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

                                            Aos cinco e dois dias do mês de 
março 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 terceira 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 e 
Paulo Henrique de Melo. Deixou de comparecer o Sr. 
Vereador Paulo César Missiatto. 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.  
Logo após, solicita ao 1º Secretário da Mesa, Ver. João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, para que proceda a leitura 
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do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 
008/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade, referente ao mês de outubro de 2011. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta 
Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 2)- Requerimentos 
apresentados pelo Sr. Vereador  Luis Roberto Daldegan 
Broglio, números: 009/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito 
Municipal, para que informe se funcionário público da  
prefeitura utiliza veículo  da prefeitura para transporte de 
seus familiares. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes; 010/12, para que 
se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, pedindo  informações se a 
Lei 11769, de 18 de agosto  de  2008, que altera a Lei 9394, 
de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação,  para dispor sobre a obrigatoriedade do em  
Ensino da música na Educação Básica está sendo cumprida. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes; 3)- Requerimento apresentado 
pelo Vereador Marcelo Simão, número:  011/12, Requerendo  
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre quais são 
os reservatórios de água que estão em funcionamento  e 
abastecem a cidade, qual o motivo de se encontrar tanta terra  
na  rede de água e também o motivo  pelo qual não  começou 
a construção do reservatório  trocado de lugar com a 
construtora responsável pelo loteamento Vale do Verde. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes; 4)- Indicações apresentadas pela 
Srª Vereadora Norma Jamus Villela, números: 013/12, ao 
Senhor Presidente  da Casa, Vereador Edson da Silva 
Mezencio, propondo  a fixação d o Subsidio do Prefeito, Vice – 
Prefeito, Vereadores, Presidente da Câmara  e dos Secretários 
Municipais; 014/12, ao Senhor  Presi dente da Casa,Vereador 
Edson da Silva Mezencio, pronto a fixação do subsidio dos 
Vereadores e  Presidente da Câmara Municipal. As Indicações 
acima referidas serão encaminhadas ao Departamento 
Jurídico da Câmara  Municipal para as providências cabíveis; 
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5)- Indicações apresentadas pelo Vereador Marcelo Simão  
números: 015/12,  ao Senhor Prefeito Municipal,  para que 
seja feito uma pulverização com inseticida  para eliminar as 
nuvens de pernilongos  que estão invadindo  o Distrito de 
Santa Cruz da Estrela; 016/12, ao  Senhor Prefeito Municipal 
para que seja pintada  faixa de pedestre  nas esquinas da 
Escola Nelson Fernandes; 017/12,  ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que seja  adotado sentido de mão única no 
trecho que  se encontra a entrada da Escola do SESI, na Rua 
José Barbatana , sentido descida; 018/12, ao  Senhor 
Prefeito Municipal, para que seja exigida a construção   de 
muro em alvenaria  do imóvel sito a Avenida Severino 
Meirelles, esquina   com a Rua Duque de Caxias; 019/12, ao  
Senhor Prefeito Municipal, para que seja alterada a rota dos  
veículos que transportam as  crianças às escolas, diminuindo 
o seu trajeto  na zona  rural. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 6)- Ofício nº 060, do Ministério da 
Integração Nacional da Secretaria Executiva  Departamento 
de Gestão Interna, informando a liberação recursos para a 
construção  de pontes; 7)- Informamos 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; Marcelo Simão; João 
Roberto Alves dos Santos Júnior; José Mário Castaldi. 
Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra passa-se à 
Ordem do Dia constando o seguinte: Segunda Discussão e 
Votação do Projeto de Lei Complementar n°. 023/2011, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, Alterando, dando nova 
redação nos artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.330, de 16 de maio 
de 2.000, que autoriza o Executivo Municipal a firmar 
Contrato de locação e dá outras providências. Submetido em 
Segunda Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
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unanimidade dos presentes; Discussão e Votação Única do 
Projeto de Lei n° 015/2012, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, Autorizando o Executivo a conceder Subvenção 
Social a “A.E.U.S – Associação dos Estudantes Universitários 
Santarritenses” de Santa Rita do Passa Quatro. Submetido 
em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Nada mais havendo para tratar, 
convoco os Srs. Vereadores para a 4ª. Sessão Ordinária a ser 
realizada no dia 19 de março de 2012, às 20:00 horas, 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: 19 de março 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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3ª  SESSÃO ORDINÁRIA 

 
   05/03/2.012 
 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 
Ofício nº. 008/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade, referente ao mês de outubro de 2011; 
 
Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador  Luis Roberto 
Daldegan Broglio, números: 009/12, para que se oficie ao Sr. 
Prefeito Municipal, para que informe se funcionário público 
da  prefeitura utiliza veículo  da prefeitura para transporte de 
seus familiares. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes; 010/12, para que 
se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, pedindo  informações se a 
Lei 11769, de 18 de agosto  de  2008, que altera a Lei 9394, 
de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação,  para dispor sobre a obrigatoriedade do em  
Ensino da música na Educação Básica está sendo cumprida; 
 
Requerimento apresentado pelo Vereador Marcelo Simão, 
número:  011/12, Requerendo  informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre quais são os reservatórios de água 
que estão em funcionamento  e abastecem a cidade, qual o 
motivo de se encontrar tanta terra  na  rede de água e 
também o motivo  pelo qual não  começou a construção do 
reservatório  trocado de lugar com a construtora responsável 
pelo loteamento Vale do Verde; 
 
Indicações apresentadas pela Srª Vereadora Norma Jamus 
Villela, números: 013/12, ao Senhor Presidente  da Casa, 
Vereador Edson da Silva Mezencio, propondo  a fixação do 
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Subsidio do Prefeito, Vice – Prefeito, Vereadores, Presidente 
da Câmara  e dos Secretários Municipais; 014/12, ao Senhor  
Presi dente da Casa,Vereador Edson da Silva Mezencio, 
pronto a fixação do subsidio dos Vereadores e  Presidente da 
Câmara Municipal; 
 
Indicações apresentadas pelo Vereador Marcelo Simão  
números: 015/12,  ao Senhor Prefeito Municipal,  para que 
seja feito uma pulverização com inseticida  para eliminar as 
nuvens de pernilongos  que estão invadindo  o Distrito de 
Santa Cruz da Estrela; 016/12, ao  Senhor Prefeito Municipal 
para que seja pintada  faixa de pedestre  nas esquinas da 
Escola Nelson Fernandes; 017/12,  ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que seja  adotado sentido de mão única no 
trecho que  se encontra a entrada da Escola do SESI, na Rua 
José Barbatana , sentido descida; 018/12, ao  Senhor 
Prefeito Municipal, para que seja exigida a construção   de 
muro em alvenaria  do imóvel sito a Avenida Severino 
Meirelles, esquina   com a Rua Duque de Caxias; 019/12, ao  
Senhor Prefeito Municipal, para que seja alterada a rota dos  
veículos que transportam as  crianças às escolas, diminuindo 
o seu trajeto  na zona  rural; 
 
Informamos 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 
 

 
Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar n°. 023/2011, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, Alterando, dando nova redação nos artigos 1°, 2° e 
3° da Lei n° 2.330, de 16 de maio de 2.000, que autoriza o 
Executivo Municipal a firmar Contrato de locação e dá outras 
providências; 
 
Discussão e Votação Única do Projeto de Lei n° 015/2012, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, Autorizando o Executivo a 
conceder Subvenção Social a “A.E.U.S – Associação dos 
Estudantes Universitários Santarritenses” de Santa Rita do 
Passa Quatro. 
 
 


