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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia vinte e um de 
dezembro de dois mil e 
dezoito, sob a Presidência do 
Sr. Vereador Lucas Comin 
Loureiro. 
 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 
às dezessete horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio 
“Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua Emygdio Mazine, 
número cento e catorze, foi realizada a Vigésima 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: Antônio 
Marcos Girotto, André Luiz de Oliveira, Régia Maria Alves Fernandes 
Ribeiro e Patrícia Zamprogno. 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, o e Paulo Linares. Os Vereadores Paulo César 
Missiatto e Marcelo Simão não compareceram. O Presidente convidou 
a Vereadora Hermelinda Sebastiana dos Santos Rani a assumir a 1ª 
Secretaria em razão do não comparecimento do Vereador Paulo César 
Missiatto, e esta realizou a leitura do material referente à Ordem do 
Dia constando o seguinte: Discussão e Votação Única: Projeto de Lei 
nº 052/18, que autoriza o Executivo a prorrogar contrato de locação 
do prédio sito à Avenida Padre Pio Corso, nº 2248, Jardim São Vicente, 
nesta cidade. Com pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à 
Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em 
Votação Única; Projeto de Lei nº 053/18, que autoriza o Executivo a 
prorrogar contrato de locação do prédio sito à Avenida Padre Pio 
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Corso, nº 1959, Bairro Jardim, nesta cidade. Com pareceres favoráveis 
das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 
054/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
subvenção social à APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais 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; 
Projeto de Lei nº 055/18, que atualiza a Planta de Valores 
Imobiliários do Município de Santa Rita do Passa Quatro, para o 
exercício de 2019. Com pareceres favoráveis das Comissões e, 
submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 056/18, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à 
Lar São Vicente de Paulo, e dá outras providências. Com pareceres 
favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de 
Lei nº 057/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
subvenção social à APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais 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; 
Projeto de Lei nº 058/18, que dá nova redação ao art. 4.º da Lei n.º 
2.521, de 18 de dezembro de 2003, que instituiu a contribuição para 
custeio dos serviços de iluminação pública prevista no art. 149-A da 
Constituição Federal. Com pareceres favoráveis das Comissões e, 
submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado pela maioria, 
em Votação Única, com o voto contrário do Vereador Amadeu 
Aparecido Lourenço; Projeto de Lei nº 059/18, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder subvenção social à Lar São Vicente 
de Paulo, e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das 
Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado 
por unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 060/18, que 
fixa o Valor de Referência e dá outras providências. Com pareceres 
favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o 
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mesmo foi aprovado por unanimidade em Votação Única. Nada mais 
havendo para tratar o Presidente declarou encerrada a presente 
Sessão, informando que a Câmara Municipal entrará em recesso a 
partir do dia 23 de dezembro, de acordo com o Art. 29 da Lei 
Orgânica do Município e Art. 15 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, retornando suas atividades em 04 de fevereiro de 2019. 
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: 21 de 
dezembro de 2018. 
 

 

 

Ver. Lucas Comin Loureiro 
Presidente 

 
 

Ver. Hermelinda S. dos Santos Rani      Ver. Luiz Carlos Bariotto 
1ª Secretária                                                  2º Secretário 
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26ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
21/12/2018 

 
Pauta da Ordem do Dia 

 
 
 

Discussão e Votação Única: 
 
Projeto de Lei nº 052/18, que autoriza o Executivo a prorrogar 
contrato de locação do prédio sito à Avenida Padre Pio Corso, nº 2248, 
Jardim São Vicente, nesta cidade. 
 
Projeto de Lei nº 053/18, que autoriza o Executivo a prorrogar 
contrato de locação do prédio sito à Avenida Padre Pio Corso, nº 1959, 
Bairro Jardim, nesta cidade. 
 
Projeto de Lei nº 054/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder subvenção social à APAE – Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Santa Rita do Passa Quatro, e dá outras 
providências. 
 
Projeto de Lei nº 055/18, que atualiza a Planta de Valores 
Imobiliários do Município de Santa Rita do Passa Quatro, para o 
exercício de 2019. 
 
Projeto de Lei nº 056/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder subvenção social à Lar São Vicente de Paulo, e dá outras 
providências. 
 
Projeto de Lei nº 057/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder subvenção social à APAE – Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Santa Rita do Passa Quatro, e dá outras 
providências. 
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Projeto de Lei nº 058/18, que dá nova redação ao art. 4.º da Lei n.º 
2.521, de 18 de dezembro de 2003, que instituiu a contribuição para 
custeio dos serviços de iluminação pública prevista no art. 149-A da 
Constituição Federal. 
 
Projeto de Lei nº 059/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder subvenção social à Lar São Vicente de Paulo, e dá outras 
providências. 
 
Projeto de Lei nº 060/18, que fixa o Valor de Referência e dá outras 
providências. 
 
 
 
 
 


