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

ATA
DA
DÉCIMA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia dezoito
de junho de dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Senhor Vereador Lucas
Comin Loureiro.
Aos dezoito dias do mês de junho 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
Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador Paulo Linares. 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, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, 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 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, Luiz Carlos Bariotto, Marcelo Simão, Paulo
César Missiatto e Paulo Linares. Deixou de comparecer o Sr. Vereador , Lucas Comin
Loureiro. 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:
........................., ocorrido recentemente. Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador
Paulo César Missiatto, procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo:
1)- Projeto de Lei nº 031/18, de autoria do Ver. Marcelo Simão, que dispõe sobre
alterações na Lei nº 2.321 de 14 de março de 2.000, e será encaminhado às Comissões
de Constituição, Justiça e Redação, e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e
Turismo para estudos e análise; 2)- Indicação nº 069/18, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que seja
determinado ao setor competente do Município, a abertura do PAS - “José Rodrigues
Palhares Filho”, localizado no Bairro Jardim Cel. Victor Meirelles, deste Município, às
6hs, bem como seja distribuída senha por ordem de chegada; 3)- Indicação nº 070/18,
de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para
que verifique junto ao setor competente, a possibilidade da transferência das instalações
do CCI – Centro de Convivência do Idoso, para a COHAB, Escritório do Jardim Nova
Santa Rita; 4)- Indicação nº 071/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo
ao Senhor Prefeito Municipal para que através do Departamento competente seja
providenciada a troca das luminárias públicas por lâmpadas metálicas brancas na Rua
João Erbeta, entre os números 261 a 621, bairro Jardim Nova Santa Rita; 5)- Indicação
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nº 072/18, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal para que seja realizado um estudo junto ao Setor competente do
município, para que seja construído na Rodovia Anhanguera, na entrada de Santa Rita
do Passa Quatro, um portal ou monumento com a frase: “Seja bem vindo a Santa Rita
do Passa Quatro, terra natal do compositor Zequinha de Abreu, autor da música TicoTico no Fubá”. E que seja colocado em sua lateral os nomes de pontos turísticos de
nossa cidade, aliado ao pedido, um projeto paisagístico e de iluminação para embelezar
ainda mais a entrada de Santa Rita do Passa Quatro; 6)- Ofício de autoria do Assessor
Técnico da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios da Casa Civil, enviando
resposta ref. a Moção de Apoio do Projeto de Lei que trata de alterações no Programa
Nota Fiscal Paulista; 7)-Relatório Bimestral da Ouvidoria da Câmara Municipal de
Santa Rita do Passa Quatro; 8)- Ofícios nº. 017/18, de autoria do Diretor
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, referente as
parcelas dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal; 9)- Documentação
referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de Leis do mês de maio de
2.018. As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as providências
cabíveis.
Terminado o Material do Expediente o Presidente ofereceu a Palavra aos oradores
inscritos:........................................

Kleber Alessandro Borotto, Marcelo Simão, Juliana Garcia Lorencetti e Lucas Comin
Loureiro.
Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passou-se para a Ordem do Dia para
Discussão e Votação Única: Projeto de Lei nº 027/18, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do Caput
do art. 5.º, no inciso II do § 3.º, do Art. 37 e no § 2.º do art. 216 da Constituição Federal.
Com pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo
foi aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 029/18, de autoria
do V er. Marcelo Simão, que dispõe sobre a data de fundação do Distrito de Santa Cruz
da Estrela. Com pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e
Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em Votação Única. Nada mais
havendo para tratar, o Sr. Presidente convocou os Senhores Vereadores para a para a 11ª
Sessão Ordinária a ser realizada no dia 02 de julho 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: 02 de julho de 2018.

Ver. Paulo Linares
Presidente
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Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário

10ª SESSÃO ORDINÁRIA
18/06/2018
Pauta do Expediente e das Proposituras

Projeto de Lei nº 031/18, de autoria do Ver. Marcelo Simão, que dispõe sobre
alterações na Lei nº 2.321 de 14 de março de 2.000; Indicação nº 069/18, de autoria do
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para
que seja determinado ao setor competente do Município, a abertura do PAS - “José
Rodrigues Palhares Filho”, localizado no Bairro Jardim Cel. Victor Meirelles, deste
Município, às 6hs, bem como seja distribuída senha por ordem de chegada; Indicação
nº 070/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal para que verifique junto ao setor competente, a possibilidade da transferência
das instalações do CCI – Centro de Convivência do Idoso, para a COHAB, Escritório do
Jardim Nova Santa Rita; Indicação nº 071/18, de autoria do Vereador Paulo Linares,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do Departamento competente
seja providenciada a troca das luminárias públicas por lâmpadas metálicas brancas na
Rua João Erbeta, entre os números 261 a 621, bairro Jardim Nova Santa Rita; Indicação
nº 072/18, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal para que seja realizado um estudo junto ao Setor competente do
município, para que seja construído na Rodovia Anhanguera, na entrada de Santa Rita
do Passa Quatro, um portal ou monumento com a frase: “Seja bem vindo a Santa Rita
do Passa Quatro, terra natal do compositor Zequinha de Abreu, autor da música TicoTico no Fubá”. E que seja colocado em sua lateral os nomes de pontos turísticos de
nossa cidade, aliado ao pedido, um projeto paisagístico e de iluminação para embelezar
ainda mais a entrada de Santa Rita do Passa Quatro; Indicação nº 073/18, de autoria do
Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que reiterando

a Indicação nº 117 e 187/17, que solicite ao Departamento competente que
instale na praça central do Distrito de Santa Cruz da Estrela um aparelho
para academia a céu aberto; Indicação nº 074/18, de autoria do Vereador Marcelo
Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que solicite ao Departamento
competente providências no sentido de eliminar o porão que existe na
antiga Delegacia da Estrela, onde hoje se encontra o local de descarte
seletivo de materiais; Indicação nº 075/18, de autoria do Vereador Marcelo Simão,
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que solicite ao Departamento
competente que realize quinzenalmente ou mensalmente eventos na praça
de Santa Cruz da Estrela; Indicação nº 076/18, de autoria do Vereador Marcelo
Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que
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solicite ao Departamento competente que instale na praça central do
Distrito de Santa Cruz da Estrela luminárias baixas, nas laterais da praça
central para que possam melhorar a iluminação da mesma; ; Indicação nº
077/18, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal

para que determine ao Departamento competente o recapeamento das Ruas
do Distrito de Santa Cruz da Estrela; Ofício de autoria do Assessor Técnico da
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios da Casa Civil, enviando resposta ref.
a Moção de Apoio do Projeto de Lei que trata de alterações no Programa Nota Fiscal
Paulista; Relatório Bimestral da Ouvidoria da Câmara Municipal de Santa Rita do
Passa Quatro; Ofícios nº. 017/18, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais, referente as parcelas dos contratos firmados
com a Prefeitura Municipal; Documentação referente aos Balancetes da Receita e
Despesa desta Casa de Leis do mês de maio de 2.018.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA
18/06/2018
Pauta da Ordem do Dia

Discussão e Votação Única:

Projeto de Lei nº 027/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
acesso à informação previsto no inciso XXXIII do Caput do art. 5.º, no inciso II do §
3.º, do Art. 37 e no § 2.º do art. 216 da Constituição Federal.
Projeto de Lei nº 029/18, de autoria do V er. Marcelo Simão, que dispõe sobre a data
de fundação do Distrito de Santa Cruz da Estrela.
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