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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
quatro de fevereiro de dois mil 
e dezenove, sob a Presidência 
do Senhor Vereador Paulo 
César Missiatto. 
 

 Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezenove, 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 Primeira 
Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador Paulo César 
Missiatto. 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, 
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 
Kleber Alessandro Borotto, 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: José Roberto Torezan, Zaira Rita de Gobbi Sambonovich, 
Edson Carlos Gatarossa, Maria Francisca de Campos Manreza, Maria 
do Céu Rodrigues Borges, Emerson Ribeiro do Nascimento, Wilson 
Viviani, Misael Pereira, Orlando Fioco, Edwirges Tomé Cacimiro, 
Dalva Joanna Scomparim de Figueiredo, Ângelo Providello, Dairce 
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Bertel Lourenço e João Fagundes Filho, Carmem Vieira Cocco, Rosa 
Ortolani Zordan, Darcy Santos Abreu de Barros, Benvina Alves 
Ribeiro, Rosa Ortolani Zordan, Pedro dos Santos, Zemiro 
Ferrassini,Francisco Batista, Nelson Fagnoni, José Menon, Demilson 
Valente, Margareth de Oliveira, Ana Gusman Escobar Bueno, Alzira 
de Souza, Vilma Rabelo Santoro, Gervázio Medeiros, Vilma Bonetti 
Mardegan, Maria de Lourdes Cezar Pereira, José Oswaldo Octaviano, 
Aparecido Sebastião, José Luiz Caltran, Cícera Maria Faria, Eufrásio 
Ferreira da Cruz, Zenirde Zamaro Costa, Maria Canalli Tofanin, 
Lourdes Messali Camargo, Anésio Carlos e José Álvaro Belini,  bem 
como as vítimas da tragédia em Brumadinho, ocorrido recentemente. 
Logo após, a Primeira Secretária, Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, 
procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- 
Requerimento nº 001/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 
Lourenço, para que através do departamento competente, seja 
determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 
informe a quantidade de câmeras compradas e instaladas, as quais 
foram objeto do contrato administrativo nº 063/2012, bem como que 
se certifiquem quais câmeras estão funcionando e qual o local do 
monitoramento das mesmas. Submetido à votação o mesmo foi 
aprovado por unanimidade; 2)- Indicação nº 001/19, de autoria do 
Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para 
que através do setor competente, que estude a possibilidade da 
aquisição de um Ônibus Escolar para a rede pública de ensino de 
nosso município; 3)- Indicação nº 002/19, de autoria do Vereador 
Lucas Comin Loureiro, e subscrita pelo Vereador Paulo Linares, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que promova uma 
reforma e adequação no Prédio do antigo Escritório do Bairro Jardim 
Nova Santa Rita; 4)- Indicação nº 003/19, de autoria da Vereadora 
Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal 
para que realize estudos quanto a possibilidade de ser instalado um 
“Parque Infantil” na Praça Professor “José Gonso”, localizada no Bairro 
Jardim Cinelândia de nossa cidade; 5)- Indicação nº 004/19, de 
autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal para que realize estudos junto ao Setor de trânsito 
do Município, a fim de que seja efetivada mudanças com relação ao 
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trânsito entre as Ruas João Batista Cavalhaes com a Av. Major 
Antônio de Araújo, Bairro Jardim Cel Victor Meirelles de nosso 
município; 6)- Indicação nº 005/19, de autoria do Vereador Amadeu 
Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
determine ao Setor competente desta municipalidade no sentido de 
que façam a retirada dos galhos secos das árvores existentes dentro do 
cemitério municipal local; 7)- Indicação nº 006/19, de autoria do 
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que determine com a 
máxima urgência possível ao departamento competente, que faça as 
correções necessárias na ponte localizada na estrada que dá 
continuidade à Av. Barão de Cotegipe (Estrada da antiga Vigor), 
próximo à entrada do Loteamento Figueira Branca, ponte esta que 
devido as chuvas ficou completamente estreita e com uma enorme 
erosão no local; 8)- Indicação nº 007/19, de autoria do Vereador 
Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal 
para que altere o artigo 2° da Lei 3.221 de 03 de março de 2015, a qual 
dispõe sobre o Programa Bolsa Transporte Universitário e dá outras 
providências, acrescentando o requisito número 5° assim como segue: 
V – Além da documentação acima mencionada, fica o estudante com 
obrigatoriedade de participação em ações ambientais desenvolvidas 
pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, com duração de 
no mínimo 4 horas ao ano, e apresentação de certificados de 
participação assinado pelo departamento, conforme cronograma 
previamente disponível, sob pena de perda do direito ao benefício; 9)- 
Indicação nº 008/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 
Lourenço, para que seja determinado ao setor competente do 
Município, com a máxima urgência possível, a poda das árvores na 
Av. José Ribeiro de Oliveira, no trecho entre a Drogaria Real, até o 
final do Centro de Lazer; 10)- Indicação nº 009/19, de autoria do 
Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal 
para que solicite ao Departamento competente que conserte os 
buracos na esquina da rua Sete de setembro com as ruas Monsenhor 
Vinheta e Monsenhor Porfírio; 11)- Indicação nº 010/19, de autoria do 
Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal 
para que solicite ao Departamento competente para promover 
estudos para mudança do estacionamento de veículos na Avenida 
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Severino Meirelles, de um único lado, em ângulo de 45°; 12)- 
Indicação nº 011/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que solicite ao 
Departamento competente que seja retirado monte de terra que foi 
depositado na rua Profa. Lucia Scomparim Prado, altura do numero 
45, Jardim Planalto; 13)- Ofício nº 003/19, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando a documentação referente aos Balancetes 
da Receita e Despesa desta Municipalidade, dos meses de 
novembro e dezembro de 2018; 14)- Ofício nº. 002/19, de autoria do 
Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais, referente a parcelas dos contratos firmados com a 
Prefeitura Municipal; 15)- Ofício nº 083/18, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 019/18, 
assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido Lourenço; 16)- Ofício nº 
084/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº 020/18, assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido 
Lourenço; 17)- Documentação referente às Licitações realizadas pela 
Municipalidade; 18)- Balancetes da Receita e Despesa desta Casa 
de Leis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2.018. 
Terminado o Material do Expediente o Presidente ofereceu a Palavra 
aos oradores inscritos: Kleber Alessandro Borotto e Amadeu 
Aparecido Lourenço.  Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra e 
não havendo material para a Ordem do Dia, o Presidente convocou 
os Senhores Vereadores para a 2ª Sessão Ordinária a ser realizada no 
dia 18 de fevereiro de 2019, 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:  18 de fevereiro de  de 2019. 
 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto 
Presidente 
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Ver. Juliana Garcia Lorencetti    Ver. Kleber Alessandro Borrotto 
1ª Secretária                                              2º Secretário 

1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
04/02/2019 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 

Requerimento nº 001/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 
Lourenço, para que através do departamento competente, seja 
determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 
informe a quantidade de câmeras compradas e instaladas, as quais 
foram objeto do contrato administrativo nº 063/2012, bem como que 
se certifiquem quais câmeras estão funcionando e qual o local do 
monitoramento das mesmas; Indicação nº 001/19, de autoria do 
Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para 
que através do setor competente, que estude a possibilidade da 
aquisição de um Ônibus Escolar para a rede pública de ensino de 
nosso município; Indicação nº 002/19, de autoria do Vereador Lucas 
Comin Loureiro, e subscrita pelo Vereador Paulo Linares, sugerindo ao 
Senhor Prefeito Municipal para que promova uma reforma e 
adequação no Prédio do antigo Escritório do Bairro Jardim Nova 
Santa Rita; Indicação nº 003/19, de autoria da Vereadora Juliana 
Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
realize estudos quanto a possibilidade de ser instalado um “Parque 
Infantil” na Praça Professor “José Gonso”, localizada no Bairro Jardim 
Cinelândia de nossa cidade; Indicação nº 004/19, de autoria da 
Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal para que realize estudos junto ao Setor de trânsito do 
Município, a fim de que seja efetivada mudanças com relação ao 
trânsito entre as Ruas João Batista Cavalhaes com a Av. Major 
Antônio de Araújo, Bairro Jardim Cel Victor Meirelles de nosso 
município; Indicação nº 005/19, de autoria do Vereador Amadeu 
Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
determine ao Setor competente desta municipalidade no sentido de 
que façam a retirada dos galhos secos das árvores existentes dentro do 
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cemitério municipal local; Indicação nº 006/19, de autoria do 
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que determine com a 
máxima urgência possível ao departamento competente, que faça as 
correções necessárias na ponte localizada na estrada que dá 
continuidade à Av. Barão de Cotegipe (Estrada da antiga Vigor), 
próximo à entrada do Loteamento Figueira Branca, ponte esta que 
devido as chuvas ficou completamente estreita e com uma enorme 
erosão no local; Indicação nº 007/19, de autoria do Vereador Kleber 
Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
altere o artigo 2° da Lei 3.221 de 03 de março de 2015, a qual dispõe 
sobre o Programa Bolsa Transporte Universitário e dá outras 
providências, acrescentando o requisito número 5° assim como segue: 
V – Além da documentação acima mencionada, fica o estudante com 
obrigatoriedade de participação em ações ambientais desenvolvidas 
pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, com duração de 
no mínimo 4 horas ao ano, e apresentação de certificados de 
participação assinado pelo departamento, conforme cronograma 
previamente disponível, sob pena de perda do direito ao benefício; 
Indicação nº 008/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 
Lourenço, para que seja determinado ao setor competente do 
Município, com a máxima urgência possível, a poda das árvores na 
Av. José Ribeiro de Oliveira, no trecho entre a Drogaria Real, até o 
final do Centro de Lazer; Indicação nº 009/19, de autoria do Vereador 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
solicite ao Departamento competente que conserte os buracos na 
esquina da rua Sete de setembro com as ruas Monsenhor Vinheta e 
Monsenhor Porfírio; Indicação nº 010/19, de autoria do Vereador 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que 
solicite ao Departamento competente para promover estudos para 
mudança do estacionamento de veículos na Avenida Severino 
Meirelles, de um único lado, em ângulo de 45°; Indicação nº 011/19, 
de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal para que solicite ao Departamento competente que seja 
retirado monte de terra que foi depositado na rua Profa. Lucia 
Scomparim Prado, altura do numero 45, Jardim Planalto; Ofício nº 
003/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a 
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documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa 
desta Municipalidade, dos meses de novembro e dezembro de 2018; 
Ofício nº. 002/19, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais, referente a parcelas dos 
contratos firmados com a Prefeitura Municipal; Ofício nº 083/18, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 019/18, assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido 
Lourenço; Ofício nº 084/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando resposta ao Requerimento nº 020/18, assinado pelo 
Ver. Amadeu Aparecido Lourenço; Documentação referente às 
Licitações realizadas pela Municipalidade; Balancetes da Receita e 
Despesa desta Casa de Leis referentes aos meses de novembro e 
dezembro de 2.018. 
 

 

 
1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

04/02/2019 
 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 

Não houve material. 
 


