ATA
DA
OITAVA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL, realizada
no dia vinte de maio de dois mil
e dezenove, sob a Presidência do
Senhor Vereador Paulo César
Missiatto.
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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 Oitava Sessão Ordinária, sob a
presidência do Vereador Paulo César Missiatto. 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. 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 Kleber Alessandro
Borotto, 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: Neusa Aparecida
Romão dos Santos, Aparecida Malzano Zala, José Ricardo França da
Trindade, Antônio João Biazoli, Maria Ignêz Ramos Naswaty, Valentin
Conti Neto, Antônia Bergamasco, Luzia Martiniano de Toni, Maria
Antônia Lucio, Moacir Camargo Silva, Ivandir Andregheto de Carvalho,
José Montani Filho, Francisco Donizetti Marques, Aparecida
Conceição Nogueira e Maria Aparecida Romano Gatarossa, ocorrido
recentemente. Logo após, a Primeira Secretária, Vereadora Juliana

Garcia Lorencetti, procedeu à leitura do material referente ao
Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 030/19, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 022/19, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei
Orçamentária do exercício financeiro de 2020, do Município de Santa
Rita do Passa Quatro e dá outras providências, e será encaminhado às
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças,
Orçamento, Economia e Administração Pública, de Política Social,
Educação, Cultura, Esporte e Turismo e de Política Urbana, Rural e de
Meio Ambiente para estudos e análise; 2)- Moção de Repúdio nº
004/18, de autoria da Ver. Juliana Garcia Lorencetti, pela matança de
Javalis que atinge também os cães e novas raças de cães estão sendo
criadas para matá-los. Submetida à discussão e votação a mesma foi
aprovada por unanimidade; 3)- Requerimento nº 016/19, de autoria da
Ver. Juliana Garcia Lorencetti, para que através do departamento
competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal, o envio a esta Casa de Leis das atribuições do cargo de
Veterinário Municipal. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado
por unanimidade; 4)- Requerimento nº 017/19, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, para que seja enviado a essa Casa de Leis
o total dos valores arrecadados pelas multas no período de janeiro de
2016 a dezembro de 2018, bem como onde esses valores foram
aplicados. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por
unanimidade; 5)- Requerimento nº 018/19, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, para que seja enviado a essa Casa de Leis
o valor total dos gastos com aluguel das tendas e palco que foram
utilizados para a realização das festividades de carnaval, nos anos de
2017 a 2019, bem como seja informada qual a empresa prestadora do
serviço. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade;
6)- Requerimento nº 019/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, para que através do departamento competente, seja
informado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, a quantidade de
multas que foram aplicadas dentro do Município pelo policiamento
local, multas essas que são controladas pela Prefeitura Municipal, de
janeiro de 2016 até dezembro de 2018. Submetido à votação, o mesmo
foi aprovado por unanimidade; 7)- Requerimento nº 020/19, de autoria
do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que seja enviado a essa
Casa de Leis o valor total dos gastos com as bandas prestadoras de

serviços para a realização das festividades de carnaval, nos anos de 2017
a 2019. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade;
8)- Indicação nº 059/19, de autoria do Ver. Paulo Linares sugerindo ao
Senhor Prefeito Municipal para que, através do Departamento
competente seja providenciada a troca das luminárias públicas por
lâmpadas metálicas brancas em toda a extensão da Rua André de Souza
Pinto, Bairro Jardim do Lago de nosso município; 9)- Indicação nº
060/19, de autoria do Amadeu Aparecido Lourenço sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal, reiterando a Indicação nº 144/18, para que através
do setor competente do Município, seja notificado o proprietário do
imóvel situado na Av. Severino Meirelles nº 1237, centro, prédio esse
que já foi de propriedade da Associação Atlética Santarritense. As
referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as
providências cabíveis; 10)- Of. U.R.-6 nº 33/2019, ref. TC-4074.989.16-6,
encaminhando cópia digital do processo relativo à Prestação de Contas
do exercício de 2016, apresentadas pelos órgãos de Governo desse
Município, e será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça
e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração
Pública, para estudos e análise; 11)- Relatório Bimestral da Ouvidoria
da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; 12)Documentação referente às licitações realizadas pela Municipalidade;
13)- Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta
Casa de Leis, do mês de abril de 2.019. Terminado o Material do
Expediente o Sr. Presidente ofereceu a Palavra ao orador inscrito, Ver.
Kleber Alessandro Borotto. O Presidente, na mesa, fez suas
considerações. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passouse para a Ordem do Dia para Discussão e Votação Única: Projeto de
Lei nº 015/19, de autoria do Sr. Ver. Kleber Alessandro Borotto, que Cria
o Programa “Ambiente Limpo” para os alunos da rede pública de
ensino municipal no Município de Santa Rita do Passa Quatro. Com
pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e
Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em Votação Única;
Projeto de Lei nº 016/19, de autoria do Sr. Ver. Amadeu Aparecido
Lourenço, que Cria o Programa de “Combate ao Bullying” na rede
pública de ensino municipal no Município de Santa Rita do Passa
Quatro. Com pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à
Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em
Votação Única; Projeto de Lei nº 017/19, de autoria do Sr. Ver. Amadeu

Aparecido Lourenço, que Cria o Programa de “Combate a Violência
contra a Mulher” na rede pública de ensino municipal no Município de
Santa Rita do Passa Quatro. 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 9ª Sessão
Ordinária a ser realizada no dia 03 de junho de 2019, 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: 03 de junho
de 2019.

Ver. Paulo César Missiatto
Presidente

Ver. Juliana Garcia Lorencetti
1ª Secretária

Ver. Kleber Alessandro Borotto
2º Secretário

8ª SESSÃO ORDINÁRIA
20/05/2019
Pauta do Expediente e das Proposituras

Ofício nº. 030/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei nº 022/19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício
financeiro de 2020, do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá
outras providências; Moção de Repúdio nº 004/18, de autoria da Ver.
Juliana Garcia Lorencetti, pela matança de Javalis que atinge também
os cães e novas raças de cães estão sendo criadas para matá-los;
Requerimento nº 016/19, de autoria da Ver. Juliana Garcia Lorencetti,
para que através do departamento competente, seja determinado pelo
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis das
atribuições do cargo de Veterinário Municipal; Requerimento nº
017/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que
seja enviado a essa Casa de Leis o total dos valores arrecadados pelas
multas no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, bem como
onde esses valores foram aplicados; Requerimento nº 018/19, de autoria
do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que seja enviado a essa
Casa de Leis o valor total dos gastos com aluguel das tendas e palco que
foram utilizados para a realização das festividades de carnaval, nos
anos de 2017 a 2019, bem como seja informada qual a empresa
prestadora do serviço; Requerimento nº 019/19, de autoria do Vereador
Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do departamento
competente, seja informado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal, a quantidade de multas que foram aplicadas dentro do
Município pelo policiamento local, multas essas que são controladas
pela Prefeitura Municipal, de janeiro de 2016 até dezembro de 2018;
Requerimento nº 020/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, para que seja enviado a essa Casa de Leis o valor total dos
gastos com as bandas prestadoras de serviços para a realização das
festividades de carnaval, nos anos de 2017 a 2019; Indicação nº 059/19,
de autoria do Ver. Paulo Linares sugerindo ao Senhor Prefeito
Municipal para que, através do Departamento competente seja
providenciada a troca das luminárias públicas por lâmpadas metálicas
brancas em toda a extensão da Rua André de Souza Pinto, Bairro Jardim

do Lago de nosso município; Indicação nº 060/19, de autoria do Amadeu
Aparecido Lourenço sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal,
reiterando a Indicação nº 144/18, para que através do setor competente
do Município, seja notificado o proprietário do imóvel situado na Av.
Severino Meirelles nº 1237, centro, prédio esse que já foi de propriedade
da Associação Atlética Santarritense; Of. U.R.-6 nº 33/2019, ref. TC4074.989.16-6, encaminhando cópia digital do processo relativo à
Prestação de Contas do exercício de 2016, apresentadas pelos órgãos de
Governo desse Município; Relatório Bimestral da Ouvidoria da Câmara
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; Documentação referente às
licitações realizadas pela Municipalidade; Documentação referente aos
Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de Leis, referentes ao mês
de abril de 2.019.

8ª SESSÃO ORDINÁRIA
20/05/2019

Pauta da Ordem do Dia

Projeto de Lei nº 015/19, de autoria do Sr. Ver. Kleber Alessandro
Borotto, que Cria o Programa “Ambiente Limpo” para os alunos da rede
pública de ensino municipal no Município de Santa Rita do Passa
Quatro.
Projeto de Lei nº 016/19, de autoria do Sr. Ver. Amadeu Aparecido
Lourenço, que Cria o Programa de “Combate ao Bullying” na rede
pública de ensino municipal no Município de Santa Rita do Passa
Quatro.
Projeto de Lei nº 017/19, de autoria do Sr. Ver. Amadeu Aparecido
Lourenço, que Cria o Programa de “Combate a Violência contra a
Mulher” na rede pública de ensino municipal no Município de Santa
Rita do Passa Quatro.

