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ATA DA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia sete 

de junho de dois mil e vinte e um, 

sob a Presidência do Senhor 

Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço. 

 Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, de forma não 
presencial, foi realizada a Oitava Sessão Ordinária, sob a presidência do 
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, nos termos da Resolução nº 01/2020, 
tendo com material do Expediente: 1)- Projeto de Lei Complementar nº. 
003/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração do art. 
1º da Lei Complementar nº 098, de 03 de maio de 2017, e será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para pareceres; 
2)- Projeto de Lei nº. 048/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre 
autorização para execução de cobrança de dívida ativa, e será encaminhado às 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública para pareceres; 3)- Projeto de Lei nº. 
049/2021, de autoria do Ver. Kleber Alessandro Borotto, que dispõe sobre 
denominação de Via Pública, ficando denominada de “CLÓVIS 
MICHELAN”, a Rua 18, localizada no “Jardim Recanto dos Pássaros” deste 
município de Santa Rita do Passa Quatro, e será encaminhado às Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte 
e Turismo para pareceres; 4)- Requerimento nº. 007/2021, de autoria do 
Ver. Amadeu Aparecido Lourenço, requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, para que através do departamento competente, 
promova nova anistia e remissão de juros e correção monetária e demais 
atualizações de dívidas para os munícipes inadimplentes com a Prefeitura 
Municipal. Submetido à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade; 5)- 
Moção de Apoio nº. 004/2021, de autoria do Ver. José Jerônimo Fernando 
Camilo Borges e subscrito pelos demais, requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, MOÇÃO DE APOIO para a 
realização da vacinação em massa para imunização da covid-19, na população 
de Santa Rita do Passa Quatro-SP. Submetida à discussão e votação a mesma 
foi aprovada por unanimidade; 6)- Indicação nº. 062/2021, de autoria do Ver. 
José Jerônimo Fernando Camilo Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, para que através do Departamento competente seja construído uma 
praça de lazer no Bairro Jardim Bela Vista, Rua Carlos Felício de Souza esquina 
com a Rua Antônio Sereguetti; 7)- Indicação nº. 068/2021, de autoria do Ver. 
José Jerônimo Fernando Camilo Borges e subscrita pelo Ver. Amadeu 
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Aparecido Lourenço, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 
através do Departamento competente seja construído um Ponto de Ônibus 
com banco e cobertura na Av. Padre Pio Corso, próximo ao número 2.295; 8)- 
Indicação nº. 072/2021, de autoria do Ver. Amadeu Aparecido Lourenço, 
indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que seja providenciada 
através do Departamento competente, a mudança do local onde são realizadas 
as aulas e as provas práticas do DETRAN para a aquisição da Carteira Nacional 
de habilitação (CNH), para a Rua André Souza Pinto Toledo – Bairro Jardim 
do Lago; 9)- Indicação nº. 073/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, 
indicando ao Executivo Municipal que, através do departamento competente 
se viabilize um plano de ação junto a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura 
Municipal no sentido de se fazer o atendimento de suspeitos e positivados pela 
Covid-19 em ambientes distintos no Gripario; 10)- Indicação nº. 074/2021, de 
autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, indicando ao Executivo Municipal que, 
através do departamento competente se viabilize um plano de ação junto a 
Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura Municipal no sentido de se dispensar 
as medicações receitadas aos pacientes suspeitos e positivados pelo Covid-19 já 
no Gripário da Santa Casa; 11)-Indicação nº. 075/2021, de autoria do Ver. 
Gilberto Bentlin Junior, indicando ao Prefeito Municipal para que através do 
departamento competente sejam regularizadas inconsistências referentes às 
exigências da portaria interministerial 4.474/2018 visando a inclusão dos 
bairros Jequitibá Rosa e Conjunto Habitacional Arnaldo dos Santos no rol de 
entrega de correspondências realizada pela EBCT (Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos); 12)- Indicação nº. 076/2021, de autoria do Ver. José 
Jerônimo Fernando Camilo Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine a realização da vacinação para imunização da 
covid-19, de segunda-feira a sábado, na população de nosso município. 
As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para 
providências. Material da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 027/21, de autoria 
do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, que dispõe sobre denominação de Via 
Pública, ficando denominada de “REYNALDO BASSI”, a Rua 16, localizada 
no “Jardim Recanto dos Pássaros” deste município de Santa Rita do Passa 
Quatro; Projeto de Lei nº 030/21, de autoria do Sr. Vereador José Jeronimo Fernando 
Camilo Borges, que dispõe sobre denominação de Via Pública, ficando 
denominada de “WANDA GRATÃO VIOTTO”, a Rua 15, localizada no 
“Jardim Recanto dos Pássaros” deste município de Santa Rita do Passa Quatro; 
Projeto de Lei nº 041/21, de autoria do Sr. Vereador Kleber Alessandro Borotto, que 
dispõe sobre denominação de Via Pública, ficando denominada de “JORGE 
GARCIA”, a Rua 17, localizada no “Jardim Recanto dos Pássaros” deste 
município de Santa Rita do Passa Quatro; Projeto de Lei nº 042/21, de autoria 
do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, que dispõe sobre a regulamentação de 
nomes das vias públicas do Loteamento Vila Poeta; Projeto de Lei nº 043/21, 
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de autoria do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, que institui no município de 
Santa Ria do Passa Quatro o Projeto de Sinalização Turística, que tem por 
objetivo auxiliar os turistas e os munícipes a se locomoverem com mais 
facilidade em nosso município; Projeto de Lei nº 044/21, de autoria do Sr. 
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, que dispõe sobre autorização para 
instalação de placas indicativas nos portais das entradas da cidade, com os 
dizeres: “Sejam bem-vindos a Santa Rita do Passa Quatro - terra do compositor 
Zequinha de Abreu”. Os Senhores Vereadores: Flávio Roberto Peron, Gilberto 
Bentlin Junior, Jomar Cestenário Francisco, José Jeronimo Fernando Camilo 
Borges, Kleber Alessandro Borotto, Lucas Comin, Renata Cristiana Barioni 
Bonifácio e Sebastião João Zerbato apresentaram, nos termos do artigo 261, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, voto favorável, por escrito, aos 
Projetos de Lei nº 041, 042, 043 e 044/21. Com pareceres favoráveis das 
Comissões, os mesmos foram aprovados por unanimidade em Votação Única. 
Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
Sessão, da qual para constar foi lavrada esta Ata que vai devidamente assinada. 
Câmara Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, 21 de 
junho de 2021. 
 
 
 

Ver. Amadeu Aparecido Lourenço 

Presidente 

 

 

Ver. Flávio Roberto Peron Ver.          José Jeronimo Fernando C. Borges 

1º Secretário                                                2º Secretário 
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8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
07/06/2021 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

 

Projeto de Lei Complementar nº. 003/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre a alteração do art. 1º da Lei Complementar nº 098, de 03 

de maio de 2017. 

 

Projeto de Lei nº. 048/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre 

autorização para execução de cobrança de dívida ativa. 

 

Projeto de Lei nº. 049/2021, de autoria do Ver. Kleber Alessandro Borotto, que 

dispõe sobre denominação de Via Pública, ficando denominada de “CLÓVIS 

MICHELAN”, a Rua 18, localizada no “Jardim Recanto dos Pássaros” deste 

município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

Requerimento nº. 007/2021, de autoria do Ver. Amadeu Aparecido 

Lourenço, requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, para que através do departamento competente, promova nova anistia 

e remissão de juros e correção monetária e demais atualizações de dívidas para 

os munícipes inadimplentes com a Prefeitura Municipal. 

 

Moção de Apoio nº. 004/2021, de autoria do Ver. José Jerônimo Fernando 

Camilo Borges e subscrito pelos demais, requerendo à Mesa, após as 

formalidades regimentais e ouvido o Plenário, MOÇÃO DE APOIO para a 

realização da vacinação em massa para imunização da covid-19, na população 

de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 

 

Indicação nº. 062/2021, de autoria do Ver. José Jerônimo Fernando Camilo 

Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através do 

Departamento competente seja construído uma praça de lazer no Bairro Jardim 

Bela Vista, Rua Carlos Felício de Souza esquina com a Rua Antônio Sereguetti. 

 

Indicação nº. 068/2021, de autoria do Ver. José Jerônimo Fernando Camilo 

Borges e subscrita pelo Ver. Amadeu Aparecido Lourenço, indicando ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento competente seja 
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construído um Ponto de Ônibus com banco e cobertura na Av. Padre Pio 

Corso, próximo ao número 2.295. 

 

Indicação nº. 072/2021, de autoria do Ver. Amadeu Aparecido Lourenço, 

indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que seja providenciada 

através do Departamento competente, a mudança do local onde são realizadas 

as aulas e as provas práticas do DETRAN para a aquisição da Carteira Nacional 

de habilitação (CNH), para a Rua André Souza Pinto Toledo – Bairro Jardim 

do Lago. 

 

Indicação nº. 073/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, indicando 
ao Executivo Municipal que, através do departamento competente se viabilize 
um plano de ação junto a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura Municipal 
no sentido de se fazer o atendimento de suspeitos e positivados pela Covid-19 
em ambientes distintos no Gripario. 
 
Indicação nº. 074/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, indicando 
ao Executivo Municipal que, através do departamento competente se viabilize 
um plano de ação junto a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura Municipal 
no sentido de se dispensar as medicações receitadas aos pacientes suspeitos e 
positivados pelo Covid-19 já no Gripário da Santa Casa. 
 
Indicação nº. 075/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, indicando 
ao Prefeito Municipal para que através do departamento competente sejam 
regularizadas inconsistências referentes às exigências da portaria interministerial 
4.474/2018 visando a inclusão dos bairros Jequitibá Rosa e Conjunto 
Habitacional Arnaldo dos Santos no rol de entrega de correspondências 
realizada pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). 
 
Indicação nº. 076/2021, de autoria do Ver. José Jerônimo Fernando Camilo 

Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 

realização da vacinação para imunização da covid-19, de segunda-feira a sábado, 

na população de nosso município. 
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8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
07/06/2021 

Pauta da Ordem do Dia 
 

Discussão e Votação Única: 

 

Projeto de Lei nº 027/21, de autoria do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 

que dispõe sobre denominação de Via Pública, ficando denominada de 

“REYNALDO BASSI”, a Rua 16, localizada no “Jardim Recanto dos Pássaros” 

deste município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

Projeto de Lei nº 030/21, de autoria do Sr. Vereador José Jeronimo Fernando Camilo 

Borges, que dispõe sobre denominação de Via Pública, ficando denominada de 

“WANDA GRATÃO VIOTTO”, a Rua 15, localizada no “Jardim Recanto dos 

Pássaros” deste município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

Projeto de Lei nº 041/21, de autoria do Sr. Vereador Kleber Alessandro Borotto, que 

dispõe sobre denominação de Via Pública, ficando denominada de “JORGE 

GARCIA”, a Rua 17, localizada no “Jardim Recanto dos Pássaros” deste 

município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

Projeto de Lei nº 042/21, de autoria do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 

que dispõe sobre a regulamentação de nomes das vias públicas do Loteamento 

Vila Poeta. 

 

Projeto de Lei nº 043/21, de autoria do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 

que institui no município de Santa Ria do Passa Quatro o Projeto de Sinalização 

Turística, que tem por objetivo auxiliar os turistas e os munícipes a se 

locomoverem com mais facilidade em nosso município. 

 

Projeto de Lei nº 044/21, de autoria do Sr. Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 

que dispõe sobre autorização para instalação de placas indicativas nos portais 

das entradas da cidade, com os dizeres: “Sejam bem-vindos a Santa Rita do 

Passa Quatro - terra do compositor Zequinha de Abreu”. 


