“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia dois de
outubro de dois mil e dezessete, sob
a Presidência do Senhor Vereador
Lucas Comin Loureiro.
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio “Prof. Oscar de
Oliveira Alves”, localizado na Rua Emygdio Mazine, número cento e catorze, foi
realizada a Décima Sétima Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador Lucas
Comin Loureiro. Conforme o art. 172 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: Antônio Marcos
Girotto, Fabrícia Regina Cavaliani, 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 Luiz Carlos Bariotto, procedeu à chamada dos Vereadores verificando
em Plenário a existência de número legal, com a presença dos Senhores: Amadeu
Aparecido Lourenço, Hermelinda Sebastiana dos Santos Rani, Juliana Garcia
Lorencetti, Kleber Alessandro Borotto, Lucas Comin Loureiro, Luiz Carlos
Bariotto, Marcelo Simão, Paulo César Missiatto e Paulo Linares. 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:
Aparecida Otaviano Stagni, Lauro Barioni, Anderson Carlos dos Santos Silva,
Alzira Alexandre de Barros, Aparecida de Fátima Tacon, Antônia Tribia Tuon,
Luis Christiano Filho, Laurentina Silva Costa, Benedita Teixeira, Rosa Pezzino,
Meire Cesar do Carmo, Alzira Gomes Leitão, Maria AparecidaValdi Braga, Mauro
de Almeida e Dulcelena Rodrigues Neri, ocorrido recentemente. Logo após, o
Primeiro Secretário, Vereador Paulo César Missiatto, procedeu à leitura do
material referente ao Expediente, sendo: 1)- Projeto de Lei nº 032/17, de autoria
da Vereadora Hermelinda Sebastiana dos Santos Rani, que Dispõe sobre
denominação de próprio municipal “Manoel Linares” – (Mané Lateiro), e será
encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Política
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise; 2)- Projeto
de Lei nº 034/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que Dispõe sobre
denominação de Via Pública - “Rubens Jabor Debs”, e será encaminhado às
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Política Social, Educação,
Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise; 3)- Requerimento nº 022/17,
de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando que através do
departamento competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
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Municipal, a colocação de um ônibus, com capacidade de lotação adequada para
o desempenho do transporte coletivo de nosso município. Submetido à votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade; 4)- Requerimento nº 023/17, de autoria
do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando que através do
departamento competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, o envio a esta Casa de Leis a relação das funções do cargo de
Procurador Jurídico do Município, bem como seja informada a referência atual do
cargo e todos os benefícios concernente a função. Submetido à votação, o mesmo
foi aprovado por unanimidade; 5)- Requerimento nº 024/17, de autoria do
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando que através do departamento
competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o
envio a esta Casa de Leis de cópia da legislação que autoriza o Procurador
Jurídico do Município receber comissão sobre o pagamento de débitos dos
munícipes. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade; 6)Moção nº 007/17, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, de
Congratulação à Senhora Maria Enid Mussolini, pelo lançamento de seu livro
“Ciclo da Vida”, que ocorrerá no próximo dia 14, em nosso município. Submetida
à discussão e votação a mesma foi aprovada por unanimidade; 7)- Moção nº
008/17, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, de Louvor ao
santarritense Rubens Francisco Lucchetti por sua contribuição para com a cultura
de nosso país. Submetida à discussão e votação a mesma foi aprovada por
unanimidade; 8)- Indicação nº 178/17, de autoria do Vereador Paulo Linares,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento
competente seja construído um Ponto de Ônibus, bem como a instalação de
placas de sinalização e de abrigo na Av. Padre Pio Corso nº 2.295, em frente à
Empresa 20/20 Serviços Médicos; 9)- Indicação nº 179/17, de autoria do Vereador
Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja
feito um estudo junto ao Setor de trânsito do Município a fim de que seja
instalado um redutor de velocidade (lombada) na Rua Antônio Suriani, em frente
aos números: 384 e 392, Bairro Jardim Itália, deste Município. As referidas
proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis; 10)Ofício nº 074/17, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando
documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta
Municipalidade, dos meses de julho e agosto de 2017; 11)- Documentação
referente às licitações realizadas pela Municipalidade; 12)- Documentação
referente à liberação de recursos financeiros destinados ao Município; 13)Requerimento, de autoria do Presidente do Partido Democratas, solicitando
informação do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço; 14)- Ofício nº 619/17, de
autoria da Câmara Municipal de São Carlos, enviando cópia de Moção de
Congratulação. Os referidos documentos ficarão arquivados na Secretaria desta
Casa. Terminado o Material do Expediente o Presidente ofereceu a Palavra aos
oradores inscritos: Amadeu Aparecido Lourenço e Kleber Alessandro Borotto.
Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra e não havendo material para a
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, realizada no dia dois de outubro de dois mil e dezessete.

2

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

Ordem do Dia, o Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 18ª Sessão
Ordinária a ser realizada no dia 16 de outubro de 2017, às 19 horas, para Discussão
e Votação dos Projetos de Lei nº 032 e 034/17. Convidou também para a
Audiência Pública, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2017, às 18 horas, na
Câmara Municipal, para discussão sobre o Plano Plurianual (PPA) para o
exercício financeiro de 2018 a 2021. 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
outubro de 2017.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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17ª SESSÃO ORDINÁRIA
02/10/2017
Pauta do Expediente e das Proposituras
Projeto de Lei nº 032/17, de autoria da Vereadora Hermelinda Sebastiana dos Santos
Rani, que Dispõe sobre denominação de próprio municipal “Manoel Linares” – (Mané
Lateiro); Projeto de Lei nº 034/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que Dispõe
sobre denominação de Via Pública - “Rubens Jabor Debs”; Requerimento nº 022/17, de
autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando que através do
departamento competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, a colocação de um ônibus, com capacidade de lotação adequada para o
desempenho do transporte coletivo de nosso município; Requerimento nº 023/17, de
autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando que através do
departamento competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, o envio a esta Casa de Leis a relação das funções do cargo de Procurador
Jurídico do Município, bem como seja informada a referência atual do cargo e todos os
benefícios concernente a função; Requerimento nº 024/17, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando que através do departamento competente, seja
determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis
de cópia da legislação que autoriza o Procurador Jurídico do Município receber comissão
sobre o pagamento de débitos dos munícipes; Moção nº 007/17, de autoria do Vereador
Lucas Comin Loureiro, de Congratulação à Senhora Maria Enid Mussolini, pelo
lançamento de seu livro “Ciclo da Vida”, que ocorrerá no próximo dia 14, em nosso
município; Moção nº 008/17, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, de
Louvor ao santarritense Rubens Francisco Lucchetti por sua contribuição para com a
cultura de nosso país; Indicação nº 178/17, de autoria do Vereador Paulo Linares,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento competente
seja construído um Ponto de Ônibus, bem como a instalação de placas de sinalização e
de abrigo na Av. Padre Pio Corso nº 2.295, em frente à Empresa 20/20 Serviços Médicos;
Indicação nº 179/17, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal, para que seja feito um estudo junto ao Setor de trânsito do
Município a fim de que seja instalado um redutor de velocidade (lombada) na Rua
Antônio Suriani, em frente aos números: 384 e 392, Bairro Jardim Itália, deste Município;
Ofício nº 074/17, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando documentação
referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, dos meses de julho
e agosto de 2017; Documentação referente às licitações realizadas pela Municipalidade;
Documentação referente à liberação de recursos financeiros destinados ao Município;
Requerimento, de autoria do Presidente do Partido Democratas, solicitando informação
do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço; Ofício nº 619/17, de autoria da Câmara
Municipal de São Carlos, enviando cópia de Moção de Congratulação.
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17ª SESSÃO ORDINÁRIA
02/10/2017
Pauta da Ordem do Dia

Não houve material.
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