. 2º da Lei nº. 2.946, de 
21/01/2011; 
 
Projeto de Lei nº. 027/11, o qual Institui gratificação mensal pelo exercício 
de função de Direção ou Chefia aos servidores do Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro – Santa Rita 
Prev;  
 
Ofício nº. 027/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Resposta 
ao Requerimento nº 004/11,  de autoria do Sr. Ver. Paulo César Missiatto; 
 
Ofício nº. 030/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Resposta 
ao Requerimento nº 007/11,  de autoria do Sr. Ver. Marcelo Simão; 
 
Requerimento nº. 009/11, apresentado pelo Sr. Ver. Luis Roberto Daldegan 
Broglio, Requerendo à Mesa, ouvido o Plenário, na forma regimental, se 
oficie ao Sr. Prefeito Municipal,  se há alunos portadores de necessidades   
especiais (no caso – deficientes auditivos), em escolas Municipais e em 
qual anos escola 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 
032/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que através do 
departamento competente  da municipalidade, seja determinado que o 
portão de entrada da Estação de Esgoto seja consertado e mantido fechado 
a fim de evitar a entrada de animais e de pessoas estranhas ao serviço, 
previnindo assim uma possível queda acidental em uma das lagoas de 
tratamento, bem como que seja providenciado material para resgate e 
primeiros socorros, em caso de acidentes; 033/11, subscrita pelos demais 
Vereadores, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que  envie a 
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esta Casa de Leis, com urgência, projeto de lei que autoriza a concessão de 
subvenção social a “C.A.D.A. – Casa de Apoio ao Drogado e ao 
Alcoólatra” – Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro; 
 
Indicações apresentadas pela Vereadora Norma Jamus Villela, números: 
034/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a possibilidade da 
instalação de Placa sinalizando “Parada de Ônibus Escolar” em frente ao 
portão de entrada da “EMEI Maria Amélia Vanzella de Gobbi” na Rua 7 de 
Setembro; 035/11 – Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a 
possibilidade da instalação de “respiro” nos sanitários da “EMEI Maria 
Amélia Vanzella de Gobbi” e também a colocação de novas portas; 036/11 
– Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a possibilidade da inclusão 
do Município de Santa Rita do Passa Quatro, para atender o que dispõe a 
portaria nº 1.034 de 05 de maio de 2010(Ministério da Saúde), sobre a 
participação complementar das instituições privadas com ou sem fins 
lucrativos de assistência à saúde no âmbito do SUS, publicada no DOU. Nº 
94 de 19 de maio de 2010;  
 
Indicação Apresentada pelo Sr. Vereador Edson da Silva Mezencio, 
número: 037/11 – Indicando ao Sr. Prefeito Municipal as providencias 
cabíveis, junto ao Departamento competente, para uma verificação “in 
loco” da situação do imóvel onde funciona o estabelecimento denominado 
“Kazabar”, situado na Avenida Padre Pio Corso;  
 
Indicação apresentada pelo Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, 
número: 038/11 – Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
determine ao Departamento de Educação, estudos para a implantação, na 
rede municipal de ensino, de uma classe especial para que os alunos 
portadores de deficiência auditiva possam receber ensino em Língua 
Brasileira de Sinais – Libras;  
 
Leitura de telegramas informando a liberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação de Santa Rita do Passa Quatro. 
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Pauta da Ordem do Dia 

 
 

Veto total  ao Projeto de Lei nº. 015/11, o qual Altera o Anexo I, constante 
do artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.661 de 22 de agosto de 2006;  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


