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

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia três de
julho de dois mil e dezessete, sob a
Presidência do Senhor Vereador
Lucas Comin Loureiro.
Aos três dias do mês de julho 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 Primeira 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: Antonio Marcos
Girotto, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, Fabrícia Regina Cavaliani, Patrícia
Zamprogno e André Luiz de Oliveira. Abertos os trabalhos da presente Sessão, o
Presidente convidou o Vereador Marcelo Simão para que assumisse a 1ª Secretaria
em razão do não comparecimento do Vereador Paulo César Missiatto. 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 e Paulo Linares. O
Vereador Paulo César Missiatto não compareceu. 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: Geni Benedete
Fidelis dos Santos, Marcos Donizeti Vassi, Renato Biazolo, Paulo Francisco
Siqueira dos Santos, Alzira Lochetti Pimenta, Yuriko Caltran, Celso Georgete,
Amélia Nacca Ferreira, Amadeu Fernandes Cruz, Maria Pascoalina Genuaria
Barboza e Maria Aparecida Castro Barban, ocorrido recentemente. Logo após, o
Primeiro Secretário, Vereador Marcelo Simão, procedeu à leitura do material
referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº 059/17, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 021/17, , que “Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária do
exercício financeiro de 2018, do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá
outras providências”, e será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, de Política
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e de Política Urbana, Rural e de
Meio Ambiente para estudos e análise; 2)- Requerimento nº 016/17, de autoria
do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito
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Municipal cópias dos processos licitatórios da empresa “Led Reciclagem
Tecnológica” (Elena Maria Neto-ME) sediada no município de Mococa-SP,
ocorrido no período de janeiro de 2014 até a presente data, conforme art. 37 da
Constituição Federal. Submetido à discussão e votação o mesmo foi aprovado por
unanimidade; 3)- Requerimento nº 017/17, de autoria do Vereador Amadeu
Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal o envio a esta Casa
de Leis de relação nominal de todos os alunos universitários cadastrados no
Programa Bolsa Transporte Universitário que recebem bolsa auxílio, as cidades e
as Instituições de Ensino que estão matriculados, bem como o valor concedido
para cada um deles. Submetido a discussão e votação o mesmo foi aprovado por
unanimidade; 4)- Indicação nº 129/17, de autoria do Vereador Lucas Comin
Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que promova estudos quanto a
possibilidade do funcionamento da Biblioteca Municipal “Dr. Evandro Mesquita”
nos finais de semana; 5)- Indicação nº 130/17, de autoria do Vereador Paulo
Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a
possibilidade da construção de um ou dois guichês no Posto de Saúde II, ou um
outro espaço nesse prédio para a retirada de medicamentos; 6)- Indicação nº
131/17, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal que através do Departamento competente seja estudada a
possibilidade da construção de um Campo de futebol Society no Jardim do Lago;
7)- Indicação nº 132/17, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que através do departamento
competente, seja determinada a instalação de Redutor de Velocidade (lombada)
na Av. Pedro de Toni, Bairro Jardim Itália; 8)- Indicação nº 133/17, de autoria do
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a mudança da lombada
localizada na Av. José Ribeiro de Oliveira, próximo ao Mercado Zanin, para ser
construída alguns metros antes; 9)- Indicação nº 134/17, de autoria do Vereador
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que solicite ao
Departamento competente o desassoreamento e limpeza do jardim do lago; 10)Indicação nº 135/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal para que, através do Departamento competente faça a poda
das plantas no canteiro central da Av. Augusto Zorzi; 11)- Indicação nº 136/17, de
autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que
solicite ao departamento competente a execução de pequenas valetas, para
escoamento das águas pluviais na Rua Pedro de Toni, no Jardim Itália. Também
solicitamos no canteiro lateral à mesma rua a execução de valetas pelos atalhos
de veículos e motos e a construção de ciclovia, academia ao ar livre e quiosques
para entretenimento da população; 12)- Indicação nº 137/17, de autoria do
Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal
providências, junto ao Departamento competente, para que seja estudada a
possibilidade de abrir o Museu Zequinha de Abreu nos finais de semana; 13)Indicação nº 138/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que juntamente com o
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Departamento de Esportes desta Municipalidade, que o próximo campeonato de
Futebol Society, que for realizado no Centro de Lazer do Trabalhador, altere a
quantidade de jogadores dentro de campo de sete para seis, sendo goleiro e mais
cinco na linha por equipe; 14)- Indicação nº 139/17, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que
juntamente com o Departamento de Esportes desta Municipalidade seja realizado
reparos necessários nas seguintes irregularidades existentes no Campo de Futebol
Society e Centro de Lazer do Trabalhador: 1Construção de bancos de reservas
dos atletas do lado de fora do campo, 2- Colocação de proteção nas ferragens que
segura os holofotes de iluminação.; 15)- Indicação nº 140/17, de autoria do
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal,
para que seja determinado ao setor competente do Município, a realização de
recapeamento, ou serviço de tapa buracos, junto ao meio fio das guias próximas
da calçada da Rua Carlos de Mello, no Bairro Jardim São Luiz deste Município;
16)- Indicação nº 141/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, suas dignas providências, no sentido de
que, com a maior urgência possível, seja construída uma cobertura apropriada
tipo passarela, entre o portão de entrada da Creche do CAIC até a cobertura já
existente; 17)- Indicação nº 142/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do Departamento
competente, seja providenciada a reforma do Restaurante que fica no Morro do
Itatiaia. As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as
providências cabíveis; 18)- Ofício nº 067/17, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa desta
Municipalidade, referente ao mês de maio de 2017; 19)- Ofício nº 068/17, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal enviando informações referentes ao
Requerimento nº 014/17 assimado pelo Vereador Amadeu Aparecido Lourenço;
20)- Ofícios nº 018 e 019/17, de autoria do Instituto de Previdência dos Servidores
de Santa Rita do Passa Quatro, encaminhando documentação referente a parcelas
dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal. Os referidos documentos
ficarão arquivados na Secretaria desta Casa. Terminado o Material do Expediente
o Presidente ofereceu a Palavra aos oradores inscritos: Paulo Linares, Amadeu
Aparecido Lourenço, Luiz Carlos Bariotto, Kleber Alessandro Borotto e Marcelo
Simão. Terminado o Material do Expediente, passou-se para a Ordem do Dia
para Primeira Discussão e Votação: Emenda à Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal, apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. Submetida à discussão e votação a mesma foi aprovada por
unanimidade em Primeira Votação; Proposta de Emenda à Lei Orgânica
Municipal nº 001/17, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que “Institui a
Seção V da LOM que dispõe sobre a Procuradoria Municipal dos Poderes
Executivo e Legislativo do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras
providências”. Submetida à Discussão e Votação a mesma foi aprovada por
unanimidade com emenda em Primeira Votação. Para Votação Única: Projeto de
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Lei nº 025/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, que “Dispõe sobre
denominação de Próprio Municipal – ‘Edson Kroll’”. Com pareceres favoráveis e
submetido à discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade em
Votação Única. Nada mais havendo para tratar, o Presidente convocou os
Senhores Vereadores para a 12ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 17 de julho
de 2017, às 19 horas, para Segunda Discussão e Votação da Proposta de Emenda à
Lei Orgânica Municipal nº 001/17 e Discussão e Votação do Projeto de Lei nº
021/17. Convidou a todos para a Audiência Pública que será realizada no dia 05
de julho de 2017, às 9 horas, na sede deste Poder Legislativo, onde serão
discutidas as diretrizes orçamentárias para aprovação do conteúdo do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2018.
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: 17 de julho de 2017.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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11ª SESSÃO ORDINÁRIA
03/07/2017
Pauta do Expediente e das Proposituras

Ofício nº 059/17, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei nº 021/17, , que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2018, do
Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências”;
Requerimento nº 016/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço,
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal cópias dos processos licitatórios da
empresa “Led Reciclagem Tecnológica” (Elena Maria Neto-ME) sediada no
município de Mococa-SP, ocorrido no período de janeiro de 2014 até a presente
data, conforme art. 37 da Constituição Federal; Requerimento nº 017/17, de
autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal o envio a esta Casa de Leis de relação nominal de todos os alunos
universitários cadastrados no Programa Bolsa Transporte Universitário que
recebem bolsa auxílio, as cidades e as Instituições de Ensino que estão
matriculados, bem como o valor concedido para cada um deles; Indicação nº
129/17, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal que promova estudos quanto a possibilidade do
funcionamento da Biblioteca Municipal “Dr. Evandro Mesquita” nos finais de
semana; Indicação nº 130/17, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade da construção de um
ou dois guichês no Posto de Saúde II, ou um outro espaço nesse prédio para a
retirada de medicamentos; Indicação nº 131/17, de autoria do Vereador Paulo
Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que através do Departamento
competente seja estudada a possibilidade da construção de um Campo de futebol
Society no Jardim do Lago; Indicação nº 132/17, de autoria do Vereador Kleber
Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que através do
departamento competente, seja determinada a instalação de Redutor de
Velocidade (lombada) na Av. Pedro de Toni, Bairro Jardim Itália; Indicação nº
133/17, de autoria do Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a
mudança da lombada localizada na Av. José Ribeiro de Oliveira, próximo ao
Mercado Zanin, para ser construída alguns metros antes; Indicação nº 134/17, de
autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para
que solicite ao Departamento competente o desassoreamento e limpeza do
jardim do lago; Indicação nº 135/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que, através do Departamento
competente faça a poda das plantas no canteiro central da Av. Augusto Zorzi;
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Indicação nº 136/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal que solicite ao departamento competente a execução de
pequenas valetas, para escoamento das águas pluviais na Rua Pedro de Toni, no
Jardim Itália. Também solicitamos no canteiro lateral à mesma rua a execução de
valetas pelos atalhos de veículos e motos e a construção de ciclovia, academia ao
ar livre e quiosques para entretenimento da população; Indicação nº 137/17, de
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal providências, junto ao Departamento competente, para que seja
estudada a possibilidade de abrir o Museu Zequinha de Abreu nos finais de
semana; Indicação nº 138/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que juntamente com o
Departamento de Esportes desta Municipalidade, que o próximo campeonato de
Futebol Society, que for realizado no Centro de Lazer do Trabalhador, altere a
quantidade de jogadores dentro de campo de sete para seis, sendo goleiro e mais
cinco na linha por equipe; Indicação nº 139/17, de autoria do Vereador Amadeu
Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que
juntamente com o Departamento de Esportes desta Municipalidade seja realizado
reparos necessários nas seguintes irregularidades existentes no Campo de Futebol
Society e Centro de Lazer do Trabalhador: 1-Construção de bancos de reservas
dos atletas do lado de fora do campo, 2-Colocação de proteção nas ferragens que
segura os holofotes de iluminação; Indicação nº 140/17, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que
seja determinado ao setor competente do Município, a realização de
recapeamento, ou serviço de tapa buracos, junto ao meio fio das guias próximas
da calçada da Rua Carlos de Mello, no Bairro Jardim São Luiz deste Município;
Indicação nº 141/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, suas dignas providências, no sentido de
que, com a maior urgência possível, seja construída uma cobertura apropriada
tipo passarela, entre o portão de entrada da Creche do CAIC até a cobertura já
existente; Indicação nº 142/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do Departamento
competente, seja providenciada a reforma do Restaurante que fica no Morro do
Itatiaia; Ofício nº 067/17, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando
os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, referente ao mês de
maio de 2017; Ofício nº 068/17, de autoria do Senhor Prefeito Municipal enviando
informações referentes ao Requerimento nº 014/17 assimado pelo Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço; Ofícios nº 018 e 019/17, de autoria do Instituto de
Previdência dos Servidores de Santa Rita do Passa Quatro, encaminhando
documentação referente a parcelas dos contratos firmados com a Prefeitura
Municipal.
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11ª SESSÃO ORDINÁRIA
03/07/2017
Pauta da Ordem do Dia

Primeira Discussão e Votação:
Emenda à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, apresentada pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/17, de autoria do
Senhor Prefeito Municipal, que “Institui a Seção V da LOM que dispõe sobre a
Procuradoria Municipal dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de
Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências”.

Discussão e Votação Única:
Projeto de Lei nº 025/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, que
“Dispõe sobre denominação de Próprio Municipal – ‘Edson Kroll’”.
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