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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia vinte 
de fevereiro de dois mil e dezessete, 
sob a Presidência do Senhor 
Vereador Lucas Comin Loureiro. 
 

 Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil 
e dezessete, às vinte 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: Antonio Marcos 
Girotto, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, Fabrícia Regina Cavaliani, 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, 
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 Carlos da Costa, Willer Aparecido 
Safra Martins, Vitória de Luz Lemes Ramos, Vicenzo Vigiano, Edna Menoti Ruiz, 
Neuza Rodrigueiro Souza, José Félix da Silva, Joaquim Carlos de Moraes Leal, 
Guilherme Ramos Ferreira e Mario Pigatto, 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 003/17, de autoria 
do Vereador Lucas Comin Loureiro, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – ‘José Fernandes Ribeiro’”, que será encaminhado às Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo para estudos e análise; 2)- Requerimento nº 007/17, de autoria do 
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal o 
envio da relação de todos os imóveis e terrenos pertencentes ao Município.  
Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade; 3)- 
Requerimento nº 008/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal o envio das seguintes informações: 
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Quais são os locais pertencentes à Prefeitura Municipal que foram colocados 
hidrômetros? Quantos hidrômetros são utilizados para suprir as necessidades de 
cada departamento? Qual o valor que está sendo pago pelo Município para obter 
o consumo da água junto a Empresa responsável, COMASA – Companhia de 
Águas de Santa Rita S/A? Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade; 4)- Indicação nº 026/17, de autoria do Vereador Paulo Linares, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de um CAC – Centro de 
Apoio ao Cidadão da Prefeitura Municipal na Rua Dr. Miguel Kouri Neto (antigo 
PSF), no Bairro Jardim Boa Vista; 5)- Indicação nº 027/17, de autoria do Vereador 
Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a troca das seis lâmpadas 
atuais por seis lâmpadas brancas das luminárias da Rua das Camélias, s/n, com a 
Rua das Rosas, ambas no Bairro Jardim Nova Santa Rita; 6)- Indicação nº 028/17, 
de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a 
substituição das luminárias, bem como dos postes de luz da Praça Prof. Lauro 
Costa, uma vez que estão todas danificadas; 7)- Indicação nº 029/17, de autoria 
do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a 
ampliação das atividades esportivas para as pessoas que estão na Melhor Idade; 
8)- Indicação nº 030/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçadas nas laterais do 
muro do Campo do Galo da Comarca Futebol Clube, localizado no Bairro Vila 
Kenedy deste Município; 9)- Indicação nº 032/17, de autoria do Vereador Luiz 
Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a troca das placas de 
identificação de nomes de ruas dos bairros de nossa cidade que se encontram 
apagadas, principalmente no Jardim Nova Santa Rita e que elas sejam colocadas 
ao invés dos muros das casas como estão em sua maioria, sejam instaladas nos 
postes; 10)- Indicação nº 033/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o concerto dos equipamentos de 
ginástica instalados na Praça do Jardim Alvorada, que fica na Rua Durvalina Leal, 
a realização do corte do mato e que sejam feitas as melhorias em geral naquele 
local; 11)- Indicação nº 034/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o plantio, em pontos estratégicos da 
Vicinal Zequinha de Abreu, de árvores frutíferas; 12)- Indicação nº 035/17, de 
autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal a instalação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua João 
Sagiorato, próximo ao CAIC; 13)- Indicação nº 036/17, de autoria do Vereador 
Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a implantação da 
terceira faixa na Vicinal Zequinha de Abreu, com maior atenção para os trechos 
de subida; 14)- Indicação nº 037/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a pintura das faixas de pedestres 
existentes na Avenida José Ribeiro de Oliveira; 15)- Indicação nº 038/17, de 
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal que providencie o saneamento da problemática de drenagem do 
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telhado do refeitório da EMEF “Madre Carmelita”; 16)- Indicação nº 039/17, de 
autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal 
a limpeza das margens dos dois córregos que passam pelo perímetro urbano; 17)- 
Indicação nº 040/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal o corte do mato dos terrenos do Jardim Planalto, bem como 
da área no final do bairro; 18)- Indicação nº 041/17, de autoria do Vereador 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal melhor iluminação do 
Campo de Futebol Society do Centro de Lazer, e melhorias também nos 
vestiários; 19)- Indicação nº 042/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o corte do mato no Bairro Albinópolis, e 
corrigir problemas de iluminação pública; 20)- Indicação nº 043/17, de autoria do 
Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, a construção 
de quiosques para comércio de produtos aos visitantes do Parque Vassununga, 
que serão localizados próximos ao acesso da estrada do Majestoso Jequitibá. 
Indicou também que seja realizada uma melhor comunicação visual na Rodovia 
Anhanguera para divulgar nosso Jequitibá; 21)- Indicação nº 044/17, de autoria 
do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a construção 
de um ponto de ônibus no Jardim Planalto e próximo a Igreja do Rosário; 22)- 
Indicação nº 045/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo 
ao Senhor Prefeito Municipal a construção de banheiros públicos no interior da 
“Praça da Bíblia”; 23)- Indicação nº 046/17, de autoria da Vereadora Juliana 
Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a organização de um 
Censo Animal no Município, a fim de se fazer um levantamento do número de 
animais existentes no Município, quais suas condições de saúde, quantos estão 
em condições de abandono e quantos estão em posse de proprietários; 24)- 
Indicação nº 047/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo 
ao Senhor Prefeito Municipal a aquisição de uniformes e EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual), sendo eles: luva, máscara, colete refletor e óculos de 
proteção para os trabalhadores da coleta de lixo deste município; 25) Indicação 
nº 048/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal que envie ao Conselho de Proteção de Animais o projeto de Lei que 
institui o Programa de Proteção Animal no Município de Santa Rita do Passa 
Quatro e dá outras providências. As referidas proposituras serão encaminhadas 
ao Executivo para as providências cabíveis; 26)- Documentação referente às 
Licitações realizadas pela Municipalidade; 27)- Documentação referente à 
liberação de recursos financeiros destinados aos programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Os referidos documentos ficarão arquivados na 
Secretaria desta Casa. Foi oferecida a Palavra aos oradores inscritos: Luiz Carlos 
Bariotto, Amadeu Aparecido Lourenço, Paulo Linares, Kleber Alessandro Borotto, 
Juliana Garcia Lorencetti, Marcelo Simão, Paulo César Missiatto. O Presidente 
solicitou ao Vereador Paulo Linares que assumisse a presidência para que fizesse 
uso da palavra. Após reassumir e terminado o Material do Expediente, passou-se 
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para a Ordem do Dia constando o seguinte para Primeira Discussão e Votação: 
Projeto de Lei Complementar nº 001/17, que “Estabelece as atribuições do 
Vice-Prefeito e dá outras providências”. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação apresentou Emenda ao Projeto e seu parecer foi favorável com a 
aprovação da Emenda. Submetidos à discussão e votação, Emenda e Projeto 
foram aprovados por unanimidade em Primeira Votação; Projeto de Lei nº 
001/17, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias no 
município de Santa Rita do Passa Quatro, a dispor de Porta Giratória com 
Detector de Metais e Biombos nos caixas e dá outras providências. Com Pareceres 
favoráveis e submetido à discussão e votação o mesmo foi aprovado por 
unanimidade em votação única; Projeto de Lei nº 002/17, que “Dispõe sobre 
denominação de Via Pública – João Vitoriano”. Com pareceres favoráveis das 
Comissões e, submetido à discussão e votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 008/17, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – Joaquim Manoel”. Com pareceres favoráveis e, submetido à discussão e 
votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em votação única; Projeto de 
Lei nº 009/17, que “Dispõe sobre denominação de Via Pública – Pedro 
Chiazutto”. Com pareceres favoráveis e, submetido à discussão e votação, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade em votação única; Projeto de Resolução 
nº 001/17, que “Institui a Ouvidoria da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro e dá outras providências”. 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, convocou os Srs. Vereadores para 
a 3ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 06 de março de 2017, às 20 horas para: 
Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº 001/17, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal, que estabelece as atribuições do Vice-
Prefeito e dá outras providências; Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº 
003/17, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, que Dispõe sobre denominação 
de Via Pública – “José Fernandes Ribeiro”. 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 
março de 2017. 
 
 
 

Ver. Lucas Comin Loureiro 
Presidente 

 
 

Ver. Paulo César Missiatto                             Ver. Luiz Carlos Bariotto 
  1º Secretário                                                         2º Secretário 
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2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

20/02/2017 
 

Pauta do Expediente e das Proposituras 
 
Projeto de Lei nº 003/17, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, que “Dispõe 
sobre denominação de Via Pública – ‘José Fernandes Ribeiro’”; Requerimento nº 007/17, 
de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito 
Municipal o envio da relação de todos os imóveis e terrenos pertencentes ao Município; 
Requerimento nº 008/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal o envio das seguintes informações: Quais são os 
locais pertencentes à Prefeitura Municipal que foram colocados hidrômetros? Quantos 
hidrômetros são utilizados para suprir as necessidades de cada departamento? Qual o 
valor que está sendo pago pelo Município para obter o consumo da água junto a Empresa 
responsável, COMASA – Companhia de Águas de Santa Rita S/A? Indicação nº 026/17, 
de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a 
instalação de um CAC – Centro de Apoio ao Cidadão da Prefeitura Municipal na Rua Dr. 
Miguel Kouri Neto (antigo PSF), no Bairro Jardim Boa Vista; Indicação nº 027/17, de 
autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a troca das 
seis lâmpadas atuais por seis lâmpadas brancas das luminárias da Rua das Camélias, s/n, 
com a Rua das Rosas, ambas no Bairro Jardim Nova Santa Rita; Indicação nº 028/17, de 
autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a substituição 
das luminárias, bem como dos postes de luz da Praça Prof. Lauro Costa, uma vez que 
estão todas danificadas; Indicação nº 029/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos 
Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a ampliação das atividades esportivas 
para as pessoas que estão na Melhor Idade; Indicação nº 030/17, de autoria do Vereador 
Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a construção de 
calçadas nas laterais do muro do Campo do Galo da Comarca Futebol Clube, localizado 
no Bairro Vila Kenedy deste Município; Indicação nº 032/17, de autoria do Vereador Luiz 
Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a troca das placas de 
identificação de nomes de ruas dos bairros de nossa cidade que se encontram apagadas, 
principalmente no Jardim Nova Santa Rita e que elas sejam colocadas ao invés dos muros 
das casas como estão em sua maioria, sejam instaladas nos postes; Indicação nº 033/17, 
de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o 
concerto dos equipamentos de ginástica instalados na Praça do Jardim Alvorada, que fica 
na Rua Durvalina Leal, a realização do corte do mato e que sejam feitas as melhorias em 
geral naquele local; Indicação nº 034/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o plantio, em pontos estratégicos da Vicinal 
Zequinha de Abreu, de árvores frutíferas; Indicação nº 035/17, de autoria do Vereador 
Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de um 
redutor de velocidade (lombada) na Rua João Sagiorato, próximo ao CAIC; Indicação nº 
036/17, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal a implantação da terceira faixa na Vicinal Zequinha de Abreu, com maior 
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atenção para os trechos de subida; Indicação nº 037/17, de autoria do Vereador Luiz 
Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a pintura das faixas de pedestres 
existentes na Avenida José Ribeiro de Oliveira; Indicação nº 038/17, de autoria do 
Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que providencie 
o saneamento da problemática de drenagem do telhado do refeitório da EMEF “Madre 
Carmelita”; Indicação nº 039/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo 
ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das margens dos dois córregos que passam pelo 
perímetro urbano; Indicação nº 040/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o corte do mato dos terrenos do Jardim Planalto, 
bem como da área no final do bairro; Indicação nº 041/17, de autoria do Vereador 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal melhor iluminação do Campo de 
Futebol Society do Centro de Lazer, e melhorias também nos vestiários; Indicação nº 
042/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o 
corte do mato no Bairro Albinópolis, e corrigir problemas de iluminação pública; 
Indicação nº 043/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal, a construção de quiosques para comércio de produtos aos visitantes 
do Parque Vassununga, que serão localizados próximos ao acesso da estrada do 
Majestoso Jequitibá. Indicou também que seja realizada uma melhor comunicação visual 
na Rodovia Anhanguera para divulgar nosso Jequitibá; Indicação nº 044/17, de autoria 
do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a construção de um 
ponto de ônibus no Jardim Planalto e próximo a Igreja do Rosário; Indicação nº 045/17, 
de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal a construção de banheiros públicos no interior da “Praça da Bíblia”; Indicação 
nº 046/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal a organização de um Censo Animal no Município, a fim de se fazer 
um levantamento do número de animais existentes no Município, quais suas condições 
de saúde, quantos estão em condições de abandono e quantos estão em posse de 
proprietários; Indicação nº 047/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a aquisição de uniformes e EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual), sendo eles: luva, máscara, colete refletor e óculos de proteção 
para os trabalhadores da coleta de lixo deste município; Indicação nº 048/17, de autoria 
do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que envie ao 
Conselho de Proteção de Animais o projeto de Lei que institui o Programa de Proteção 
Animal no Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências; 
Documentação referente às Licitações realizadas pela Municipalidade; 
Documentação referente à liberação de recursos financeiros destinados aos programas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

20/02/2017 
 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 

 
Primeira Discussão e Votação:  
 
Projeto de Lei Complementar nº 001/17, que “Estabelece as atribuições do Vice-
Prefeito e dá outras providências”.  
 
Discussão e Votação Única: 
 
Projeto de Lei nº 001/17, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias 
no município de Santa Rita do Passa Quatro, a dispor de Porta Giratória com Detector de 
Metais e Biombos nos caixas e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº 002/17, que “Dispõe sobre denominação de Via Pública – João 
Vitoriano”.  
Projeto de Lei nº 008/17, que “Dispõe sobre denominação de Via Pública – Joaquim 
Manoel”.  
Projeto de Lei nº 009/17, que “Dispõe sobre denominação de Via Pública – Pedro 
Chiazutto”.  
Projeto de Resolução nº 001/17, que “Institui a Ouvidoria da Câmara Municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências”. 


