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

                                            Aos vinte e dois dias do mês de 
fevereiro 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 Segunda 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.  
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. 
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006/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei nº. 015/12, o qual Autoriza o Executivo 
Municipal a conceder subvenção social à A.E.U.S. – 
Associação dos Estudantes Universitários Santarritenses de 
Santa Rita do Passa Quatro. 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)- Requerimentos apresentados pelo 
Sr. Vereador  Luis Roberto Daldegan Broglio, números: 
004/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, se  os 
Secretários Municipais estão sendo remunerados 
exclusivamente por subsídios fixado em parcela única, ou se 
tem recebido acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade dos presentes; 005/12, para que se oficie 
ao Sr. Prefeito Municipal, quais providências estão sendo 
tomadas para atender à Indicação nº. 49/2011 deste 
vereador sobre a área a ser doada para construção da sede 
própria do Projeto Futebol Nota 10. Submetido em Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes; 
006/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, se a 
nossa cidade vai sediar alguns jogos universitários 
“INTERMED’ neste ano  e, se os alunos da rede municipal de 
ensino vão ficar sem aula neste período. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes; 007/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito 
Municipal, com auantos estagiários a Prefeitura contou no 
ano de 2011 e com quantos conta neste ano. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes; 008/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito 
Municipal, se o Parágrafo Único do Artigo 25 da Lei 
Complementar nº. 008/2010 que dispõe sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal está 
sendo cumprido. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes; 3)- Indicação 
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apresentada pelo Vereador Luis Roberto Daldegan, número: 
009/12, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, suas dignas 
providências, no sentido de que seja estudada a possibilidade 
de alterar o local da placa de trânsito localizada de fronte ao 
nº. 164 da rua Antonio Tacon. A Indicação acima referida 
será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 4)- Indicações apresentadas pelo 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, números: 
010/12, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal 
as providências necessárias para que seja feita a conservação 
das “primaveras” existentes nos acostamentos da Rodovia 
Zequinha de Abreu, inclusive a substituição das que já estão 
secas; 011/12, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Chefe do 
Executivo para que determine ao seu Departamento 
competente, as providências necessárias para a conservação 
dos alambrados dos campinhos de futebol existente nos 
bairros São Luiz e adjacências; 012/12, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao Departamento competente limpeza nos pontos 
turísticos de nossa estância, assim como nas suas entradas, 
o que, sem dúvida, representa um voto de boas vindas aos 
visitantes. As Indicações acima referidas serão encaminhadas 
ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
5)- Ofício nº. 09/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando resposta ao Requerimento nº. 001/12; Ofício nº. 
10/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
resposta ao Requerimento nº. 002/12. As referidas 
informações ficarão arquivadas  na Secretária desta Casa; 6)- 
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; 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 
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a Palavra aos oradores inscritos e faz uso da mesma a Sra. 
Vereadora Norma Jamus Villela. Ninguém mais desejando 
fazer uso da Palavra passa-se à Ordem do Dia constando o 
seguinte: Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei, 
números: 077/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Dispõe sobre nova denominação da Estrada Municipal 
SRQ 438, passando a ter a denominação de Estrada 
Municipal Domingos Theodoro Pinto de Souza. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 079/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Autoriza o Executivo a aplicar a tabela referente ao 
consumo Água e Esgoto sem progressividade, aos órgãos 
Públicos Estaduais e Federais instalados em nosso 
Município. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 013/12 de autoria do 
Ver. Marcelo Simão, o qual Altera os Artigos 1º. e 17º da Lei 
nº 3.021, de 18/01/2.012. Submetido em Discussão e 
Votação Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar, nº 023/11, o qual Altera, dando nova redação 
nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 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 Primeira 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Decreto Legislativo número: 001/12, de autoria da Ver. 
Norma Jamus Villela, Dispondo sobre a concessão de título 
de “Cidadã Honorária, à Srª Maria Rita de Cássia Ferreira 
Mondin de Oliveira. Submetido em Discussão e Votação 
Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar, convoco os Srs. Vereadores para a 3ª. 
Sessão Ordinária a ser realizada no dia 05 de março de 2012, 
às 20:00 horas, para Discussão e Votação Única do Projeto de 
Lei, número: 015/12, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
conceder subvenção social à A.E.U.S. – Associação dos 
Estudantes Universitários Santarritenses de Santa Rita do 
Passa Quatro; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei 
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Complementar número: 023/11, o qual Altera, dando nova 
redação nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.330, de 16 de maio 
de 2.000, que autoriza o Executivo Municipal a firmar 
Contrato de locação e dá outras providências, 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: 05 
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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2ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

      22/02/2.012 
 

Pauta do Expediente e das Proposituras 
 

Ofício nº. 006/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº. 015/12, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a conceder subvenção social à A.E.U.S. – 
Associação dos Estudantes Universitários Santarritenses de 
Santa Rita do Passa Quatro;  
 
Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador  Luis Roberto 
Daldegan Broglio, números: 004/12, para que se oficie ao Sr. 
Prefeito Municipal, se  os Secretários Municipais estão sendo 
remunerados exclusivamente por subsídios fixado em parcela 
única, ou se tem recebido acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes; 005/12, para que 
se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, quais providências estão 
sendo tomadas para atender à Indicação nº. 49/2011 deste 
vereador sobre a área a ser doada para construção da sede 
própria do Projeto Futebol Nota 10. Submetido em Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes; 
006/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, se a 
nossa cidade vai sediar alguns jogos universitários 
“INTERMED’ neste ano  e, se os alunos da rede municipal de 
ensino vão ficar sem aula neste período. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes; 007/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito 
Municipal, com auantos estagiários a Prefeitura contou no 
ano de 2011 e com quantos conta neste ano. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes; 008/12, para que se oficie ao Sr. Prefeito 
Municipal, se o Parágrafo Único do Artigo 25 da Lei 
Complementar nº. 008/2010 que dispõe sobre o Plano de 
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Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal está 
sendo cumprido; 
 
Indicação apresentada pelo Vereador Luis Roberto Daldegan, 
número: 009/12, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, 
suas dignas providências, no sentido de que seja estudada a 
possibilidade de alterar o local da placa de trânsito localizada 
de fronte ao nº. 164 da rua Antonio Tacon; 
 
Indicações apresentadas pelo Vereador João Roberto Alves 
dos Santos Júnior, números: 010/12, Indicando ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal as providências 
necessárias para que seja feita a conservação das 
“primaveras” existentes nos acostamentos da Rodovia 
Zequinha de Abreu, inclusive a substituição das que já estão 
secas; 011/12, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Chefe do 
Executivo para que determine ao seu Departamento 
competente, as providências necessárias para a conservação 
dos alambrados dos campinhos de futebol existente nos 
bairros São Luiz e adjacências; 012/12, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao Departamento competente limpeza nos pontos 
turísticos de nossa estância, assim como nas suas entradas, 
o que, sem dúvida, representa um voto de boas vindas aos 
visitantes; 
 
Ofício nº. 09/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando resposta ao Requerimento nº. 001/12; Ofício nº. 
10/12, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
resposta ao Requerimento nº. 002/12; 
 
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; 
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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 
 
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei, números:  
 
077/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe 
sobre nova denominação da Estrada Municipal SRQ 438, 
passando a ter a denominação de Estrada Municipal 
Domingos Theodoro Pinto de Souza; 
 
079/11, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza 
o Executivo a aplicar a tabela referente ao consumo Água e 
Esgoto sem progressividade, aos órgãos Públicos Estaduais e 
Federais instalados em nosso Município; 
 
013/12, de autoria do Ver. Marcelo Simão, o qual Altera os 
Artigos 1º. e 17º da Lei nº 3.021, de 18/01/2.012; 
 
023/11, o qual Altera, dando nova redação nos artigos 1º, 2º 
e 3º da Lei nº 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 Decreto Legislativo 
número:  
 
001/12, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, Dispondo 
sobre a concessão de título de “Cidadã Honorária, à Srª Maria 
Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira; 
 


