ATA
DA
DÉCIMA
OITAVA
SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no
dia sete de novembro de
dois mil e onze, sob a
Presidência do Sr. Ver.
Edson da Silva Mezencio.
Aos sete dias do mês de novembro 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
Décima Oitava 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: Moacir Ferreira; Aparecida Barbosa; Antonieta
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Teotônio; Maria Aparecida Garcia ; Euripedes de Faria; Deolinda
Ribeiro da Silva; Francisca da Rosa; Leda Giareta Chavarelli;
Domingos Teodoro Pinto de Souza; Lourenço Dainezi; Cacilda
Aparecida dos Santos; Irene Teles de Oliveira; José de Jesus; 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. 089/11, de
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 060/11,
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Santa Rita do Passa Quatro para o exercício
de 2.012. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de
Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, para
estudos e análise; 2)- Ofício nº. 095/11, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, enviando Projeto de Lei 064/11, o qual Dispõe sobre
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. 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. 095/11, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei 065/11, o qual Dispõe
sobre a realização de convênio com a Fundação PROCON, destinado
ao estabelecimento do Programa Municipal de Proteção e defesa do
consumidor, para cumprimento das disposições do código de defesa
do consumidor e demais normas da política nacional das relações de
consumo. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de
Justiça e Redação para estudos e análise; 4)- Ofício nº. 094/11, de
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando razões de veto total ao
projeto de lei nº. 058/11. Ofício nº. 094/11, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, enviando razões de veto total ao projeto de lei nº. 058/11,
será discutido e votado na ordem do dia da próxima Sessão Ordinária;
5)- Projeto de Decreto Legislativo nº. 009/11, de autoria da Mesa da
Câmara Municipal, o qual Concede Título de Honra ao Mérito ao
Atleta Ariston Pereira da Silva. O referido Projeto de Decreto
Legislativo será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de
Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e
análise; 6)- Moção de Apelo nº. 001/11, de autoria do Sr. Vereador
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Paulo César Missiatto, ao Governador do Estado de São Paulo, Dr.
Geraldo Alckmin, propondo a tranferência da gestão do convênio da
defensoria pública para a Secretaria da Justiça. A referida Moção será
encaminhada à Comissão Justiça e Redação, para estudos e análise;
7)- Ofício nº. 096/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa desta
Municipalidade, referente ao mês de setembro de 2011. Os referidos
Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à disposição
dos Srs. Vereadores; 8)- Ofício nº. 205/11, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, encaminhando comunicado de data de licitação, para
contratação de empresa que deverá elaborar o concurso público para
preenchimento de cargos; 8)- Requerimentos apresentados pelo
Vereador Marcelo Simão, números: 035/11, Requerendo à Mesa, após
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e
Congratulações a Maria Luiza de Freitas Feliciano Moreira, aluna da
8ª Série da Escola SESI, pelo brilhante primeiro lugar alcançado no
projeto de redação da EPTV, nesse ano com o tema “Bulling – A
brincadeira que faz perder a graça”. Submetido em Discussão e
Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 036/11, Requerendo
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre quais são as
providências tomadas para a construção da ponte que liga o Distrito
de Santa Cruz da Estrela até a cidade apresentando cópia do convênio
ou contrato com o Estado ou empresa responsável pela obra, ou ainda
qualquer documento que forneça a esse Poder Legislativo,
informações seguras sobre a realização da obra. Submetido em
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 037/11, Requerendo
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre quais são as
providências tomadas para a realização do Concurso Público
Municipal, seu cronograma de realização, do inicio até a convocação
dos aprovados, se houve licitação para contratação de empresa que
fará o concurso, quando ele se realizará e para quais vagas. Quando
sairá a lista dos aprovados e quando estes serão chamados. Submetido
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 9)- Indicações
apresentadas pelo Vereador Marcelo Simão, numeros: 073/11,
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja
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realizada a reforma parcial da Pista de Skate “Juliana Rozante”, no que
diz respeito a pintura das laterais e das rampas, tapar os buracos das
entradas das rampas, refazer a entrada da rampa de 45º graus e
também a construção de um palco tipo “meia picnic-table” no centro
da pista cujo projeto com medidas e dimensões segue anexo a esta
indicação; 074/11, Indicando ao Excelentíssimo. Sr. Prefeito Municipal
para que seja estudada a possibilidade de construção de mais uma
sala no velório municipal; 075/11, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal para que seja estudada a possibilidade de asfaltar a Rua
Ignácio Ribeiro, da Loja Moda Materiais para Construção até a Santa
Casa; 076/11, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja
providenciado o desentupimento da rede de esgoto do Distrito de
Santa Cruz da Estrela. As Indicações acima referidas serão
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências
cabíveis; 10)- Indicações apresentadas pela Vereadora Norma Jamus
Villela, números: 077/11, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que
solicite junto ao Departamento competente a possibilidade de prover
a “Creche do CAIC Laura Suriani Barbuio” com parquinho e
brinquedos, como também providenciar um auxiliar, tendo vista que
uma das salas está fechada por falta de pessoal; 078/11, Indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, para que sejam realizados serviços de
rebaixamento nas guias das calçadas, esquinas da Avenida Severino
Meirelles, desde o Portal de entrada da cidade até a Rua General
Osório. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor
Prefeito Municipal para as providências cabíveis;11)- Indicações
apresentadas pelo Vereador Marcelo Eduardo Rissato, números:
079/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que seja
construída uma lombada na Avenida José Ribeiro de Oliveira Próximo
ao nº 1.044; 080/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para
que seja feita a pintura do solo com faixas de pedestres, na Avenida
Severino Meirelles defronte ao Supermercado “São José”. As
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito
Municipal para as providências cabíveis; 12)- Requerimento
protocolado sob o nº 079/11, de 21/09/2011, da AMASARI – Amigos
Associados de Santa Rita; 13)- Requerimento protocolado sob o nº
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096/11, de 28/10/2011, da AMASARI – Amigos Associados de Santa
Rita. O Sr. Presidente informa que os referidos Requerimentos serão
objeto de análise pelos Srs. Vereadores; 14)- Informamos o
recebimento de documentação referente às licitações realizadas pela
Municipalidade. As referidas licitações ficarão arquivadas na
Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 15)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 não havendo inscritos nesta Sessão, passa-se à Ordem do
Dia constando o seguinte: Discussão e Votação Única dos Projetos de
Lei, números: 062/11, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, o qual
Altera a redação do Art. 1º da Lei nº. 3.002 de 28 de setembro de 2011.
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por
unanimidade; Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 063/11, de autoria da Ver. Norma Jamus
Villela, o qual dispõe sobre denominação de área de lazer, ficando
denominada de Ângelo Camillo a área de lazer do loteamento Jardim
Vale Verde, neste Município. Submetida em Discussão e Votação
Única, foi à mesma aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr.
Presidente coloca em Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº.
063/11, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo para tratar, convoco os Srs. Vereadores para a 19ª. Sessão
Ordinária a ser realizada no dia 21 de novembro de 2.011, às 20 horas
para Discussão e Votação Única: Veto total ao Projeto de Lei nº.
058/11; Projeto de Lei 064/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o
qual Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional
Suplementar; Projeto de Lei 065/11, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, o qual Dispõe sobre a realização de convênio com a
Fundação PROCON, destinado ao estabelecimento do Programa
Municipal de Proteção e defesa do consumidor, para cumprimento
das disposições do código de defesa do consumidor e demais normas
da política nacional das relações de consumo; Projeto de Decreto
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Legislativo nº. 009/11, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o
qual Concede Título de Honra ao Mérito ao Atleta Ariston Pereira da
Silva; Moção de Apelo nº. 001/11, de autoria do Sr. Vereador Paulo
César Missiatto, 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:
21 de novembro de 2.011.

Ver. Edson da Silva Mezencio
Presidente

Ver. João Roberto A. S. Júnior
1º. Secretário

Ver. Luis Roberto D. Broglio
2º Secretário.
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18ª SESSÃO ORDINÁRIA
07/11/2.011
Pauta do Expediente e das Proposituras

Projeto de Lei nº. 060/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Rita do Passa
Quatro para o exercício de 2.012;
Projeto de Lei 064/11, o qual Dispõe sobre autorização para abertura
de Crédito Adicional Suplementar;
Projeto de Lei 065/11, o qual Dispõe sobre a realização de convênio
com a Fundação PROCON, destinado ao estabelecimento do
Programa Municipal de Proteção e defesa do consumidor, para
cumprimento das disposições do código de defesa do consumidor e
demais normas da política nacional das relações de consumo;
veto total ao projeto de lei nº. 058/11;
Projeto de Decreto Legislativo nº. 009/11, de autoria da Mesa da
Câmara Municipal, o qual Concede Título de Honra ao Mérito ao
Atleta Ariston Pereira da Silva;
Moção de Apelo nº. 001/11, de autoria do Sr. Vereador Paulo César
Missiatto, ao Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo
Alckmin, propondo a tranferência da gestão do convênio da
defensoria pública para a Secretaria da Justiça;

7

Ofício nº. 096/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando
os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, referente ao
mês de setembro de 2011;
Ofício nº. 205/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando
comunicado de data de licitação, para contratação de empresa que
deverá elaborar o concurso público para preenchimento de cargos;
Requerimentos apresentados pelo Vereador Marcelo Simão, números:
035/11, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e
ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações a Maria Luiza
de Freitas Feliciano Moreira, aluna da 8ª Série da Escola SESI, pelo
brilhante primeiro lugar alcançado no projeto de redação da EPTV,
nesse ano com o tema “Bulling – A brincadeira que faz perder a
graça”; 036/11, Requerendo informações ao Chefe do Executivo
Municipal sobre quais são as providências tomadas para a construção
da ponte que liga o Distrito de Santa Cruz da Estrela até a cidade
apresentando cópia do convênio ou contrato com o Estado ou
empresa responsável pela obra, ou ainda qualquer documento que
forneça a esse Poder Legislativo, informações seguras sobre a
realização da obra; 037/11, Requerendo informações ao Chefe do
Executivo Municipal sobre quais são as providências tomadas para a
realização do Concurso Público Municipal, seu cronograma de
realização, do inicio até a convocação dos aprovados, se houve
licitação para contratação de empresa que fará o concurso, quando ele
se realizará e para quais vagas. Quando sairá a lista dos aprovados e
quando estes serão chamados;
Indicações apresentadas pelo Vereador Marcelo Simão, numeros:
073/11, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que seja realizada a reforma parcial da Pista de Skate “Juliana
Rozante”, no que diz respeito a pintura das laterais e das rampas,
tapar os buracos das entradas das rampas, refazer a entrada da rampa
de 45º graus e também a construção de um palco tipo “meia picnictable” no centro da pista cujo projeto com medidas e dimensões segue
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anexo a esta indicação; 074/11, Indicando ao Excelentíssimo. Sr.
Prefeito Municipal para que seja estudada a possibilidade de
construção de mais uma sala no velório municipal; 075/11, Indicando
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja estudada a
possibilidade de asfaltar a Rua Ignácio Ribeiro, da Loja Moda
Materiais para Construção até a Santa Casa; 076/11, Indicando ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja
providenciado o
desentupimento da rede de esgoto do Distrito de Santa Cruz da
Estrela;
Indicações apresentadas pela Vereadora Norma Jamus Villela,
números: 077/11, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que solicite
junto ao Departamento competente a possibilidade de prover a
“Creche do CAIC Laura Suriani Barbuio” com parquinho e
brinquedos, como também providenciar um auxiliar, tendo vista que
uma das salas está fechada por falta de pessoal; 078/11, Indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, para que sejam realizados serviços de
rebaixamento nas guias das calçadas, esquinas da Avenida Severino
Meirelles, desde o Portal de entrada da cidade até a Rua General
Osório;
Indicações apresentadas pelo Vereador Marcelo Eduardo Rissato,
números: 079/11, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para
que seja construída uma lombada na Avenida José Ribeiro de Oliveira
Próximo ao nº 1.044; 080/11, Indicando ao Chefe do Executivo
Municipal, para que seja feita a pintura do solo com faixas de
pedestres, na Avenida Severino Meirelles defronte ao Supermercado
“São José”.
Requerimento protocolado sob o nº 079/11, de 21/09/2011, da
AMASARI – Amigos Associados de Santa Rita;
Requerimento protocolado sob o nº 096/11, de 28/10/2011, da
AMASARI – Amigos Associados de Santa Rita.
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Informações do recebimento de documentação referente às licitações
realizadas pela Municipalidade.
Informações da 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

Projeto de Lei, número: 062/11, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, o qual Altera a redação do Art. 1º da Lei nº. 3.002 de 28 de
setembro de 2011.
Projeto de Lei nº. 063/11, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, o
qual dispõe sobre denominação de área de lazer, ficando denominada
de Ângelo Camillo a área de lazer do loteamento Jardim Vale Verde,
neste Município.
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