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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia 

dezoito de outubro de dois mil e 

vinte e um, sob a Presidência do 

Senhor Vereador Amadeu 

Aparecido Lourenço. 

 Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 
um, 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 Sexta 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: André Luiz de Oliveira, Isabel 
Cristina Martarello Martinho, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, 
Patrícia Zamprogno e Ana Carolina Gaviolli Tavares da Silva. 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 e Sebastião João Zerbato. Deixou de comparecer a Sr. 
Vereadora Renata Cristiana Barioni Bonifácio. Em seguida, o 
Presidente consultou o Plenário se o mesmo concordava com a 
dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aceita foi a mesma 
aprovada. Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador Flávio Roberto 
Peron procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo: 
1)- Ofício nº. 174/21, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº 073/21, que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro para o exercício de 2022, e 
será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de 
Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, de Política 
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Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo e de Política Urbana, 
Rural e de Meio Ambiente para pareceres; 2)- Requerimento nº 015/21, 
de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, e subscrito pelos demais 
vereadores, requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 8º, IX e XVII, da Lei 
Orgânica do Município, para que através do departamento 
competente, seja questionada a empresa concessionária de energia 
ELEKCTRO sobre o motivo das constantes quedas de energia no 
Município e seja cobrada uma rápida solução para este problema. 
Submetido à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade; 3)- 
Indicação nº 001/2021, de autoria dos Ver. José Jeronimo Fernando 
Camilo Borges e Kleber Alessandro Borotto, indicando ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal, reiterando a Indicação nº 067/2017, de 
autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, para que seja realizada 
a instalação de uma Academia ao Ar Livre na Praça “Antonio Lot Nori”, 
no Bairro Jardim Planalto de nossa cidade; 4)- Indicação nº 017/2021, de 
autoria do Ver. José Jeronimo Fernando Camilo Borges, indicando ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento 
competente, seja providenciada a colocação de placas indicativas 
sinalizando o Pronto Socorro de nosso Município nos trevos de entrada 
da cidade; 5)- Indicação nº 021/2021, de autoria do Ver. José Jeronimo 
Fernando Camilo Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, para que através do Departamento de Trânsito do 
Município, seja feito um estudo junto ao Setor competente, a fim de 
que seja construído redutor de velocidade (lombada), na Rua Carlos 
Felício de Souza, Bairro Jardim Bela Vista de nosso Município; 6)- 
Indicação nº 102/2021, de autoria do Ver. José Jeronimo Fernando 
Camilo Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para 
que através do Departamento competente seja feita a sinalização de 
solo (pintura do asfalto) na Rua Caetano Barione, esquina com as Ruas 
Mauro Rogério Porto Francisco e Dilermand José Reis; 7)- Indicação nº 
150/2021, de autoria do Ver. José Jeronimo Fernando Camilo Borges, 
indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através da 
prescrição médica não limite a quantidade do fornecimento de 02 
(dois) cilindros de oxigênios aos pacientes em uso contínuo, ou que 
ofereça um concentrador de O2 ao paciente; Indicação nº 151/2021, de 
autoria do Ver. Kleber Alessandro Borotto, indicando ao Exmo. Senhor 
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Prefeito Municipal, para que através do Departamento de Saúde, seja 
realizada uma mobilização pelos Agentes Comunitários de Saúde, de 
busca ativa de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da 
vacina e o reforço contra Covid-19 e com isso, não completaram a 
imunização; 8)- Indicação nº 152/2021, de autoria do Ver. Gilberto 
Bentlin Junior, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para 
que através do Departamento competente, seja feita a colocação de 
uma proteção lateral tipo Guard Rail na ponte localizada na Estrada 
Municipal SRQ 060 denominada Mauricio Morey Hossri que dá acesso 
ao Xingui; 9)- Indicação nº 153/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin 
Junior, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 
através do Departamento competente seja feita a pavimentação 
asfáltica no trecho da rua Ângelo Barioni onde ainda não é asfaltada; 
10)- Indicação nº 154/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, 
indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através do 
Departamento competente, seja instituído o "Programa do Desapego 
Solidário", que consiste em receber doações de materiais reutilizáveis, 
promovendo a correta destinação final, conforme anteprojeto em 
anexo; 11)- Indicação nº 155/2021, de autoria do Ver. Jomar Francisco, 
indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que analise o 
Anteprojeto que dispõe sobre a dispensa de servidor público do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro de parte da jornada de 
trabalho para acompanhamento de pessoa portadora de necessidades 
especiais. Segue anexo o Anteprojeto. As referidas proposituras serão 
encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis; 12)- 
Informações sobre o recebimento de documentação referente aos 
Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de Leis, referentes ao mês 
de setembro de 2.021; 13)- Ofício nº 175/21, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando a documentação referente aos Balancetes da 
Receita e Despesa desta Municipalidade, do mês de agosto de 2021. 
Terminado o Material do Expediente, o Sr. Presidente ofereceu a 
Palavra aos oradores inscritos: José Jeronimo Fernando Camilo Borges, 
Kleber Alessandro Borotto, Sebastião João Zerbato, Gilberto Bentlin 
Junior, Jomar Cestenário Francisco e Lucas Comin Loureiro. Logo após, 
solicitou ao Vereador Gilberto Bentlin Junior que assumisse a 
presidência para que fizesse uso da palavra. Após reassumir a 
presidência e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, passou-se 
para a Ordem do Dia para Discussão e Votação Única: Projeto de Lei 
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nº 072/21, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio entre o Município e o Estado 
de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, com 
o objetivo de desenvolvimento de ações conjuntas voltadas à prevenção 
do crime e da violência, por meio do Sistema DETECTA. Com pareceres 
favoráveis das Comissões, e submetido à Discussão e Votação, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade dos presentes em Votação Única. Nada 
mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convocou os Srs. Vereadores 
para a 26ª Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 20 de outubro de 
2021, às 19horas para Discussão e Votação Única do Projeto de Lei 
número: 078/2021, que autoriza a celebração de Termo Associativo 
entre o Município de Santa Rita do Passa Quatro e a Agência de 
Desenvolvimento Turístico Alta Mogiana - ADETUR e   dá   outras 
providências, 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: 
03 de novembro de 2021. 
   

 
 

Ver. Amadeu Aparecido Lourenço 
Presidente 

 
 

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

                 1º Secretário                                                2º Secretário 
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16ª SESSÃO ORDINÁRIA 
18/10/2021 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

 

Projeto de Lei nº 073/21, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Rita do Passa 

Quatro para o exercício de 2022; Requerimento nº 015/21, de autoria do 

Ver. Gilberto Bentlin Junior, requerendo à Mesa, após as formalidades 

regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, 

da Constituição Federal, combinado com o art. 8º, IX e XVII, da Lei 

Orgânica do Município, para que através do departamento 

competente, seja questionada a empresa concessionária de energia 

ELEKTRO sobre o motivo das constantes quedas de energia no 

Município e seja cobrada uma rápida solução para este problema; 

Indicação nº 001/2021, de autoria dos Ver. José Jeronimo Fernando 

Camilo Borges e Kleber Alessandro Borotto, indicando ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, reiterando a Indicação nº 067/2017, de 

autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, para que seja realizada 

a instalação de uma Academia ao Ar Livre na Praça “Antonio Lot Nori”, 

no Bairro Jardim Planalto de nossa cidade; Indicação nº 017/2021, de 

autoria do Ver. José Jeronimo Fernando Camilo Borges, indicando ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento 

competente, seja providenciada a colocação de placas indicativas 

sinalizando o Pronto Socorro de nosso Município nos trevos de entrada 

da cidade; Indicação nº 021/2021, de autoria do Ver. José Jeronimo 

Fernando Camilo Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal, para que através do Departamento de Trânsito do 

Município, seja feito um estudo junto ao Setor competente, a fim de 

que seja construído redutor de velocidade (lombada), na Rua Carlos 

Felício de Souza, Bairro Jardim Bela Vista de nosso Município; 

Indicação nº 102/2021, de autoria do Ver. José Jeronimo Fernando 

Camilo Borges, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para 

que através do Departamento competente seja feita a sinalização de 

solo (pintura do asfalto) na Rua Caetano Barione, esquina com as Ruas 
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Mauro Rogério Porto Francisco e Dilermando José Reis; Indicação nº 

150/2021, de autoria do Ver. José Jeronimo Fernando Camilo Borges, 

indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através da 

prescrição médica não limite a quantidade do fornecimento de 02 

(dois) cilindros de oxigênios aos pacientes em uso contínuo, ou que 

ofereça um concentrador de O2 ao paciente; Indicação nº 151/2021, de 

autoria do Ver. Kleber Alessandro Borotto, indicando ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal, para que através do Departamento de Saúde, seja 

realizada uma mobilização pelos Agentes Comunitários de Saúde, de 

busca ativa de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da 

vacina e o reforço contra Covid-19 e com isso, não completaram a 

imunização; Indicação nº 152/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin 

Junior, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 

através do Departamento competente, seja feita a colocação de uma 

proteção lateral tipo Guard Rail na ponte localizada na Estrada 

Municipal SRQ 060 denominada Mauricio Morey Hossri que dá acesso 

ao Xingui; Indicação nº 153/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin 

Junior, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 

através do Departamento competente seja feita a pavimentação 

asfáltica no trecho da rua Ângelo Barioni onde ainda não é asfaltada; 

Indicação nº 154/2021, de autoria do Ver. Gilberto Bentlin Junior, 

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

Departamento competente, seja instituído o "Programa do Desapego 

Solidário", que consiste em receber doações de materiais reutilizáveis, 

promovendo a correta destinação final, conforme anteprojeto em 

anexo; Indicação nº 155/2021, de autoria do Ver. Jomar Francisco, 

indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que analise o 

Anteprojeto que dispõe sobre a dispensa de servidor público do 

Município de Santa Rita do Passa Quatro de parte da jornada de 

trabalho para acompanhamento de pessoa portadora de necessidades 

especiais. Segue anexo o Anteprojeto; Informações sobre o 

recebimento de documentação referente aos Balancetes da Receita e 

Despesa desta Casa de Leis, referentes ao mês de setembro de 2.021; 
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Ofício nº 175/21, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a 
documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade, do mês de agosto de 2021.  
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16ª SESSÃO ORDINÁRIA 
18/10/2021 

ORDEM DO DIA 

 

Discussão e Votação Única: 
 
Projeto de Lei nº 072/21, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio entre o 
Município e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública, com o objetivo de desenvolvimento de ações 
conjuntas voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio do 
Sistema DETECTA; Projeto de Lei nº 076/21, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, que revoga as leis nº 2641, de 03 de maio de 2006, 2669, de 
22 de novembro de 2006, Lei Complementar nº 040, de 04 de setembro 
de 2012 e lei Complementar nº 057, de 06 de dezembro de 2013. 
 

 

 


