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

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia vinte e
um de agosto de dois mil e dezessete,
sob a Presidência do Senhor
Vereador Lucas Comin Loureiro.
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezessete, 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 Quarta 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: Maria Reni Cunha Rezende Michelan, Nair Furlan Ferreira,
Maria Aparecida Rocha de Araújo, Terezinha Dias Fioroni, Olga Arcanjo de
Oliveira, Antonio Carlos Ramos Leal e Antonia Laurinda Mazaro Antico 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 028/17 de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, que “Dispõe sobre a
criação do ‘Dia da Consciência Negra’”, 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 029/17, de autoria do
Vereador Paulo César Missiatto, que “Institui a campanha ‘Setembro Verde’ no
município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências”, e será
encaminhando às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças,
Orçamento, Economia e Administração Pública, e de Política Social, Educação,
Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise; 3)- Requerimento nº 018/17,
de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal para que, através do departamento competente, sejam levantadas as
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informações referentes ao andamento da sua indicação de número 046/2017, que
trata da realização do Censo Animal no município, uma vez que, até o momento
não obteve resposta do Executivo. Submetido à discussão e votação o mesmo foi
aprovado por unanimidade; 4)- Requerimento nº 019/17, de autoria da
Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal
para que através do departamento competente, seja determinado o envio a esta
Casa de Leis informações se houve algum T.A.C. (Termo de Ajuste de Conduta)
referente à construção, adequação ou regularização do Centro de Controle de
Zoonoses Municipal. Se houve, requereu ainda informações quanto às atitudes
tomadas pelo Executivo Municipal, Departamento Municipal de Saúde e
Vigilância em Saúde para o cumprimento do termo. E se houve ônus ao erário
Público pelo não cumprimento. Submetido à discussão e votação o mesmo foi
aprovado por unanimidade; 5)- Indicação nº 157/17, de autoria do Vereador
Kleber Alessandro Borotto, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, para que
juntamente com a COMASA – Companhia de Águas de Santa Rita S/A, seja
lançada uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, através da fatura
de água do município, com os dizeres: “O Aedes aegypti mosquito transmissor da
Dengue, Chikungunya e Zika Vírus vive na cidade, dentro das casas, e tem o
hábito de picar durante o dia e em claridade artificial. O PROBLEMA É DE
TODOS, A SOLUÇÃO TAMBÉM”; 6)- Indicação nº 158/17, de autoria da
Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal,
para que solicite ao Departamento competente que seja feita manutenção de
pintura nas lombadas e faixas de pedestres que se encontram em más condições
de visualização por parte de motoristas e pedestres do Município; 7)- Indicação
nº 159/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao
Senhor Prefeito Municipal, que seja autorizado acordo com as normas legais, a
abertura de um ponto para a instalação de um trailer com atividade de
comercialização de garapa e salgados, na Av. Prof. Oscar de Oliveira Alves, entre
o CAIS e a segunda lombada, do lado direito da avenida, sentindo Rodovia
Zequinha de Abreu; 8)- Indicação nº 160/17, de autoria do Vereador Marcelo
Simão, solicitando ao Prefeito Municipal, para que providencie junto ao
Departamento competente a limpeza e colocação de placa proibindo jogar lixo
em terreno público situado na Rua Maria Helena N. F. Meireles, Jardim Alvorada;
9)- Indicação nº 161/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, solicitando ao
Prefeito Municipal, para que providencie junto ao Departamento competente a
pintura e reforma da ciclovia da Av. Pio Corso; 10)- Indicação nº 162/17, de
autoria do Vereador Marcelo Simão, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal,
para que providencie junto ao Departamento competente a limpeza e colocação
de placa proibindo jogar lixo em terreno público situado na parte baixa do Jardim
Planalto; 11)- Indicação nº 163/17, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro,
solicitando ao Prefeito Municipal, que seja estudada a possibilidade de revitalizar
o Pavilhão Cultural “Eduardo Lousada da Rocha”, tornando o local apropriado
para atividades que envolvam expressões culturais; 12)- Indicação nº 164/17, de
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autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal, para que através do setor de Obras do município, seja feito um estudo,
com urgência, para que seja construída a canalização da galeria de águas pluviais,
que está parada na margem da Avenida José Ribeiro de Oliveira, causando
erosões no terreno da reserva ambiental, colocando em risco o muro do
Condomínio da Serra. As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo
para as providências cabíveis; 13)- Documentação referente às Licitações
realizadas pela Municipalidade; 14)- Balancetes da Receita e Despesa desta
Casa de Leis, referente ao mês de julho de 2017; 15)- Ofício de autoria do
Presidente do Partido Democratas; 16)- Convite para o 1º Seminário
Transparência e Informação, dia 25 de agosto, às 9 horas; 17)- Convite para a
Mostra “De Santa Rita para o Mundo: 100 anos de Tico-Tico no Fubá”, de 1º a 16
de setembro. Os referidos documentos ficarão arquivados na Secretaria desta
Casa. Terminado o Material do Expediente o Presidente ofereceu a Palavra aos
oradores inscritos: Luiz Carlos Bariotto, Juliana Garcia Lorencetti, Kleber
Alessandro Borotto, Amadeu Aparecido Lourenço e Marcelo Simão. Ninguém
mais desejando fazer uso da Palavra, passou para a Ordem do Dia para Segunda
Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº 017/17, que Inclui
Inciso V no Parágrafo Único do Art. 34 da Lei Complementar nº 002, de 18 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Zoneamento, o Uso de Solo e a Ocupação
do Solo do Município 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 em Segunda Votação. Nada mais havendo para tratar, o
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 16ª Sessão Extraordinária a
ser realizada a seguir, para Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei nº 028
e 029/17. 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: 04 de setembro de 2017.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver. Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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14ª SESSÃO ORDINÁRIA
21/08/2017
Pauta do Expediente e das Proposituras

Projeto de Lei nº 028/17 de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, que
“Dispõe sobre a criação do ‘Dia da Consciência Negra’”; Projeto de Lei nº 029/17,
de autoria do Vereador Paulo César Missiatto, que “Institui a campanha ‘Setembro
Verde’ no município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências”;
Requerimento nº 018/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti,
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal para que, através do departamento
competente, sejam levantadas as informações referentes ao andamento da sua
indicação de número 046/2017, que trata da realização do Censo Animal no
município, uma vez que, até o momento não obteve resposta do Executivo;
Requerimento nº 019/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti,
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal para que através do departamento
competente, seja determinado o envio a esta Casa de Leis informações se houve
algum T.A.C. (Termo de Ajuste de Conduta) referente à construção, adequação
ou regularização do Centro de Controle de Zoonoses Municipal. Se houve,
requereu ainda informações quanto às atitudes tomadas pelo Executivo
Municipal, Departamento Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde para o
cumprimento do termo. E se houve ônus ao erário Público pelo não
cumprimento; Indicação nº 157/17, de autoria do Vereador Kleber Alessandro
Borotto, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com a
COMASA – Companhia de Águas de Santa Rita S/A, seja lançada uma campanha
de combate ao mosquito Aedes aegypti, através da fatura de água do município,
com os dizeres: “O Aedes aegypti mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya
e Zika Vírus vive na cidade, dentro das casas, e tem o hábito de picar durante o
dia e em claridade artificial. O PROBLEMA É DE TODOS, A SOLUÇÃO
TAMBÉM”; Indicação nº 158/17, de autoria da Vereadora Juliana Garcia
Lorencetti, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao
Departamento competente que seja feita manutenção de pintura nas lombadas e
faixas de pedestres que se encontram em más condições de visualização por parte
de motoristas e pedestres do Município; Indicação nº 159/17, de autoria do
Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal,
que seja autorizado acordo com as normas legais, a abertura de um ponto para a
instalação de um trailer com atividade de comercialização de garapa e salgados,
na Av. Prof. Oscar de Oliveira Alves, entre o CAIS e a segunda lombada, do lado
direito da avenida, sentindo Rodovia Zequinha de Abreu; Indicação nº 160/17, de
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autoria do Vereador Marcelo Simão, solicitando ao Prefeito Municipal, para que
providencie junto ao Departamento competente a limpeza e colocação de placa
proibindo jogar lixo em terreno público situado na Rua Maria Helena N. F.
Meireles, Jardim Alvorada; Indicação nº 161/17, de autoria do Vereador Marcelo
Simão, solicitando ao Prefeito Municipal, para que providencie junto ao
Departamento competente a pintura e reforma da ciclovia da Av. Pio Corso;
Indicação nº 162/17, de autoria do Vereador Marcelo Simão, solicitando ao
Senhor Prefeito Municipal, para que providencie junto ao Departamento
competente a limpeza e colocação de placa proibindo jogar lixo em terreno
público situado na parte baixa do Jardim Planalto; Indicação nº 163/17, de
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Prefeito Municipal, que
seja estudada a possibilidade de revitalizar o Pavilhão Cultural “Eduardo Lousada
da Rocha”, tornando o local apropriado para atividades que envolvam expressões
culturais; Indicação nº 164/17, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido
Lourenço, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do setor de
Obras do município, seja feito um estudo, com urgência, para que seja construída
a canalização da galeria de águas pluviais, que está parada na margem da Avenida
José Ribeiro de Oliveira, causando erosões no terreno da reserva ambiental,
colocando em risco o muro do Condomínio da Serra; Documentação referente às
Licitações realizadas pela Municipalidade; Balancetes da Receita e
Despesa desta Casa de Leis, referente ao mês de julho de 2017; Ofício de autoria
do Presidente do Partido Democratas; Convite para o 1º Seminário Transparência
e Informação, dia 25 de agosto, às 9 horas; Convite para a Mostra “De Santa Rita
para o Mundo: 100 anos de Tico-Tico no Fubá”, de 1º a 16 de setembro.
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14ª SESSÃO ORDINÁRIA
21/08/2017
Pauta da Ordem do Dia

Segunda Discussão e Votação:
Projeto de Lei Complementar nº 017/17, que Inclui Inciso V no Parágrafo
Único do Art. 34 da Lei Complementar nº 002, de 18 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre o Zoneamento, o Uso de Solo e a Ocupação do Solo do Município de
Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências.
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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia
vinte e um de agosto dois mil e
dezessete, sob a Presidência do Sr.
Ver. Lucas Comin Loureiro.
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois
mil e dezessete, às vinte horas e vinte minutos, 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 Extraordinária, sob a presidência do Vereador Lucas Comin
Loureiro. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão
Extraordinária 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, o 2º 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. O 1º Secretário, Vereador
Paulo César Missiatto realizou a leitura do material referente à Ordem do
Dia constando o seguinte: Discussão e Votação Única: Projeto de Lei nº
028/17 de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, que “Dispõe sobre
a criação do ‘Dia da Consciência Negra’”. Com pareceres favoráveis e,
submetido à discussão e votação, o mesmo foi aprovado em Votação Única;
Projeto de Lei nº 029/17, de autoria do Vereador Paulo César Missiatto,
que “Institui a campanha ‘Setembro Verde’ no município 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, o
Presidente convocou os Vereadores para a Sessão Solene a ser realizada no
dia 1º de setembro de 2017, para abertura da Mostra “De Santa Rita para o
Mundo – 100 anos de Tico-Tico no Fubá” e para a 15ª Sessão Ordinária a ser
realizada no dia 04 de setembro de 2017, às 19 horas. Declarou encerrada a
presente Sessão, lavrando-se esta Ata que após ser submetida à apreciação
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do Plenário, será devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal.
Aprovada em: 21 de agosto de 2017.

Ver. Lucas Comin Loureiro
Presidente

Ver.

Paulo César Missiatto
1º Secretário

Ver. Luiz Carlos Bariotto
2º Secretário
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16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
21/08/2017
Pauta

Discussão e Votação Única:

Projeto de Lei nº 028/17 de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto,
que “Dispõe sobre a criação do ‘Dia da Consciência Negra’”.
Projeto de Lei nº 029/17, de autoria do Vereador Paulo César Missiatto,
que “Institui a campanha ‘Setembro Verde’ no município de Santa Rita do
Passa Quatro e dá outras providências”.
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