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

ATA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL,
realizada
no
dia
dezenove de fevereiro de dois mil e
dezoito, sob a Presidência do Senhor
Vereador Lucas Comin Loureiro.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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 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,
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 da Ata da Sessão
anterior, sendo aceita foi a mesma aprovada. Foi respeitado um minuto de silêncio
pelo falecimento das seguintes pessoas: Luis Claudio Santana, Rita Arioli
Nascimento, Francisco Moacyr Coradello, Maria Lineti de Melo, Rosa Bazzi Canalli,
Carlos Roberto Leite, Dirce de Souza Pizetta, José Godoy dos Santos, Edvaldo
Zanardo, Edson Pedro Rezende Leitão e Manoela Silva Beni Barros, 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 007/18, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti que Dispõe sobre
denominação de próprio municipal “José Garcia”, e será encaminhado às
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Política Social, Educação,
Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise; 2)- Projeto de Lei nº 008/18,
de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti que Dispõe sobre denominação
de próprio municipal “Almerindo dos Santos” e será encaminhado às Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e
Turismo para estudos e análise; 3)- Indicação nº 004/18, de autoria do Vereador
Lucas Comin Loureiro, solicitando a possibilidade da construção de uma lavanderia
na EMEF “Madre Carmelita”; 4)- Indicação nº 005/18, de autoria do Vereador
Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que verifique junto
ao setor competente a possibilidade de realizar a pintura em todo prédio da EMEI
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João Batista Ribaldo; 5)- Indicação nº 006/18, de autoria do Vereador Lucas Comin
Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que verifique junto ao setor
competente a possibilidade de realizar a reforma e pintura em todo prédio da
Creche Romilda Amelia Vicheti Beltrame, que fica no Distrito de Santa Cruz da
Estrela; 6)- Indicação nº 007/18, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do setor
competente do Município e com a máxima urgência possível, seja providenciado o
desassoreamento da primeira represa do Jardim do Lago “Ludovico Zorzi, de nossa
cidade; 7)- Indicação nº 008/18, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que através do setor
competente do Município, sejam colocados peixes na faixa de 300 gramas cada um,
na represa do Jardim do Lago de nosso Município, para a prática de pesca em dias
estabelecidos pelo Município; 8)- Indicação nº 009/18, de autoria do Vereador
Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que
através do Departamento competente seja estudada a possibilidade da colocação
de telas de proteção na garagem da Cozinha Piloto, a fim de bloquear o acesso e
espantar os pombos ali existentes; 9)- Indicação nº 010/18, de autoria do Vereador
Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que
através do Setor de trânsito do Município, seja feita uma revisão geral no Bairro
Jardim Itália, para colocação de placas indicativas de trânsito, bem como a pintura
de sinalização de solo “PARE” nos cruzamentos mais movimentados. As referidas
proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis; 10)Relatório Bimestral da Ouvidoria da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa
Quatro; 11)- Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta
Casa de Leis do mês de dezembro de 2017; 12)- Documentação referente à
liberação de recursos financeiros destinados ao Município. Os referidos
documentos ficarão arquivados na Secretaria desta Casa. Terminado o Material do
Expediente o Presidente ofereceu a Palavra aos oradores inscritos: Amadeu
Aparecido Lourenço, Kleber Alessandro Borotto e Marcelo Simão. O Presidente,
na mesa, fez suas considerações. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra,
passou-se para a Ordem do Dia para Discussão e Votação Única: Emenda
apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº
004/2018. Submetida à Discussão e Votação, a mesma foi aprovada por
unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 004/18, que dá nova redação
ao inciso III do art. 8º da Lei Municipal nº 2.826, de 02 de junho de 2009, que dispõe
sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
e dá outras providências. Com pareceres favoráveis e submetido à Discussão e
Votação Única o mesmo foi aprovado por unanimidade com Emenda. Nada mais
havendo para tratar, o Presidente convidou os Senhores Vereadores e toda a
população para a Audiência Pública do Projeto de Lei Complementar nº 001/18, que
“Altera a Lei Complementar n.º 002, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre
o Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação do Solo do Município de Santa Rita do
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, realizada no dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito.

2

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

Passa Quatro e dá outras providências”, a ser realizada no dia 05 de março de 2018,
às
18
horas.
Convocou
os
Vereadores
para
a
3ª
Sessão Ordinária a ser realizada no dia 05 de março de 2018, às 19 horas. Declarou
encerrada a presente Sessão, lavrando-se esta Ata que após ser submetida à
apreciação do Plenário, será devidamente assinada pela Mesa da Câmara
Municipal. Aprovada em: 05 de março de 2018.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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2ª SESSÃO ORDINÁRIA
19/02/2018
Pauta do Expediente e das Proposituras

Projeto de Lei nº 007/18, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti que
Dispõe sobre denominação de próprio municipal “José Garcia; Projeto de Lei nº
008/18, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti que Dispõe sobre
denominação de próprio municipal “Almerindo dos Santos”; Indicação nº 004/18,
de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, solicitando a possibilidade da
construção de uma lavanderia na EMEF “Madre Carmelita”; Indicação nº 005/18,
de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal que verifique junto ao setor competente a possibilidade de realizar a
pintura em todo prédio da EMEI João Batista Ribaldo; Indicação nº 006/18, de
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal
que verifique junto ao setor competente a possibilidade de realizar a reforma e
pintura em todo prédio da Creche Romilda Amelia Vicheti Beltrame, que fica no
Distrito de Santa Cruz da Estrela; Indicação nº 007/18, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que
através do setor competente do Município e com a máxima urgência possível, seja
providenciado o desassoreamento da primeira represa do Jardim do Lago
“Ludovico Zorzi, de nossa cidade; Indicação nº 008/18, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para que
através do setor competente do Município, sejam colocados peixes na faixa de 300
gramas cada um, na represa do Jardim do Lago de nosso Município, para a prática
de pesca em dias estabelecidos pelo Município; Indicação nº 009/18, de autoria do
Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para
que através do Departamento competente seja estudada a possibilidade da
colocação de telas de proteção na garagem da Cozinha Piloto, a fim de bloquear o
acesso e espantar os pombos ali existentes; Indicação nº 010/18, de autoria do
Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal para
que através do Setor de trânsito do Município, seja feita uma revisão geral no Bairro
Jardim Itália, para colocação de placas indicativas de trânsito, bem como a pintura
de sinalização de solo “PARE” nos cruzamentos mais movimentados; Relatório
Bimestral da Ouvidoria da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; 11)Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de
Leis do mês de dezembro de 2017; Documentação referente à liberação de recursos
financeiros destinados ao Município.
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2ª SESSÃO ORDINÁRIA
19/02/2018
Pauta da Ordem do Dia

Projeto de Lei nº 004/18, que dá nova redação ao inciso III do art. 8º da Lei
Municipal nº 2.826, de 02 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras
providências.
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