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

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAl, realizada
no dia dezessete de dezembro de
dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Sr. Vereador Lucas
Comin Loureiro.
Aos dezessete 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 Segunda 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: José Aparecido Pires Gonçalves, José
Naca Neto, Dayse Siqueira e Dorival José Otaviano, ocorrido recentemente.
Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador Paulo César Missiatto, procedeu à
leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº 073/18, de
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 052/18, que
autoriza o Executivo a prorrogar contrato de locação do prédio sito à Avenida
Padre Pio Corso, nº 2248, Jardim São Vicente, nesta cidade, e será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças,
Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e análise; 2)Ofício nº 074/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de
Lei nº 053/18, que autoriza o Executivo a prorrogar contrato de locação do
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prédio sito à Avenida Padre Pio Corso, nº 1959, Bairro Jardim, nesta cidade, e
será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e de
Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e
análise; 3)- Requerimento nº 019/18, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal para que através do
departamento competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal para que informe quais e quantos servidores públicos
municipais estão em desvio de função, não estando nos seus cargos de
origem, bem como informar os nomes dos servidores públicos que estão
exercendo os cargos em desvio de função e indicar os respectivos cargos de
origem. Submetido à votação, o mesmo foi a provado por unanimidade; 4)Requerimento nº 020/18, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço,
solicitando para que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
solicitando o envio de cópia da Sindicância - Processo Administrativo nº
08/2014 a este Vereador. Submetido à votação, o mesmo foi a provado por
unanimidade; 5)- Indicação nº 152/18, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do setor
competente do Município seja providenciada a colocação de mais aparelhos
de ar condicionado no anfiteatro Américo Persin, do Centro Cultural “Mário
Covas”, localizado na Praça “José Gonso” de nosso município; 6)- Indicação
nº 153/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal para que através do setor competente, seja realizado melhorias,
como a colocação de três bancos e uma lixeira, na Praça “José Gonso”,
localizada no Bairro Jardim Cinelândia de nossa cidade, onde ocorre o
emplacamento de veículos pelo DETRAN; 7)- Indicação nº 154/18, de autoria
do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que
através do setor competente, seja realizado o recapeamento asfáltico das
seguintes Ruas do Bairro Jardim do Lago de nosso município: Dante Viviani;
Mário R. Antônio; Aurélio Duarte da Silva e Paschoal Barbuio. As referidas
proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis;
8)- Ofício nº. 030/18, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais, referente a parcelas dos contratos firmados com a
Prefeitura Municipal; 9)- leitura do encaminhamento do Projeto de Lei nº
047/2018 e seus Pareceres. Terminado o Material do Expediente, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Paulo Linares que assumisse para que fizesse
uso da Palavra. Logo após, ofereceu a Palavra aos oradores inscritos: Amadeu
Aparecido Lourenço, Kleber Alessandro Borotto e Marcelo Simão. Ninguém
mais desejando fazer uso da Palavra e não havendo material para a Ordem do
Dia, foi realizada a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, para
o biênio 2019/2020, que passará a exercer suas funções a partir de 1º de
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janeiro de 2019. De acordo com a Lei Orgânica do Município, foi protocolada
Chapa Única constando os seguintes nomes: Ver. Paulo César Missiatto –
Presidente, Ver. Paulo Linares - Vice-Presidente, Ver. Juliana Garcia
Lorencetti - 1ª. Secretária, Ver. Kleber Alessandro Borotto - 2º.
Secretário. Foi realizada a chamada dos Srs. Vereadores para a Votação pelo
processo nominal, de acordo com o art. 263, § 2º e 3º do Regimento Interno
da Câmara Municipal. Terminado o processo, o Sr. Presidente informa que a
Chapa Única foi eleita por unanimidade, para exercer o mandato no período
de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Declarou encerrada a
presente Sessão, da qual foi lavrada esta Ata que após ser submetida à
apreciação do Plenário, foi devidamente assinada pela Mesa da Câmara
Municipal. Aprovada em: 17 de dezembro de 2018.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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22ª SESSÃO ORDINÁRIA
17/12/2018
Pauta do Expediente e das Proposituras
Projeto de Lei nº 052/18, que autoriza o Executivo a prorrogar contrato de
locação do prédio sito à Avenida Padre Pio Corso, nº 2248, Jardim São
Vicente, nesta cidade; Projeto de Lei nº 053/18, que autoriza o Executivo a
prorrogar contrato de locação do prédio sito à Avenida Padre Pio Corso, nº
1959, Bairro Jardim, nesta cidade; Requerimento nº 019/18, de autoria do
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal
para que através do departamento competente, seja determinado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe quais e quantos
servidores públicos municipais estão em desvio de função, não estando nos
seus cargos de origem, bem como informar os nomes dos servidores públicos
que estão exercendo os cargos em desvio de função e indicar os respectivos
cargos de origem; Requerimento nº 020/18, de autoria do Vereador Amadeu
Aparecido Lourenço, solicitando para que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando o envio de cópia da Sindicância - Processo
Administrativo nº 08/2014 a este Vereador; Indicação nº 152/18, de autoria do
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal
para que através do setor competente do Município seja providenciada a
colocação de mais aparelhos de ar condicionado no anfiteatro Américo Persin,
do Centro Cultural “Mário Covas”, localizado na Praça “José Gonso” de
nosso município; Indicação nº 153/18, de autoria do Vereador Paulo Linares,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do setor competente,
seja realizado melhorias, como a colocação de três bancos e uma lixeira, na
Praça “José Gonso”, localizada no Bairro Jardim Cinelândia de nossa cidade,
onde ocorre o emplacamento de veículos pelo DETRAN; Indicação nº
154/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal para que através do setor competente, seja realizado o
recapeamento asfáltico das seguintes Ruas do Bairro Jardim do Lago de nosso
município: Dante Viviani; Mário R. Antônio; Aurélio Duarte da Silva e
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Paschoal Barbuio; Ofício nº. 030/18, de autoria do Diretor Superintendente do
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, referente a parcelas dos contratos
firmados com a Prefeitura Municipal; Projeto de Lei nº 047/2018, leitura dos
Pareceres e encaminhamento; Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
para o biênio 2.019/2.020, a qual passará a exercer suas funções a partir de 1º
de janeiro de 2.019. De acordo com o Artigo 18, § 1º da Lei Orgânica do
Município, foi protocolada nesta Casa, chapa Única para concorrer a Eleição,
sendo: Presidente: Ver. Paulo César Missiatto; Vice-Presidente: Ver. Paulo
Linares; 1ª. Secretária: Ver. Juliana Garcia Lorencetti e 2º. Secretário: Ver.
Kleber Alessandro Borotto, sendo eleita por unanimidade.
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