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

ATA
DA
DÉCIMA
NONA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAl, realizada
no dia cinco de novembro de
dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Sr. Vereador
Lucas Comin Loureiro.
Aos cinco dias do mês de novembro 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 Décima Nona 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, 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, 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: Ana Lopes
Ferreira, Bolanger Antônio Ferreira Neves, Carlos Ricardo Ramos
Gustavson, Maria Inês Pereira da Silva, Maria José Toaldo Rigo,
Antônio Luiz Janduzzo, José Pereira da Silva, Djalma Cardozo,
Antônio Marfis, Lourdes Iglesias, Edna de Souza Pereira, Maria
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Aparecida Reis, Eliani dos Santos Bonetti, Luiz Antônio Narciso,
Pedro José de Oliveira Filho e Tatiane Fernanda Claudio, ocorrido
recentemente. Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador Paulo
César Missiatto, procedeu à leitura do material referente ao
Expediente, sendo: 1)- Indicação nº 130/18, de autoria do Vereador Luiz
Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que
através do Departamento competente verifique junto ao
Departamento competente a possibilidade de ser pintadas faixas de
espaços de estacionamentos em toda Avenida Severino Meirelles,
tendo como exemplo as que já existem em frente a Caixa Federal; 2)Indicação nº 131/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que verifique junto ao
Departamento competente a possibilidade de ser colocada na Vicinal
Túlio Ribeiro (trecho conhecido como estrada da cana), nas
imediações do Distrito Industrial, placas de sinalização alertando para
que os motoristas reduzam a velocidades e no entroncamento com as
outras Vicinais, sinalização no solo escrito “PARE”; 3)- Indicação nº
132/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento
competente seja providenciada a instalação de postes de iluminação e
colocação de luminárias na Vicinal Zequinha de Abreu, na rotatória
de entrada no Trevo “Antonio Colussi Filho”, onde encontra-se o
Monumento à Bíblia e a plantação da Neve da Montanha que tanto
atrai turistas para nossa cidade e encanta a nossa população; 4)Indicação nº 133/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo
ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento
competente a possibilidade de proceder a sinalização de solo, (pintura
do asfalto), com o sinal “DEVAGAR”, na Rua Carlos Augusto Monteiro
de Barros, defronte aos números 1.725 e 1.667, de nosso município; 5)Indicação nº 134/18 de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal, para que, através do departamento
competente, seja providenciada a colocação de placas indicativas com
nomes de ruas no Bairro Jardim Planalto de nosso município; 6)Indicação nº 135/18, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do setor
competente, seja estudada a possibilidade de ser disponibilizado um
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meio de transporte para um grupo de moradores, da “melhor idade”,
do Distrito de Santa Cruz da Estrela, para viram para a cidade, duas
vezes na semana, praticarem aula de hidroginástica; 7)- Indicação nº
136/18, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal, para que solicite a pavimentação de trechos da
Av. Mário Eulálio que se encontram com muitos buracos; 8)Indicação nº 137/18, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo
ao Senhor Prefeito Municipal, que seja plantado grama em parte da
área da EMEI Maria Amélia Vanzella de Gobi; 9)- Requerimento de
autoria dos Srs. Vereadores Paulo César Missiatto, Paulo Linares,
Juliana Garcia Lorencetti e Kleber Alessandro Borotto, requerendo ao
Sr. Presidente, de acordo com o Artigo 18, parágrafo 1º da Lei
Orgânica do Município, o registro da Chapa nº 01 para concorrer à
Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, para o Biênio
2019/2020, conforme segue: Ver. Paulo César Missiatto – Presidente,
Ver. Paulo Linares - Vice-Presidente, Ver. Juliana Garcia Lorencetti –
1ª Secretária e Ver. Kleber Alessandro Borotto - 2º Secretário; 10)Ofício nº 064/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando
informações aos Requerimentos nº 016 e 017/18, assinado pelo Ver.
Amadeu Aparecido Lourenço; 11)- Ofício nº 065/18, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, enviando informações ao Requerimento nº 015/18,
assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido Lourenço; 12)- Ofício nº 066/18,
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a documentação
referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade,
do mês de setembro de 2018; 13)- Documentação referente às
Licitações realizadas pela Municipalidade; 14)- Convite para Sessão
Solene para entrega de “Diplomas de Atirador Destaque” aos
integrantes da turma de atiradores matriculados no TG 02-077 deste
município neste ano de 2018. Terminado o Material do Expediente, o
Presidente ofereceu a Palavra ao orador inscrito: Kleber Alessandro
Borotto. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passou-se
para a Ordem do Dia: Segunda Discussão e Votação: Projeto de Lei
Complementar nº 010/18, que dispõe sobre a criação de cargos
públicos de Professor de Educação Básica I e dá outras providências.
Com pareceres favoráveis e submetido à Discussão e Votação o
mesmo foi aprovado por unanimidade em Segunda Votação. Segunda
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Discussão e Votação: Projeto de Lei Complementar nº 011/18, que
cria vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita
do Passa Quatro. Com pareceres favoráveis e submetido à Discussão e
Votação o mesmo foi aprovado por unanimidade em Segunda
Votação. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convocou os
Srs. Vereadores para a 20ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 19
de novembro 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: 19 de novembro de 2018.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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19ª SESSÃO ORDINÁRIA
05/11/2018
Pauta do Expediente e das Proposituras

Indicação nº 130/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do
Departamento competente verifique junto ao Departamento
competente a possibilidade de ser pintadas faixas de espaços de
estacionamentos em toda Avenida Severino Meirelles, tendo como
exemplo as que já existem em frente a Caixa Federal; Indicação nº
131/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal, para que verifique junto ao Departamento
competente a possibilidade de ser colocada na Vicinal Túlio Ribeiro
(trecho conhecido como estrada da cana), nas imediações do Distrito
Industrial, placas de sinalização alertando para que os motoristas
reduzam a velocidades e no entroncamento com as outras Vicinais,
sinalização no solo escrito “PARE”; Indicação nº 132/18, de autoria do
Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal, para que através do Departamento competente seja
providenciada a instalação de postes de iluminação e colocação de
luminárias na Vicinal Zequinha de Abreu, na rotatória de entrada no
Trevo “Antonio Colussi Filho”, onde encontra-se o Monumento à
Bíblia e a plantação da Neve da Montanha que tanto atrai turistas
para nossa cidade e encanta a nossa população; Indicação nº 133/18, de
autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal, para que solicite ao Departamento competente a
possibilidade de proceder a sinalização de solo, (pintura do asfalto),
com o sinal “DEVAGAR”, na Rua Carlos Augusto Monteiro de Barros,
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defronte aos números 1.725 e 1.667, de nosso município; Indicação nº
134/18 de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal, para que, através do departamento competente,
seja providenciada a colocação de placas indicativas com nomes de
ruas no Bairro Jardim Planalto de nosso município; Indicação nº
135/18, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal, para que através do setor competente, seja
estudada a possibilidade de ser disponibilizado um meio de
transporte para um grupo de moradores, da “melhor idade”, do
Distrito de Santa Cruz da Estrela, para viram para a cidade, duas
vezes na semana, praticarem aula de hidroginástica; Indicação nº
136/18, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal, para que solicite a pavimentação de trechos da
Av. Mário Eulálio que se encontram com muitos buracos; Indicação
nº 137/18, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal, que seja plantado grama em parte da área da
EMEI Maria Amélia Vanzella de Gobi; Requerimento de autoria dos
Srs. Vereadores Paulo César Missiatto, Paulo Linares, Juliana Garcia
Lorencetti e Kleber Alessandro Borotto, requerendo ao Sr. Presidente,
de acordo com o Artigo 18, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município,
o registro da Chapa nº 01 para concorrer à Eleição da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, para o Biênio 2019/2020, conforme segue: Ver.
Paulo César Missiatto – Presidente, Ver. Paulo Linares - VicePresidente, Ver. Juliana Garcia Lorencetti – 1ª Secretária e Ver. Kleber
Alessandro Borotto - 2º Secretário; Ofício nº 064/18, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, enviando informações aos Requerimentos nº 016 e
017/18, assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido Lourenço; Ofício nº
065/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando informações ao
Requerimento nº 015/18, assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido
Lourenço; Ofício nº 066/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando a documentação referente aos Balancetes da Receita e
Despesa desta Municipalidade, do mês de setembro de 2018;
Documentação referente às Licitações realizadas pela Municipalidade;
Convite Sessão Solene para entrega de “Diplomas de Atirador
Destaque” aos integrantes da turma de atiradores matriculados no TG
02-077 deste município neste ano de 2018.
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Pauta da Ordem do Dia

Segunda Discussão e Votação:
Projeto de Lei Complementar nº 010/18, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de Professor
de Educação Básica I e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 011/18, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, que cria vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro.
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