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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia vinte e 

um de outubro de dois mil e dezenove, 

sob a Presidência do Senhor Vereador 

Paulo César Missiatto. 

 Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 Décima 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, André Luiz de Oliveira, 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 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: José 

Zerbatto, Anna Trindade Viviani, Geny Franco de Oliveira Batista, Esther Comin 

Pacgnan, Ângelo Zerbato, Tarcila de Andrade Amaral, José Aparecido Donizetti Alves 

dos Reis, Euzébio Ribeiro, Nelson Beraldo e Doralisa Figueiredo Gusman, ocorrido 

recentemente. Logo após, a Primeira Secretária, Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, 

procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Projeto de Lei 

Complementar nº 009/19, de autoria de todos os Vereadores, que Altera a Lei 

Complementar nº 129 de 03 de setembro de 2016 que dispõe sobre distribuição de 

honorários advocatícios a título de Sucumbência para a Procuradoria Jurídica de 

Câmara Municipal e Revoga a Lei nº 3.248, de 20 de agosto de 2015 que dispõe sobre 

distribuição de honorários a título de sucumbência e dá outras providências correlatas, e 

será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e 

pareceres; 2)- Ofício nº 083/19, de autoria do Sr. Prefeito municipal, encaminhando 

Projeto de lei Complementar nº 010/19, que dispõe sobre a Delimitação do Perímetro 

Urbano do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências, e será 

encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Política Urbana, 

Rural e de Meio Ambiente, para estudos e pareceres; 3)- Projeto de Lei Complementar 

nº 011/19, de autoria dos Vereadores Marcelo Simão e Amadeu Ap. Lourenço, que 

Altera o Art.1° da Lei Complementar n° 123 que dispõe sobre o pagamento, com 

desconto dos juros e das multas de mora, de débitos tributários e não tributários de 

qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, decorrentes de fatos geradores 

ocorridos até 31 de dezembro de 2018, e será encaminhado à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, para estudos e pareceres; 4)- Ofício nº 060/19, de autoria do sr. 

Prefeito municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 043/19, que institui o Plano 



 

2 
 

Municipal de Mobilidade Urbana -PlanMob/SRPQ 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 

pareceres; 5)- Projeto de Lei nº 044/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que 

institui no município de Santa Rita do Passa Quatro o Dia Municipal da Fibromialgia, 

filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial, e será encaminhado 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 pareceres; 6)- Projeto de Lei nº 045/19, de autoria do Vereador Marcelo 

Simão, que dispõe como postura municipal a filmagem, gravação e transmissão ao vivo, 

via internet, inclusive redes sociais, de todas as sessões públicas presenciais realizadas 

em todas as modalidades de licitações no município, conforme especifica, e será 

encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e pareceres; 

7)- Projeto de Lei nº 046/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que altera os 

artigos 22, 26 e acrescenta o art. 26 a, da lei n° 2723 que dispõe sobre o controle das 

populações animais, sobre a prevenção e controle das zoonoses, da responsabilidade dos 

proprietários de animais, bem como sobre o controle dos animais sinantrópicos, no 

município de Santa Rita do Passa Quatro, e dá outras providências, e será encaminhado 

à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e pareceres; 8)- Ofício nº 

091/19, de autoria do Sr. Prefeito municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 047/19, 

que dispõe sobre a manutenção do Programa Educacional de Resistência às Drogas - 

PROERD no Município, e será encaminhado 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 pareceres; 9)- Moção de 

Congratulação nº 007/19, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, a estudante Carla 

de Gino Zordão, que venceu o Concurso EPTV na Escola 2019. Submetida à discussão 

e votação a mesma foi aprovada por unanimidade; 10)- Requerimento nº 038/19, de 

autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do departamento de 

Saúde, seja determinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta Casa 

de Leis das seguintes informações: Qual o horário de saída dos motoristas que viajam 

diariamente no transporte de pacientes para tratamento médico em hospitais da região, 

com consultas agendadas? Qual o horário de entrada dos motoristas no período da 

manhã? Qual o horário que se inicia o atendimento médico aos pacientes e em quais 

hospitais, no período da manhã? Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade; 11)- Requerimento nº 039/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço, para que através do departamento de Saúde, seja determinado pelo 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis das seguintes 

informações: Quantos pacientes utilizam veículos do município diariamente para fazer 

tratamento de hemodiálise? Qual o número mensal? Quantos veículos são utilizados 

para esse atendimento? Qual é o valor gasto mensal dos veículos, juntamente com os 

motoristas que fazem o transporte dos pacientes? Submetido à votação, o mesmo foi 

aprovado por unanimidade; 12)- Requerimento nº 040/19, de autoria do Vereador 

Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do departamento financeiro do 

Município, seja determinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta 

Casa de Leis do número das contas bancárias pertencentes à Prefeitura Municipal, 

constando o número das Agências e tipo de conta. Submetido à votação, o mesmo foi 

aprovado por unanimidade; 13)- Requerimento nº 041/19, de autoria do Vereador 

Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do departamento competente, seja 
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determinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis das 

seguintes informações: Quais as pessoas que compõem o JARI – (Junta Administrativa 

de Recursos de infrações) de nosso Município? Qual o endereço de atendimento as 

pessoas que se sentem no direito de recorrerem de multas duvidosas? Quais os dias de 

atendimento aos munícipes? Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade; 14)- Requerimento nº 042/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, 

para que o Senhor Prefeito Municipal autorize vistas do projeto de instalação e 

tratamento de esgoto relativo ao Distrito de Santa Cruz da Estrela. Submetido à votação, 

o mesmo foi aprovado por unanimidade; 15)- Indicação nº 105/19, de autoria do 

Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que através do 

Departamento competente seja providenciada a colocação de um braço de luz na Praça 

ao lado da Creche “Antonia Gusman Scorsolini”, Bairro Jardim Lagoinha de nossa 

cidade; 16)- Indicação nº 106/19, de autoria da Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, 

sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, estudos quanto a possibilidade de ser instalado 

algum tipo de redutor de velocidade, no começo e no final da Estrada Municipal (SRQ 

023) Jayme Nori, estrada essa que dá acesso a Represa Passa Quatro, de nosso 

município; 17)- Indicação nº 107/19, de autoria dos Vereadores Marcelo Simão e 

Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, estudo para dar 

isenção de IPTU para pessoa portadora de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de 

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência 

adquirida, sob a condição de ser a única propriedade do contribuinte no Município, 

utilizada para sua residência. A comprovação se dará através de atestado médico 

comprobatório de que é portador de uma das moléstias; 18)- Ofício nº 087/19, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 034/19, 

assinado pelo Ver. Amadeu Ap. Lourenço; 19)- Ofício nº 088/19, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 035/19, assinado pelo 

Ver. Amadeu Ap. Lourenço, 20)- Ofício nº 089/19, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 036/19, assinado pelo Ver. 

Amadeu Ap. Lourenço; 21)- Documentação referente aos Balancetes da Receita e 

Despesa desta Casa de Leis, referentes ao mês de setembro de 2.019; 22)- 

Documentação referente às licitações realizadas pela Municipalidade. Terminado o 

Material do Expediente, o Sr. Presidente ofereceu a Palavra aos oradores inscritos: 

Kleber Alessandro Borotto, Marcelo Simão e Lucas Comin Loureiro. Ninguém mais 

desejando fazer uso da Palavra passou-se para a Ordem do Dia para Discussão e 

Votação Única: Projeto de Lei nº 039/19, de autoria do Ver. Luiz Carlos Bariotto, que 

dispõe sobre denominação de Via Pública. Com pareceres favoráveis das Comissões e, 

submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em Votação 

Única; Projeto de Lei nº 040/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que altera a 

redação do caput e do § 2º do art. 3º e do § 2º do art. 4º da Lei nº 2.796, de 09 de 

dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 3.133, de 21 de janeiro de 2014, que autoriza o 

Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, 

através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando delegar o exercício das 

atribuições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, 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 Sr. 

Presidente convocou os Srs. Vereadores para a 19ª Sessão Ordinária a ser realizada no 
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dia 04 de novembro de 2019, às 19horas, 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: 04 de novembro 

de 2019. 

 

 

 

Ver. Paulo César Missiatto 

Presidente 

 

 

 

Ver. Juliana Garcia Lorencetti      Ver. Kleber Alessandro Borotto 

1ª Secretária                                              2º Secretário 
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18ª SESSÃO ORDINÁRIA 

21/10/2019 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

 

Projeto de Lei Complementar nº 009/19, de autoria de todos os Vereadores, que Altera 

a Lei Complementar nº 129 de 03 de setembro de 2016 que dispõe sobre distribuição de 

honorários advocatícios a título de Sucumbência para a Procuradoria Jurídica de 

Câmara Municipal e Revoga a Lei nº 3.248, de 20 de agosto de 2015 que dispõe sobre 

distribuição de honorários a título de sucumbência e dá outras providências correlatas; 

Ofício nº 083/19, de autoria do sr. Prefeito municipal, encaminhando Projeto de lei 

Complementar nº 010/19, que dispõe sobre a Delimitação do Perímetro Urbano do 

Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências; Projeto de Lei 

Complementar nº 011/19, de autoria dos Vereadores Marcelo Simão e Amadeu Ap. 

Lourenço, que Altera o Art.1° da Lei Complementar n° 123 que dispõe sobre o 

pagamento, com desconto dos juros e das multas de mora, de débitos tributários e não 

tributários de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, decorrentes de fatos 

geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018; Ofício nº 060/19, de autoria do sr. 

Prefeito municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 043/19, que institui o Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana -PlanMob/SRPQ e dá outras providências; Projeto de 

Lei nº 044/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que institui no município de 

Santa Rita do Passa Quatro o Dia Municipal da Fibromialgia, filas preferenciais e vagas 

de estacionamento preferencial; Projeto de Lei nº 045/19, de autoria do Vereador 

Marcelo Simão, que dispõe como postura municipal a filmagem, gravação e transmissão 

ao vivo, via internet, inclusive redes sociais, de todas as sessões públicas presenciais 

realizadas em todas as modalidades de licitações no município, conforme especifica; 

Projeto de Lei nº 046/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que altera os artigos 

22, 26 e acrescenta o art. 26 a, da lei n° 2723 que dispõe sobre o controle das 

populações animais, sobre a prevenção e controle das zoonoses, da responsabilidade dos 

proprietários de animais, bem como sobre o controle dos animais sinantrópicos, no 

município de Santa Rita do Passa Quatro, e dá outras providências; Ofício nº 091/19, de 

autoria do Sr. Prefeito municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 047/19, que dispõe 

sobre a manutenção do Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD no 

Município; Moção de Congratulação nº 007/19, de autoria do Ver. Lucas Comin 

Loureiro, a estudante Carla de Gino Zordão, que venceu o Concurso EPTV na Escola 

2019; Requerimento nº 038/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, 

para que através do departamento de Saúde, seja determinado pelo Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis das seguintes informações: Qual o 

horário de saída dos motoristas que viajam diariamente no transporte de pacientes para 

tratamento médico em hospitais da região, com consultas agendadas? Qual o horário de 

entrada dos motoristas no período da manhã? Qual o horário que se inicia o atendimento 

médico aos pacientes e em quais hospitais, no período da manhã?; Requerimento nº 

039/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do 

departamento de Saúde, seja determinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o 

envio a esta Casa de Leis das seguintes informações: Quantos pacientes utilizam 
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veículos do município diariamente para fazer tratamento de hemodiálise? Qual o 

número mensal? Quantos veículos são utilizados para esse atendimento? Qual é o valor 

gasto mensal dos veículos, juntamente com os motoristas que fazem o transporte dos 

pacientes?; Requerimento nº 040/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço, para que através do departamento financeiro do Município, seja determinado 

pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis do número das 

contas bancárias pertencentes à Prefeitura Municipal, constando o número das Agências 

e tipo de conta; Requerimento nº 041/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço, para que através do departamento competente, seja determinado pelo 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio a esta Casa de Leis das seguintes 

informações: Quais as pessoas que compõem o JARI – (Junta Administrativa de 

Recursos de infrações) de nosso Município? Qual o endereço de atendimento as pessoas 

que se sentem no direito de recorrerem de multas duvidosas? Quais os dias de 

atendimento aos munícipes?; Requerimento nº 042/19, de autoria do Vereador Marcelo 

Simão, para que o Senhor Prefeito Municipal autorize vistas do projeto de instalação e 

tratamento de esgoto relativo ao Distrito de Santa Cruz da Estrela; Indicação nº 105/19, 

de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para 

que através do Departamento competente seja providenciada a colocação de um braço 

de luz na Praça ao lado da Creche “Antonia Gusman Scorsolini”, Bairro Jardim 

Lagoinha de nossa cidade; Indicação nº 106/19, de autoria da Vereadora Juliana 

Garcia Lorencetti, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, estudos quanto a 

possibilidade de ser instalado algum tipo de redutor de velocidade, no começo e no final 

da Estrada Municipal (SRQ 023) Jayme Nori, estrada essa que dá acesso a Represa 

Passa Quatro, de nosso município; Indicação nº 107/19, de autoria dos Vereadores 

Marcelo Simão e Amadeu Aparecido Lourenço, sugerindo ao Senhor Prefeito 

Municipal, estudo para dar isenção de IPTU para pessoa portadora de moléstia 

profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 

avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e 

síndrome da imunodeficiência adquirida, sob a condição de ser a única propriedade do 

contribuinte no Município, utilizada para sua residência. A comprovação se dará através 

de atestado médico comprobatório de que é portador de uma das moléstias; Ofício nº 

087/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento 

nº 034/19, assinado pelo Ver. Amadeu Ap. Lourenço; Ofício nº 088/19, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 035/19, assinado 

pelo Ver. Amadeu Ap. Lourenço; Ofício nº 089/19, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 036/19, assinado pelo Ver. 

Amadeu Ap. Lourenço; Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa 

desta Casa de Leis, referentes ao mês de setembro de 2.019; Documentação referente às 

licitações realizadas pela Municipalidade. 

 

 

18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
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21/10/2019 

Pauta da Ordem do Dia 

 

 

 

Discussão e Votação Única: 

 

Projeto de Lei nº 039/19, de autoria do Sr. Ver. Luiz Carlos Bariotto, que dispõe sobre 

denominação de Via Pública; Projeto de Lei nº 040/19, que altera a redação do caput e 

do § 2º do art. 3º e do § 2º do art. 4º da Lei nº 2.796, de 09 de dezembro de 2008, 

alterada pela Lei nº 3.133, de 21 de janeiro de 2014, que autoriza o Executivo Municipal 

a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 

Segurança Pública, objetivando delegar o exercício das atribuições contidas no Código 

de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências. 

 


