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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

ATA DA VIGÉSIMA  PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAl, realizada 
no dia três de dezembro de dois 
mil e dezoito, sob a Presidência 
do Sr. Vereador Lucas Comin 
Loureiro. 
 

 Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 
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 Vigésima 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: André Luiz de Oliveira, Régia Maria Alves Fernandes 
Ribeiro e Patrícia Zamprogno. 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 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 da Ata da Sessão anterior, sendo aceita foi a 
mesma aprovada. Foi respeitado um minuto de silêncio pelo 
falecimento das seguintes pessoas: Juvenil Welton Gomes, Luiza 
Aparecida Camilo Chimichak, Rosalia Caçador Cardamão, Maria de 
Fátima Fagundes Crispim, Jandira Vieira do Nascimento, Zenilda 
Pereira dos Santos, Deolindo Baiano Diniz, Rogério Saldini, José 
Rodrigues, José Bueno Ayres e José Roberto Polizel, ocorrido 
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recentemente. O Presidente convidou a Vereadora Hermelinda 
Sebastiana dos Santos Rani a assumir a 1ª Secretaria em razão do não 
comparecimento do Vereador Paulo César Missiatto, e esta realizou a 
leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº 
069/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei nº 050/18, que acrescenta inciso ao art. 2.º da Lei nº 2.849, de 
07 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e dá outras providências, e será encaminhado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e análise; 
2)- Ofício nº 072/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº 051/18, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional suplementar até o montante de R$ 
4.744.300,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e 
trezentos reais), em favor das unidades orçamentárias que especifica, 
e será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública e de 
Política Social Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e 
análise; 3)- Requerimento nº 018/18, de autoria do Vereador Amadeu 
Aparecido Lourenço, para que através do departamento competente, 
seja determinado pelo   Excelentísimo Sr. Prefeito Municipal, o envio 
a esta Casa de Leis da relação dos nomes das ruas de nossa cidade que 
estão em estudo para serem concretizadas as obras de recapeamento; 
4)- Indicação nº 143/18, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 
Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através 
do setor competente do Município, seja determinada, com a maior 
urgência possível, a retirada das folhas secas dos coqueiros existentes 
na Praça da Matriz de nossa cidade; 5)- Indicação nº 144/18, de 
autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao 
Senhor Prefeito Municipal para que através do setor competente do 
Município, seja notificado o proprietário do imóvel situado na Av. 
Severino Meirelles, centro, prédio esse que já foi de propriedade da 
Associação Atlética Santarritense; 6)- Indicação nº 145/18, de autoria 
do Vereador Kleber Alessandro Borotto, para que para que através dos 
órgãos competentes, seja estudada a possibilidade da implantação do 
“PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE”, em nosso município; 7)- 
Indicação nº 146/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo 
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ao Senhor Prefeito Municipal para que seja providenciada a colocação 
de placas indicativas com nomes de ruas no Bairro Jequitibá Rosa de 
nosso município; 8)- Indicação nº 147/18, de autoria do Vereador 
Amadeu Aparecido Lourenço, subscrita pelo Ver. Paulo Linares, 
reiterando a Indicação de número 178/17, de autoria do Sr. Vereador 
Paulo Linares, 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 a 
Empresa 20/20 Serviços Médicos; 9)- Indicação nº 148/18, de autoria 
do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal 
para que através do setor competente, seja estudada a possibilidade 
de implantar área de estacionamento exclusivo para motocicletas na 
Rua Francisco Alberto Porfírio, Bairro Jardim São Vicente; 10)- 
Indicação nº 149/18, de autoria do Ver. Marcelo Simão, sugerindo ao 
Senhor Prefeito Municipal para que promova um mutirão no bairro 
RECANTO DA COLINA; 11)- Indicação nº 150/18, de autoria do Ver. 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal no sentido de 
passar algum veneno que elimine escorpiões no bairro Vale do Verde; 
12)- Indicação nº 151/18, de autoria do Ver. Marcelo Simão, sugerindo 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento 
competente que construa coberturas nos locais onde as pessoas 
esperam os ônibus que vão a Ribeirão Preto para tratamento de 
saúde; 13)- Ofício nº 071/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando a documentação referente aos Balancetes da Receita 
e Despesa desta Municipalidade, do mês de outubro de 2018. 
Terminado o Material do Expediente, o Presidente ofereceu a Palavra 
aos oradores inscritos: Kleber Alessandro Borotto, Amadeu Aparecido 
Lourenço e Marcelo Simão. O Presidente, na mesa, fez suas 
considerações. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passou-
se para a Ordem do Dia para Primeira Discussão e Votação: Emenda 
apresentada por todos os Vereadores ao Projeto de Lei nº 045/18, que 
estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Rita do Passa 
Quatro para o exercício de 2019. Submetida à Discussão e Votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade em Primeira Votação; Projeto 
de Lei nº 045/18, que estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Santa Rita do Passa Quatro para o exercício de 2019. Com 
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pareceres favoráveis e submetido à Discussão e Votação o mesmo foi 
aprovado pela maioria, em Primeira Votação, com Emenda e com o 
voto contrário do Ver. Marcelo Simão. Nada mais havendo para tratar 
o Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 23ª Sessão 
Extraordinária a ser realizada à seguir, para Segunda Discussão e 
Votação do Projeto de Lei nº 045/18. 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 dezembro de 2018. 
 
 
 

Ver. Lucas Comin Loureiro 
Presidente 

 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto           Ver. Luiz Carlos Bariotto 
1º Secretário                                2º Secretário 
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21ª SESSÃO ORDINÁRIA 
03/12/2018 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
Projeto de Lei nº 050/18, que acrescenta inciso ao art. 2.º da Lei nº 
2.849, de 07 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 051/18, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar até o montante de R$ 4.744.300,00 (quatro milhões, 
setecentos e quarenta e quatro mil e trezentos reais), em favor das 
unidades orçamentárias que especifica; Requerimento nº 018/18, de 
autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do 
departamento competente, seja determinado pelo   Excelentísimo Sr. 
Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis da relação dos nomes 
das ruas de nossa cidade que estão em estudo para serem 
concretizadas as obras de recapeamento; Indicação nº 143/18, de 
autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao 
Senhor Prefeito Municipal para que através do setor competente do 
Município, seja determinada, com a maior urgência possível, a 
retirada das folhas secas dos coqueiros existentes na Praça da Matriz 
de nossa cidade; Indicação nº 144/18, de autoria do Vereador Amadeu 
Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
através do setor competente do Município, seja notificado o 
proprietário do imóvel situado na Av. Severino Meirelles, centro, 
prédio esse que já foi de propriedade da Associação Atlética 
Santarritense; )- Indicação nº 145/18, de autoria do Vereador Kleber 
Alessandro Borotto, para que para que através dos órgãos 
competentes, seja estudada a possibilidade da implantação do 
“PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE”, em nosso município; 
Indicação nº 146/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo 
ao Senhor Prefeito Municipal para que seja providenciada a colocação 
de placas indicativas com nomes de ruas no Bairro Jequitibá Rosa de 
nosso município; Indicação nº 147/18, de autoria do Vereador 
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Amadeu Aparecido Lourenço, subscrita pelo Ver. Paulo Linares, 
reiterando a Indicação de número 178/17, de autoria do Sr. Vereador 
Paulo Linares, 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 a 
Empresa 20/20 Serviços Médicos; Indicação nº 148/18, de autoria do 
Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para 
que através do setor competente, seja estudada a possibilidade de 
implantar área de estacionamento exclusivo para motocicletas na Rua 
Francisco Alberto Porfírio, Bairro Jardim São Vicente; Indicação nº 
149/18, de autoria do Ver. Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal para que promova um mutirão no bairro 
RECANTO DA COLINA; Indicação nº 150/18, de autoria do Ver. 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal no sentido de 
passar algum veneno que elimine escorpiões no bairro Vale do Verde; 
Indicação nº 151/18, de autoria do Ver. Marcelo Simão, sugerindo ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento 
competente que construa coberturas nos locais onde as pessoas 
esperam os ônibus que vão a Ribeirão Preto para tratamento de 
saúde. 
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21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

03/12/2018 
 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 

Primeira Discussão e Votação: 
 
Emenda apresentada por todos os Vereadores ao Projeto de Lei nº 
045/18. 
 
Projeto de Lei nº 045/18, que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro para o exercício de 2019. 
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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia três de 
dezembro de dois mil e dezoito, 
sob a Presidência do Sr. 
Vereador Lucas Comin 
Loureiro. 
 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Vigésima Terceira Sessão 
Extraordinária, sob a presidência do Vereador Lucas Comin Loureiro. 
Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão 
Extraordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: André Luiz 
de Oliveira, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro e Patrícia 
Zamprogno. Abertos os trabalhos da presente Sessão, o 2º 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. O 
Presidente convidou a Vereadora Hermelinda Sebastiana dos Santos 
Rani a assumir a 1ª Secretaria em razão do não comparecimento do 
Vereador Paulo César Missiatto, e esta realizou a leitura do material 
referente à Ordem do Dia constando o seguinte: Segunda Discussão e 
Votação: Emenda apresentada por todos os Vereadores ao Projeto de 
Lei nº 045/18. Submetida à Discussão e Votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade em Segunda Votação; Projeto de Lei nº 
045/18, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa 
Rita do Passa Quatro para o exercício de 2019. Com pareceres 
favoráveis e submetido à Discussão e Votação o mesmo foi aprovado 
pela maioria, em Segunda Votação, com Emenda e com o voto 
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contrário do Ver. Marcelo Simão. Nada mais havendo para tratar o Sr. 
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 22ª Sessão 
Ordinária a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2018, às 19 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: 17 de 
dezembro de 2018.  
 

 

 

Ver. Lucas Comin Loureiro 
Presidente 

 
 

Ver. Paulo César Missiatto                       Ver. Luiz Carlos Bariotto 
1º Secretário                                                  2º Secretário 
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23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

03/12/2018 
 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 
 

Segunda Discussão e Votação: 
 
Emenda apresentada por todos os Vereadores ao Projeto de Lei nº 
045/18. 
 

Projeto de Lei nº 045/18, que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro para o exercício de 2019. 


