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ATA DA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia 

dezesseis de maio de dois mil e vinte 

e dois, sob a Presidência do Senhor 

Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço. 

 

 Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 

dois, 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 Oitava Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador 

Amadeu Aparecido Lourenço. 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: Ana Carolina Gaviolli Tavares da Silva, André Luiz de Oliveira e 

Patrícia Zamprogno. Abertos os trabalhos da presente Sessão, o Segundo 

Secretário, Vereador José Jeronimo Fernando Camilo Borges, procedeu à 

chamada dos Vereadores verificando em Plenário a existência de número legal, 

com a presença dos Senhores: Amadeu Aparecido Lourenço, Flávio Roberto 

Peron, Gilberto Bentlin Junior, Jomar Cestenário Francisco, José Jeronimo 

Fernando Camilo Borges, Kleber Alessandro Borotto, Lucas Comin Loureiro, 

Renata Cristiana Barioni Bonifácio e Sebastião João Zerbato. 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. Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador Flávio Roberto Peron 

procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Projeto de 

Decreto Legislativo nº 004/22, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, que 

dispõe sobre a concessão de Título de Honra ao Mérito, 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 pareceres; 2)- Ofício nº 057/22, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 031/22, que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o 
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exercício financeiro de 2023, e dá outras providências, e será encaminhado às 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação e 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 

pareceres; 3)- Ofício nº 059/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei nº 032/22, que dispõe sobre a autorização para Abertura de 

Crédito Adicional Suplementar, e será encaminhado às Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e 

Administração Pública para pareceres; 4)- Ofício nº 066/22, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 033/22, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder Repasse de Recursos à IRMANDADE 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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 e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 

Turismo para pareceres; 5)- Ofício nº 086/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando Projeto de Lei nº 034/22, que dispõe sobre autorização para 

abertura de Crédito Adicional Suplementar, e será encaminhado às Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e 

Administração Pública para pareceres; 6)- Requerimento n° 008/22, de autoria 

do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, requerendo à Mesa, após as formalidades 

regimentais e ouvido o Plenário, solicitar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que faça medições dos lotes de terrenos pertencentes ao 

município, que estão sendo ocupados, inclusive com área construída por 

terceiros com a máxima urgência possível, bem como faça 3 laudos de avaliação 

dos mesmos; 7)- Requerimento n° 009/22, de autoria dos Vereadores Amadeu 

Aparecido Lourenço e Jomar Cestenário Francisco, requerendo à Mesa, após as 

formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que o Chefe do Poder 

Executivo altere a Lei Municipal nº 3.691, de 10 de março de 2022, que dispõe 

sobre a dispensa de servidor público do Município de Santa Rita do Passa 

Quatro de parte da jornada de trabalho para o acompanhamento de Pcd, 

estendendo tal direito ao próprio servidor público municipal, pois a referida 

matéria é de competência privativa do Prefeito Municipal; 8)- Requerimento n° 

010/22, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço e subscrito por todos, 

requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para 

que seja realizado um estudo através do Setor competente, para formulação de 

um Projeto onde se extingue as referências menores que a 13 e que todos os 

cargos concursados nessas referências passem a ganhar sob a referência n° 13 

que equivale a quantia de R$ 1.234,39; 9)- Requerimento n° 011/22, de autoria 
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do Vereador Gilberto Bentlin Junior, requerendo à Mesa, após as formalidades 

regimentais e ouvido o Plenário, informações do Departamento de Saúde, bem 

como da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, esclarecendo como está 

sendo feito o protocolo de atendimento de pessoas com sintomas de dengue, 

desde o acolhimento até o atendimento, bem como estão sendo feitas as 

prescrições de medicações e  seja enviado a esta Casa de Leis. 10)- 

Requerimento n° 012/22, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, 

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

Votos de Aplausos e Congratulações a Sra. Antonia Franco Gonçalves, pelos 

relevantes e inestimáveis serviços prestados a nossa comunidade e ao nosso 

Município; 11)- Indicação n° 045/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Juior, 

indicando ao Prefeito Municipal para que através do Departamento 

Competente, seja oferecido treinamento para proprietários e funcionários do 

setor imobiliário profissionais liberais (Pedreiros, Encanadores, Eletricistas, 

Carpinteiros, Calheiros e Pintores), assim como profissionais que limpam 

piscinas em nosso município quanto a identificação eliminação de criadouros e 

larvas do Aedys Aegipt; 12)- Indicação n° 046/22, de autoria do Vereador Gilberto 

Bentlin Junior, indicando ao Prefeito Municipal para que através do 

Departamento Competente, seja estudada a possibilidade de se instalar um 

Dengário no prédio anexo a Santa Casa Local onde funcionava o antigo 

Gripário; 13)- Indicação n° 047/22, de autoria dos Vereadores Gilberto Bentlin Junior 

e Kleber Alessandro Borotto, indicando ao Prefeito Municipal para que através do 

Departamento Competente, seja estudada a possibilidade da criação no 

município de Santa Rita do Passa Quatro do Projeto Agente Mirim de combate 

à dengue, conforme Anteprojeto anexo; 14)- Indicação n° 048/22, de autoria do 

Vereador Kleber Alessandro Borotto, indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

reiterando a Indicação nº 117/2021, de 13 de agosto de 2021, suas dignas 

providências, no sentido de que seja cumprida a Lei nº 3.529 de 04 de março de 

2020, a qual dispõe sobre denominação de algumas vias do Povoado de 

Albinópolis; 15)- Indicação n° 049/22, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que 

determine ao setor competente as providências necessárias para a realização da 

cobertura da entrada principal dos alunos da Creche “Camila Sereghetti”; 16)- 

Indicação nº 050/22, de autoria do Vereador José Jerônimo Fernando Camilo Borges, 

indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que através do departamento 

competente, sejam realizadas melhorias na iluminação do Centro Olímpico, 

bem como seja feita a limpeza e poda das gramas do referido prédio. Solicito 

também que seja realizado reparos na pista de corrida, a qual se encontra cheia 

de imperfeições e está descolando; 17)- Ofício nº 058/22, de autoria do Sr. Prefeito 
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Municipal, encaminhando a documentação referente ao Balancete da Receita e 

Despesa desta Municipalidade, do mês de março de 2022; 18)- Balancete da 

Receita e Despesa desta Casa de Leis, referentes ao mês de abril de 2022.. 

Terminado o Material do Expediente, o Sr. Presidente ofereceu a Palavra aos 

oradores inscritos: Sebastião José Zerbato e Kleber Alessandro Borotto. 

Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passou-se para a Ordem do Dia 

para Segunda Discussão e Votação: Proposta de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal n° 001/22, que altera o artigo 29° da Lei Orgânica Municipal 

(Emenda n° 001/2016), que dispõe sobre a sessão legislativa anual. Com 

pareceres favoráveis das Comissões, 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 21ª 

Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir, para Discussão e Votação Única 

do Projeto de Resolução n°. 001/2022, Projeto de Decreto Legislativo n° 

004/22 e Projetos de Leis n°s. 032, 033 e 034/2022, e 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: 06 de junho de 2022. 

 
   

 

Ver. Amadeu Aparecido Lourenço 
Presidente 

 
 
 

Ver. Flávio Roberto Peron             Ver. José J. Fernando Camilo Borges 

1º Secretário                                                2º Secretário 
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8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
16/05/2022 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/22, de autoria do Vereador Lucas Comin 

Loureiro, que dispõe sobre a concessão de Título de Honra ao Mérito; Ofício nº 

057/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

031/22, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 

execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras 

providências; Ofício nº 059/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei nº 032/22, que dispõe sobre a autorização para Abertura de 

Crédito Adicional Suplementar; Ofício nº 066/22, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 033/22, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder Repasse de Recursos à IRMANDADE 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA RITA DO PASSA 

QUATRO e dá outras providências; Ofício nº 086/22, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 034/22, que dispõe sobre 

autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar; Requerimento n° 

008/22, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, requerendo à Mesa, 

após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, solicitar ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que faça medições dos lotes de 

terrenos pertencentes ao município, que estão sendo ocupados, inclusive com 

área construída por terceiros com a máxima urgência possível, bem como faça 

3 laudos de avaliação dos mesmos; Requerimento n° 009/22, de autoria dos 

Vereadores Amadeu Aparecido Lourenço e Jomar Cestenário Francisco, requerendo à 

Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que o Chefe 

do Poder Executivo altere a Lei Municipal nº 3.691, de 10 de março de 2022, 

que dispõe sobre a dispensa de servidor público do Município de Santa Rita do 

Passa Quatro de parte da jornada de trabalho para o acompanhamento de Pcd, 

estendendo tal direito ao próprio servidor público municipal, pois a referida 

matéria é de competência privativa do Prefeito Municipal; Requerimento n° 

010/22, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço e subscrito por todos, 

requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para 

que seja realizado um estudo através do Setor competente, para formulação de 

um Projeto onde se extingue as referências menores que a 13 e que todos os 

cargos concursados nessas referências passem a ganhar sob a referência n° 13 

que equivale a quantia de R$ 1.234,39; Requerimento n° 011/22, de autoria do 
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Vereador Gilberto Bentlin Junior, requerendo à Mesa, após as formalidades 

regimentais e ouvido o Plenário, informações do Departamento de Saúde, bem 

como da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, esclarecendo como está 

sendo feito o protocolo de atendimento de pessoas com sintomas de dengue, 

desde o acolhimento até o atendimento, bem como estão sendo feitas as 

prescrições de medicações e  seja enviado a esta Casa de Leis. Requerimento n° 

012/22, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, requerendo à Mesa, após 

as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e 

Congratulações a Sra. Antonia Franco Gonçalves, pelos relevantes e 

inestimáveis serviços prestados a nossa comunidade e ao nosso Município; 

Indicação n° 045/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Juior, indicando ao 

Prefeito Municipal para que através do Departamento Competente, seja 

oferecido treinamento para proprietários e funcionários do setor imobiliário 

profissionais liberais (Pedreiros, Encanadores, Eletricistas, Carpinteiros, 

Calheiros e Pintores), assim como profissionais que limpam piscinas em nosso 

município quanto a identificação eliminação de criadouros e larvas do Aedys 

Aegipt; Indicação n° 046/22, de autoria do Vereador Gilberto Bentlin Junior, 

indicando ao Prefeito Municipal para que através do Departamento 

Competente, seja estudada a possibilidade de se instalar um Dengário no prédio 

anexo a Santa Casa Local onde funcionava o antigo Gripário; Indicação n° 

047/22, de autoria dos Vereadores Gilberto Bentlin Junior e Kleber Alessandro Borotto, 

indicando ao Prefeito Municipal para que através do Departamento 

Competente, seja estudada a possibilidade da criação no município de Santa 

Rita do Passa Quatro do Projeto Agente Mirim de combate à dengue, conforme 

Anteprojeto anexo; Indicação n° 048/22, de autoria do Vereador Kleber Alessandro 

Borotto, indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reiterando a Indicação nº 

117/2021, de 13 de agosto de 2021, suas dignas providências, no sentido de que 

seja cumprida a Lei nº 3.529 de 04 de março de 2020, a qual dispõe sobre 

denominação de algumas vias do Povoado de Albinópolis; Indicação n° 

049/22, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, indicando ao Senhor 

Prefeito Municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente as 

providências necessárias para a realização da cobertura da entrada principal dos 

alunos da Creche “Camila Sereghetti”; Indicação nº 050/22, de autoria do 

Vereador José Jerônimo Fernando Camilo Borges, indicando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, para que através do departamento competente, sejam realizadas 

melhorias na iluminação do Centro Olímpico, bem como seja feita a limpeza e 

poda das gramas do referido prédio. 

 



 

7 
 

8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
16/05/2022 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 001/22, que altera o artigo 
29° da Lei Orgânica Municipal (Emenda n° 001/2016), que dispõe sobre a 
sessão legislativa anual. 
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ATA DA VIGÉSIMA 

PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL, 

realizada no dia dezesseis de 

maio de dois mil e vinte e dois, 

sob a Presidência do Sr. 

Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço. 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 

às vinte horas e trinta minutos 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 Extraordinária, sob a presidência do Vereador 

Amadeu Aparecido Lourenço. Foram convocados para prestar seus 

serviços nesta Sessão Extraordinária os seguintes funcionários desta 

Edilidade: Ana Carolina Gaviolli Tavares da Silva e Patrícia 

Zamprogno. Abertos os trabalhos da presente Sessão, o Segundo 

Secretário, Vereador José Jeronimo Fernando Camilo Borges, 

procedeu à chamada dos Vereadores verificando em Plenário a 

existência de número legal, com a presença dos Senhores: Amadeu 

Aparecido Lourenço, Flávio Roberto Peron, Gilberto Bentlin Junior, 

Jomar Cestenário Francisco, José Jeronimo Fernando Camilo Borges, 

Kleber Alessandro Borotto, Lucas Comin Loureiro, Renata Cristiana 

Barioni Bonifácio e Sebastião João Zerbato. O 1º Secretário, Ver. 

Flávio Roberto Peron, realizou a leitura do material referente à 

Ordem do Dia constando o seguinte: Discussão e Votação: 1)- 

Projeto de Resolução nº 001/22, de autoria da Mesa Diretora, que altera 

o artigo 15° do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa 

Rita do Passa Quatro (Resolução nº 006/2016), que dispõe sobre a 

sessão legislativa anual. Com pareceres favoráveis das Comissões, foi 

o mesmo submetido à Discussão e Votação e aprovado por 
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unanimidade em Votação Única; 2)-  Projeto de Decreto Legislativo 

nº 004/22, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, que dispõe sobre 

a concessão de Título de Honra ao Mérito. Com pareceres favoráveis 

das Comissões, foi o mesmo submetido à Discussão e Votação e 

aprovado por unanimidade em Votação Única; 3)- Projeto de Lei nº 

032/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização 

para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com pareceres 

favoráveis das Comissões, foi o mesmo submetido à Discussão e 

Votação e aprovado por unanimidade em Votação Única; 4)- Projeto 

de Lei nº 033/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre 

autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com 

pareceres favoráveis das Comissões, foi o mesmo submetido à 

Discussão e Votação e aprovado por unanimidade em Votação Única; 

5)- Projeto de Lei nº 034/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Repasse de 

Recursos à IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO e dá outras providências. 

Com pareceres favoráveis das Comissões, foi o mesmo submetido à 

Discussão e Votação e aprovado por unanimidade em Votação Única; 

Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convocou os Srs. 

Vereadores para a 9ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 06 de 

junho, às 19 horas e 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: 

06 de junho de 2022. 

 

Ver. Amadeu Aparecido Lourenço 
Presidente 

 
 
 

Ver. Flávio Roberto Peron       Ver. José J. Fernando C. Borges 
1º Secretário                                2º Secretário 
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21ª SESSSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 04/05/2022 

ORDEM DO DIA 

 
 
Discussão e Votação Única:  
 
Projeto de Resolução nº 001/22, de autoria da Mesa Diretora, que altera 
o artigo 15° do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa 
Rita do Passa Quatro (Resolução nº 006/2016), que dispõe sobre a 
sessão legislativa anual. Com pareceres favoráveis das Comissões, foi 
o mesmo submetido à Discussão e Votação e aprovado por 
unanimidade em Votação Única; Projeto de Decreto Legislativo nº 
004/22, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, que dispõe sobre a 
concessão de Título de Honra ao Mérito. Com pareceres favoráveis 
das Comissões, foi o mesmo submetido à Discussão e Votação e 
aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 
032/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização 
para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com pareceres 
favoráveis das Comissões, foi o mesmo submetido à Discussão e 
Votação e aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de 
Lei nº 033/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Com 
pareceres favoráveis das Comissões, foi o mesmo submetido à 
Discussão e Votação e aprovado por unanimidade em Votação Única; 
Projeto de Lei nº 034/22, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Repasse de 
Recursos à IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO e dá outras providências. 
 
 

 


