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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL, realizada 
no dia  primeiro de julho de 
dois mil e treze, sob a 
Presidência do Sr. Ver. 
Domingos Antonio de Mattos.  

 
                                            Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 
dois mil e treze, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal, Palácio “Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua 
José Rodrigues Palhares, número cento e dezessete, foi realizada a 
Décima Primeira Sessão Ordinária, com a presença dos Senhores 
Vereadores: Domingos Antonio de Mattos; José Mário Castaldi; 
Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira; Lucas Comin Loureiro; Luis 
Roberto Daldegan Broglio; Norma Jamus Villela; Paulo César 
Missiato, Sebastião César Barioni e Vera Regina Ramos do Amaral 
Pereira. Foram convocados para prestarem seus serviços nesta Sessão 
Ordinária os  seguintes  funcionários  desta Edilidade:  Marcelo 
Simão, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro e Patrícia Zamprogno. 
Conforme o disposto na Resolução nº. 003/2010, de 16/09/2010, a 
gravação em áudio/vídeo desta sessão, bem como este relatório, 
encontra-se arquivados em meio digital e em mídia – DVD no Sistema 
de Ata Eletrônica na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro. O Sr. Presidente, Vereador Domingos 
Antonio de Mattos declara abertos os trabalhos da presente Sessão e 
solicita ao 2º Secretário para que proceda a chamada dos  Srs. 
Vereadores. Após verificar em Plenário a existência de número legal, o 
Sr. Presidente solicita a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o 
Hino de Santa Rita do Passa Quatro. Em seguida, consulta o Plenário 
se o mesmo concorda com a dispensa da leitura das Atas das Sessões 
anteriores, sendo aceitas foram as  mesmas  aprovadas. O Sr. 
Presidente, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento das 
seguintes pessoas: Sebastião Caetano Soares; Adelino Baioco; João 
Aparecido Bolis; Salvador Coradello; Alcindo Gonçalves de Campos; 
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Elvira Denardi de Oliveira; Nair Maria de Jesus Pereira e Paulo Alciro 
Bassi, ocorrido recentemente. Logo após, solicita ao 1º Secretário da 
Mesa, para que proceda a leitura do material referente ao Expediente, 
sendo: 1)- Ofício nº. 041/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº. 041/13, o qual Dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2014. O referido 
Projeto de Lei 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 análise; 2)- Ofício nº. 049/13, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta  do 
Requerimento nº. 023/13; 3)- Ofício nº. 050/13, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta  ao Requerimento nº. 
024/13; 4)- Ofício nº. 051/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, 
referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril 2013. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores; 5)- Ofício nº. 052/13, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta  de Ofício; 6)- Ofício nº. 
075/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta  
ao Requerimento nº. 020/13; 7)- Ofício nº. 076/13, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta  ao Requerimento nº. 
021/13; 8)- Ofício nº. 077/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando resposta ao Requerimento nº. 022/13; 9)- Ofício nº. 
078/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta  
ao Requerimento nº. 025/13; 10)- Ofício nº. 082/13, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta  ao Requerimento nº. 
023/13. As referidas informações ficarão arquivados na Secretaria 
desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 11)- Requerimento nº 
035/2013, de autoria do Sr. Lucas Comin Loureiro, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, para que 
sejam enviados votos de aplausos e congratulações em nome do 
Diretor Luiz Américo Miskulin Menegassi, a todos que fazem parte do 
Jornal “O Santarritense” pelo  transcurso dos 47 anos de fundação 
desse tradicional jornal, ocorrido no dia 26 de junho.  Submetido em 
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Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 12)-   
Requerimento nº 036/2013, de autoria do Sr. Lucas Comin Loureiro, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Art. 7º, XV  da Lei Orgânica Municipal, 
e Arts. e 112 do Regimento Interno, a prorrogação por sessenta dias do 
prazo da Comissão Especial de Inquérito para apuração de possíveis 
irregularidades na realização do Carnaval 2013, tendo em vista que a 
referida Comissão ainda não recebeu todas as informações solicitadas 
ao Poder Executivo.  Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 13)- Indicaçõo apresentada pelo Sr. Vereador Luis 
Roberto Daldegan Broglio, número: 160/13, Indicando ao Senhor 
Prefeito Municipal providências no sentido de que seja estudada a 
possibilidade de reformar, promovendo ampliação e adequação do 
Ginásio de Esportes “Celso Sintoni”. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 14)- Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Norma 
Jamus Villela, números: 161/13, solicitando que seja revista a 
informação protocolada no ofício 060/2013, sobre a construção de 
guias e sarjetas e asfaltamento na Rua Luiz de Arruda Cardoso, tendo 
em vista que a verba de R$ 100.000,00 a qual o Deputado Roque 
Barbiere conquistou para o município, segundo informações, foi 
destinada à reforma do Centro Odontológico Municipal; 162/13, 
solicitando ao Departamento competente, a possibilidade de 
providenciar o restauro das pinturas das grades de proteção e dos 
portões da Creche Ana Mardegan Scorsolini, situada no Jardim São 
Luiz. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 15)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, números: 
163/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que verifique junto ao 
setor competente, providências no sentido de ser construída uma 
boca de lobo no final da Rua Frederico Ozanan; 164/13, Indicando ao 
Senhor Prefeito Municipal que verifique junto ao setor competente, 
melhorias no prédio da Creche “Antonia Gusman Scorsolini”, que fica 
no Parque Lagoinha; 16)-  Indicação apresentada verbalmente pelo Sr. 
Vereador José Mário Castaldi, 165/13, Indicando ao Senhor Prefeito 
Municipal que verifique junto ao setor competente, providências no 
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sentido de serem realizadas a pavimentação asfáltica e as melhorias 
necessárias no acostamento de toda extensão da Vicinal “Zequinha de 
Abreu”. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis;  17)- Indicação 
apresentada pela Srª. Vereadora Vera Regina Ramos do Amaral 
Pereira, 166/13, Indicando ao Exmo Sr. Prefeito Municipal que 
verifique junto ao setor competente, providências no sentido de 
serem realizadas melhorias na Rua Carlos de Rossi, Jardim Boa Vista 
III. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 18)- Apresentação dos 
contratos de prestação de Serviços da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Santa Rita, ref. às Leis Municipais nºs. 3090 e 3098/13; 
19)- Informações sobre a liberação de recursos financeiro ao Fundo 
Municipal de Saúde. As referidas informações ficarão à disposição de 
todos na Secretaria desta Casa. Terminado o Material do Expediente, 
o Sr. Presidente verifica que não houve oradores inscritos e não 
havendo Ordem do Dia, convoca os Srs. Vereadores para a 12ª Sessão 
Ordinária, a ser realizada no dia 15 de julho de 2.013, às 20 horas para: 
Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº. 041/13, o qual Dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2014. Nada mais 
havendo para tratar, declara encerrada a presente Sessão, lavrando-se 
esta Ata que após ser submetida à apreciação do Plenário, será 
devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 
15 de julho de 2.013.     
  
  
 

Ver. Domingos Antonio de Mattos 
Presidente 

 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto                   Ver. Sebastião César Barioni 
            1º. Secretário                                            2º Secretário. 
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11ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

       01/07/2.013 
 

  Pauta do Expediente e das Proposituras 
 
 

Ofício nº. 041/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº. 041/13, o qual Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o 
exercício financeiro do ano de 2014; 
 
Ofício nº. 049/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta  do Requerimento nº. 023/13; 
 
Ofício nº. 050/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta  ao Requerimento nº. 024/13; 

 

Ofício nº. 051/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os 
Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, referente aos 
meses de janeiro, fevereiro, março e abril 2013; 
 
Ofício nº. 052/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta  de Ofício; 
 
Ofício nº. 075/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta  ao Requerimento nº. 020/13; 
 
Ofício nº. 076/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta  ao Requerimento nº. 021/13; 
 
Ofício nº. 077/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta ao Requerimento nº. 022/13; 9)- Ofício nº. 078/13, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta  ao Requerimento 
nº. 025/13; 
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Ofício nº. 082/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta  ao Requerimento nº. 023/13. As referidas informações ficarão 
arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 
 
Requerimento nº 035/2013, de autoria do Sr. Lucas Comin Loureiro, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, para que sejam enviados votos de aplausos e congratulações 
em nome do Diretor Luiz Américo Miskulin Menegassi, a todos que 
fazem parte do Jornal “O Santarritense” pelo  transcurso dos 47 anos 
de fundação desse tradicional jornal, ocorrido no dia 26 de junho; 
 
Requerimento nº 036/2013, de autoria do Sr. Lucas Comin Loureiro, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Art. 7º, XV  da Lei Orgânica Municipal, 
e Arts. e 112 do Regimento Interno, a prorrogação por sessenta dias do 
prazo da Comissão Especial de Inquérito para apuração de possíveis 
irregularidades na realização do Carnaval 2013, tendo em vista que a 
referida Comissão ainda não recebeu todas as informações solicitadas 
ao Poder Executivo; 
 
Indicaçõo apresentada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan 
Broglio, número: 160/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal 
providências no sentido de que seja estudada a possibilidade de 
reformar, promovendo ampliação e adequação do Ginásio de Esportes 
“Celso Sintoni”; 
 
Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, 
números: 161/13, solicitando que seja revista a informação protocolada 
no ofício 060/2013, sobre a construção de guias e sarjetas e 
asfaltamento na Rua Luiz de Arruda Cardoso, tendo em vista que a 
verba de R$ 100.000,00 a qual o Deputado Roque Barbiere conquistou 
para o município, segundo informações, foi destinada à reforma do 
Centro Odontológico Municipal; 162/13, solicitando ao Departamento 
competente, a possibilidade de providenciar o restauro das pinturas 
das grades de proteção e dos portões da Creche Ana Mardegan 
Scorsolini, situada no Jardim São Luiz; 
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Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, 
números: 163/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que 
verifique junto ao setor competente, providências no sentido de ser 
construída uma boca de lobo no final da Rua Frederico Ozanan; 
164/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que verifique junto ao 
setor competente, melhorias no prédio da Creche “Antonia Gusman 
Scorsolini”, que fica no Parque Lagoinha; 
 
Indicação apresentada verbalmente pelo Sr. Vereador José Mário 
Castaldi, 165/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que verifique 
junto ao setor competente, providências no sentido de serem 
realizadas a pavimentação asfáltica e as melhorias necessárias no 
acostamento de toda extensão da Vicinal “Zequinha de Abreu”; 
 
Indicação apresentada pela Srª. Vereadora Vera Regina Ramos do 
Amaral Pereira, 166/13, Indicando ao Exmo Sr. Prefeito Municipal que 
verifique junto ao setor competente, providências no sentido de 
serem realizadas melhorias na Rua Carlos de Rossi, Jardim Boa Vista 
III. 
 
 

 
 
 
 
 
 


