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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL, realizada 
no dia dois de maio de dois mil e 
dezesseis, sob a Presidência do 
Senhor Vereador Paulo César 
Missiatto. 

 Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dezesseis, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio “Prof. 
Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua Emygdio Mazine, número cento e 
catorze, foi realizada a Sexta Sessão Ordinária. Conforme Artigo 195 do 
Regimento Interno, a gravação em áudio/vídeo desta sessão, bem como este 
relatório, encontram-se arquivados em meio digital e em mídia – DVD no 
Sistema de Ata Eletrônica na Diretoria Legislativa desta Câmara Municipal. 
Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes 
funcionários desta Edilidade: Vitor Mondin, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, 
Patrícia Zamprogno e André Luiz de Oliveira. Abertos os trabalhos da presente 
Sessão houve a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Santa Rita 
do Passa Quatro. O Segundo Secretário, Vereador Sebastião César Barioni, 
procedeu à chamada dos Vereadores verificando em Plenário a existência de 
número legal, com a presença dos Senhores: Carlos Eduardo Clemente Leal, 
Domingos Antonio de Mattos, Heraldo Luciano, Leopoldo Augusto Lopes de 
Oliveira, Lucas Comin Loureiro, Luis Roberto Daldegan Broglio, Norma Jamus 
Villela, Paulo César Missiatto e Sebastião César Barioni. Em seguida, o presidente 
consultou o Plenário se o mesmo concordava com a dispensa da leitura das Atas 
das Sessões anteriores, sendo aceitas foram as mesmas aprovadas. Foi respeitado 
um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Maria Luiza 
Moreto Vizioli, Maria Therezinha Palma Souza, Maria Aparecida Cadeu Bentlin, 
Elizeu Querino dos Santos, Bernardo da Silva Rodrigues e Tereza Moreira 
ocorrido recentemente. Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador Leopoldo 
Augusto Lopes de Oliveira, procedeu à leitura do material referente ao 
Expediente, sendo: 1)- Moção de Apoio nº 003/2016, de autoria dos Vereadores 
Lucas Comin Loureiro, Paulo César Missiatto, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
Sebastião César Barioni, Domingos Antonio de Mattos, Heraldo Luciano, Luis 
Roberto Daldegan Broglio e Carlos Eduardo Clemente Leal e Norma Jamus Villela, 
solicitando a elevação da Paróquia Santa Rita de Cássia à condição de Santuário, 
o que contribuirá para o fortalecimento do turismo local e por consequência a 
condição de Estância Turística e contribuindo para o incremento econômico de 
nossa cidade. Submetida à discussão e votação a mesma foi aprovada por 
unanimidade; 2)- Requerimento nº 007/2016, de autoria do Vereador domingos 
Antonio de Mattos, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal informações sobre 
as rotas dos ônibus utilizados para transporte de crianças da zona rural até as 
escolas do município, devendo ser detalhados os horários (aproximados) de saída, 
chegada à escola, saída da escola e chegada dos alunos em suas respectivas 
moradias. Solicitou também informação sobre a supressão de ônibus que 
transportava os alunos no período da tarde. Submetido à discussão e votação o 
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mesmo foi aprovado por unanimidade; 3)- Indicação nº 019/2016¸ de autoria da 
Vereadora Norma Jamus Villela, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a 
construção de rampa de acessibilidade nas calçadas da Avenida Severino 
Meirelles, no trecho compreendido entre a entrada da cidade até a Rua General 
Osório, Bairro Botafogo; 4)- Indicação nº 012/16, de autoria do Vereador 
Domingos Antonio de Mattos, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza 
e organização do local destinado à entrega voluntária de reciclagem no Distrito 
de Santa Cruz da Estrela, neste município, bem como destacados funcionários 
para permanecerem no local quando aberto ao atendimento público. Indicou 
também que o material reciclado voltasse a ser recolhido pelo caminhão de lixo e 
o local do antigo Posto Policial restaurado para a instalação de Base da Polícia 
Militar; 5)- Indicação nº 021/16, de autoria do Vereador Domingos Antonio de 
Mattos, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a pintura das faixas de pedestres 
existentes na Avenida Severino Meirelles, as quais estão, quase que em sua 
totalidade, apagadas; 6)- Indicação nº 022/16, de autoria do Vereador Domingos 
Antonio de Mattos, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a pintura nos 
Pórticos instalados na Avenida Severino Meirelles; 7)- Indicação nº 023/16, de 
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal que promova um programa de atividade física e cultural no Jardim do 
Lago, com músicas, caminhada, danças, etc.; 8)- Indicação nº 024/2016, de 
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal que promova os reparos necessários nos banheiros na Praça Zequinha 
de Abreu; 9)- Indicação nº 025/2016, de autoria do Vereador Lucas Comin 
Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que adquira um aparelho para 
realização do exame de MAPA para que seja realizado nas Unidades de Saúde do 
Município. As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as 
providências cabíveis; 10)- Ofícios de nº 030/2016, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal, enviando resposta à Indicação nº 014/2016 assinada pelo Vereador 
Domingos Antonio de Mattos; 11)- Ofício nº 031/2016, de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal¸enviando resposta à Indicação nº 015/2016 assinada pelo 
Vereador Lucas Comin Loureiro; 12)- Ofício nº 034/2016, de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando apoio dessa Egrégia Casa de Leis no sentido de 
propor a aprovação de Moção de apoio para elevação da Paróquia de Santa Rita 
de Cássia à condição de Santuário; 13)- Ofício Prov. nº 18/2016, de autoria da 
Mesa Diretora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, encaminhando os 
resultados do Primeiro Trimestre de 2016; 14)- Documentação referente às 
Licitações realizadas pela Municipalidade; 15)- Ofício nº 013/16, de autoria do 
Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Santa Rita do Passa Quatro, encaminhando documentação referente à parcela 13 
do contrato firmado entre Prefeitura e Santa Rita-Prev;)- 16)- Ofício de autoria 
do SINDETAP - Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, informando 
sobre seu trabalho social visando à inserção de novos profissionais no mercado; 
17)- Informativo referente aos recursos financeiros destinados ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 18)- Convite para a XIX Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios, de 9 a 12 de maio de 2016. As referidas 
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documentações ficarão arquivadas nesta Casa de Leis. Foi oferecida a Palavra à 
oradora inscrita: Norma Jamus Villela. Terminado o Material do Expediente, 
passou-se para a Ordem do Dia, constando o seguinte para Primeira Discussão e 
Votação: Projeto de Lei nº 025/2016, de autoria da Vereadora Norma Jamus 
Villela, que “Dispõe sobre denominação de Via Pública”. Submetido à discussão e 
votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, 
o Presidente convocou os Vereadores para a 7ª Sessão Ordinária a ser realizada no 
dia 16 de maio de 2016, às 20 horas. Declarou encerrada a presente Sessão, da qual 
foi lavrada esta Ata que após ser submetida à apreciação do Plenário, será 
devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 16 de maio 
de 2016. 
 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto 
Presidente 

 
 

Ver. Leopoldo Augusto L. de Oliveira                Ver. Sebastião César Barioni 
          1º Secretário                                                      2º Secretário 
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6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

02/05/2016 
 

Pauta do Expediente e das Proposituras 
 
 
 
 
 
1)- Moção de Apoio nº 003/2016, de autoria dos Vereadores Lucas Comin 
Loureiro, Paulo César Missiatto, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Sebastião 
César Barioni, Domingos Antonio de Mattos, Heraldo Luciano, Luis Roberto 
Daldegan Broglio e Carlos Eduardo Clemente Leal e Norma Jamus Villela, 
solicitando a elevação da Paróquia Santa Rita de Cássia à condição de Santuário, 
o que contribuirá para o fortalecimento do turismo local e por consequência a 
condição de Estância Turística e contribuindo para o incremento econômico de 
nossa cidade. Submetida à discussão e votação a mesma foi aprovada por 
unanimidade; 2)- Requerimento nº 007/2016, de autoria do Vereador domingos 
Antonio de Mattos, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal informações sobre 
as rotas dos ônibus utilizados para transporte de crianças da zona rural até as 
escolas do município, devendo ser detalhados os horários (aproximados) de saída, 
chegada à escola, saída da escola e chegada dos alunos em suas respectivas 
moradias. Solicitou também informação sobre a supressão de ônibus que 
transportava os alunos no período da tarde. Submetido à discussão e votação o 
mesmo foi aprovado por unanimidade; 3)- Indicação nº 019/2016¸ de autoria da 
Vereadora Norma Jamus Villela, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a 
construção de rampa de acessibilidade nas calçadas da Avenida Severino 
Meirelles, no trecho compreendido entre a entrada da cidade até a Rua General 
Osório, Bairro Botafogo; 4)- Indicação nº 012/16, de autoria do Vereador 
Domingos Antonio de Mattos, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza 
e organização do local destinado à entrega voluntária de reciclagem no Distrito 
de Santa Cruz da Estrela, neste município, bem como destacados funcionários 
para permanecerem no local quando aberto ao atendimento público. Indicou 
também que o material reciclado voltasse a ser recolhido pelo caminhão de lixo e 
o local do antigo Posto Policial restaurado para a instalação de Base da Polícia 
Militar; 5)- Indicação nº 021/16, de autoria do Vereador Domingos Antonio de 
Mattos, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a pintura das faixas de pedestres 
existentes na Avenida Severino Meirelles, as quais estão, quase que em sua 
totalidade, apagadas; 6)- Indicação nº 022/16, de autoria do Vereador Domingos 
Antonio de Mattos, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a pintura nos 
Pórticos instalados na Avenida Severino Meirelles; 7)- Indicação nº 023/16, de 
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
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Municipal que promova um programa de atividade física e cultural no Jardim do 
Lago, com músicas, caminhada, danças, etc.; 8)- Indicação nº 024/2016, de 
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal que promova os reparos necessários nos banheiros na Praça Zequinha 
de Abreu; 9)- Indicação nº 025/2016, de autoria do Vereador Lucas Comin 
Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que adquira um aparelho para 
realização do exame de MAPA para que seja realizado nas Unidades de Saúde do 
Município. As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as 
providências cabíveis; 10)- Ofícios de nº 030/2016, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal, enviando resposta à Indicação nº 014/2016 assinada pelo Vereador 
Domingos Antonio de Mattos; 11)- Ofício nº 031/2016, de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal¸enviando resposta à Indicação nº 015/2016 assinada pelo 
Vereador Lucas Comin Loureiro; 12)- Ofício nº 034/2016, de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando apoio dessa Egrégia Casa de Leis no sentido de 
propor a aprovação de Moção de apoio para elevação da Paróquia de Santa Rita 
de Cássia à condição de Santuário; 13)- Ofício Prov. nº 18/2016, de autoria da 
Mesa Diretora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, encaminhando os 
resultados do Primeiro Trimestre de 2016; 14)- Documentação referente às 
Licitações realizadas pela Municipalidade; 15)- Ofício nº 013/16, de autoria do 
Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Santa Rita do Passa Quatro, encaminhando documentação referente à parcela 13 
do contrato firmado entre Prefeitura e Santa Rita-Prev;)- 16)- Ofício de autoria 
do SINDETAP - Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, informando 
sobre seu trabalho social visando à inserção de novos profissionais no mercado; 
17)- Informativo referente aos recursos financeiros destinados ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 18)- Convite para a XIX Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios, de 9 a 12 de maio de 2016. 
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6ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 
02/05/2016 

 
Pauta da Ordem do Dia 

 
 
Projeto de Lei nº 025/2016, de autoria da Vereadora Norma Jamus Villela, que 
“Dispõe sobre denominação de Via Pública”. 


