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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia sete 
de novembro de dois mil e 
dezesseis, sob a Presidência do 
Senhor Vereador Paulo César 
Missiatto. 

 Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 
vinte 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 Sétima Sessão Ordinária. Conforme Artigo 
195 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: Vitor Mondin, 
Fabrícia Regina Cavaliani, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, 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 Sebastião 
César Barioni, procedeu à chamada dos Vereadores verificando em Plenário 
a existência de número legal, com a presença dos Senhores: Carlos Eduardo 
Clemente Leal, Domingos Antonio de Mattos, José Mário Castaldi, 
Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Lucas Comin Loureiro, Luis Roberto 
Daldegan Broglio, Norma Jamus Villela, Paulo César Missiatto e Sebastião 
César Barioni. 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: Odette de Sá Vasconcelos 
Gomes, Gabriela Martinez, Rubens Lucio, Antônio Osmar Zerbato, 
Reinaldo Zanardo, Amâncio Pizetta, Antônio Carlos Puppo, Júlio Porfírio, 
Linda Monteiro de Souza e Nair de Souza Prado, ocorrido recentemente. 
Logo após, o Primeiro Secretário, Vereador Leopoldo Augusto Lopes de 
Oliveira, procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- 
Ofício nº 091/16, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº 057/16, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional suplementar até o montante de R$ 5.849.473,00 (cinco milhões, 
oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), em 
favor das unidades orçamentárias que especifica”, e foi encaminhado para 
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as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e análise; 2)- 
Projeto de Lei nº 058/16, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, 
que “Dispõe sobre alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.066/12, de 05 
de dezembro de 2012”, e foi encaminhado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação para estudos e análise; 3)- Moção nº 009/16, de autoria 
da Vereadora Norma Jamus Villela, de Louvor ao Senhor Argemiro 
Octaviano, pelo reconhecimento ao brilhante trabalho desenvolvido no 
âmbito artístico-cultural, como a criação de obras de arte entalhadas em 
madeira, edições de livros, pesquisas e divulgações de fatos históricos do 
município e tantos outros relevantes serviços prestados a comunidade 
Santarritense. Submetida à discussão e votação a mesma foi aprovada por 
unanimidade; 4)- Moção nº 010/16, de autoria da Vereadora Norma Jamus 
Villela, de Pesar aos familiares da Senhora Nair de Souza Prado, pelo seu 
passamento ocorrido aos 100 (cem) anos de idade. Dona Nair, diante dos 
relevantes serviços prestados a comunidade é merecedora do nosso 
reconhecimento. Uma vida dedicada à família e às causas sociais. 
Submetido à discussão e votação a mesma foi aprovada por unanimidade; 
5)- Indicação nº 072/16, de autoria do Vereador José Mário Castaldi, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que a farmácia do posto de saúde 
permaneça aberta até às 21 horas; 6)- Indicação nº 073/16, de autoria do 
Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a 
possibilidade de passar mata mato nas guias e sarjetas da cidade; 7)- 
Indicação nº 074/16, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de instalação de 
um bebedouro no Jardim do Lago. As referidas Indicações serão 
encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis; 8)- Ofícios nº 
086 e 090/16, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 
respostas às Indicações nº 069 e 070/16, assinadas respectivamente pelos 
Vereadores Luis Roberto Daldegan Broglio e Sebastião César Barioni; 9)- 
Documentação referente às Licitações realizadas pela Municipalidade; 
10)- Ofício nº 033/16, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais, encaminhando documentações 
referentes à parcela nº 19 do contrato firmado entre Prefeitura Municipal e 
Santa Rita-Prev; 11)- Ofícios nº 782 e 783/16, de autoria da Caixa Econômica 
Federal, informando sobre os Contratos de Repasse celebrados entre o 
Município e a Caixa Econômica Federal; 12)- Documentação referente aos 
Recursos financeiros destinados ao Município; 13)- Convite para a 
Sessão Solene de entrega do Diploma de Atirador Destaque do Ano aos 
integrantes matriculados no TG 02-077, dia 09 de novembro, às 20 horas; 
14)- Convite da Câmara Municipal de Tambaú para Sessão Solene de 
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outorga de Títulos de “Estudante Modelo”, “Ator e Atriz Modelo”, “Atleta 
Modelo” e “Escola Amiga da Natureza”, dia 18 de novembro, às 19 horas. As 
referidas informações ficarão à disposição de todos na Secretaria desta 
Casa. Foi oferecida a Palavra aos oradores inscritos: José Mario Castaldi e 
Norma Jamus Villela. Terminado o Material do Expediente e, não havendo 
material para a Ordem do Dia, o Presidente convocou os Vereadores para 
a 18ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir para Discussão e Votação 
Única: Projeto de Lei nº 052/16, que altera a Lei nº 2723, de 12 de novembro 
de 2007, 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; Projeto 
de Lei nº 053/16, que dispões sobre denominação de Via Pública – Luiz 
Barioni Junior; Projeto de Lei nº 054/16, que Dispõe sobre denominação de 
Via Pública – Vergilio Barioni; Projeto de Lei nº 055/16, que Dispõe sobre 
denominação de Via Pública – José Pereira; Projeto de Lei nº 056/16, que 
Dispões sobre denominação de Via Pública – Alcênio Formoso; Projeto de 
Lei nº 057/16, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar até o montante de R$ 5.849.473,00 (cinco milhões, oitocentos 
e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), em favor das 
unidades orçamentárias que especifica; Projeto de Lei nº 058/16, que 
“Dispõe sobre alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº 3066/12, de 05 de 
dezembro de 2012”. 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 
novembro de 2016. 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto 
Presidente 

 
 
 

Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira     Ver. Sebastião César Barioni 
                             1º Secretário                                          2º Secretário 
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17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
07/11/2016 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 
Ofício nº 091/16, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº 057/16, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional suplementar até o montante de R$ 5.849.473,00 (cinco milhões, 
oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), em 
favor das unidades orçamentárias que especifica”; Projeto de Lei nº 
058/16, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, que “Dispõe sobre 
alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.066/12, de 05 de dezembro de 
2012”; Moção nº 009/16, de autoria da Vereadora Norma Jamus Villela, de 
Louvor ao Senhor Argemiro Octaviano, pelo reconhecimento ao brilhante 
trabalho desenvolvido no âmbito artístico-cultural, como a criação de 
obras de arte entalhadas em madeira, edições de livros, pesquisas e 
divulgações de fatos históricos do município e tantos outros relevantes 
serviços prestados a comunidade Santarritense; Moção nº 010/16, de 
autoria da Vereadora Norma Jamus Villela, de Pesar aos familiares da 
Senhora Nair de Souza Prado, pelo seu passamento ocorrido aos 100 (cem) 
anos de idade. Dona Nair, diante dos relevantes serviços prestados a 
comunidade é merecedora do nosso reconhecimento. Uma vida dedicada à 
família e às causas sociais; Indicação nº 072/16, de autoria do Vereador José 
Mário Castaldi, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que a farmácia do 
posto de saúde permaneça aberta até às 21 horas; Indicação nº 073/16, de 
autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal a possibilidade de passar mata mato nas guias e sarjetas da 
cidade; Indicação nº 074/16, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de instalação de 
um bebedouro no Jardim do Lago; Ofícios nº 086 e 090/16, de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal, encaminhando respostas às Indicações nº 069 e 
070/16, assinadas respectivamente pelos Vereadores Luis Roberto Daldegan 
Broglio e Sebastião César Barioni; Documentação referente às Licitações 
realizadas pela Municipalidade; Ofício nº 033/16, de autoria do Diretor 
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, 
encaminhando documentações referentes à parcela nº 19 do contrato 
firmado entre Prefeitura Municipal e Santa Rita-Prev; Ofícios nº 782 e 
783/16, de autoria da Caixa Econômica Federal, informando sobre os 
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Contratos de Repasse celebrados entre o Município e a Caixa Econômica 
Federal; Documentação referente aos Recursos financeiros destinados 
ao Município; Convite para a Sessão Solene de entrega do Diploma de 
Atirador Destaque do Ano aos integrantes matriculados no TG 02-077, dia 
09 de novembro, às 20 horas; Convite da Câmara Municipal de Tambaú 
para Sessão Solene de outorga de Títulos de “Estudante Modelo”, “Ator e 
Atriz Modelo”, “Atleta Modelo” e “Escola Amiga da Natureza”, dia 18 de 
novembro, às 19 horas. 
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17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

07/11/2016 
 

Pauta da Ordem do Dia 
 

 
Não houve material. 
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ATA DA DÉCIMA OITAVA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia sete de 
novembro de dois mil e 
dezesseis, sob a Presidência do 
Senhor Vereador Paulo César 
Missiatto. 

 
                                   Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezesseis, às vinte 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 Extraordinária, sob a presidência do Vereador Paulo 
César Missiatto. Foram convocados para prestar seus serviços nesta 
Sessão Extraordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: Vitor 
Mondin, 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 Sebastião 
César Barioni, procedeu à chamada dos Vereadores verificando em 
Plenário a existência de número legal, com a presença dos Senhores: 
Carlos Eduardo Clemente Leal, Domingos Antonio de Mattos, José 
Mario Castaldi, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Lucas Comin 
Loureiro, Luis Roberto Daldegan Broglio, Norma Jamus Villela, Paulo 
César Missiatto e Sebastião César Barioni. O 1º Secretário realizou a 
leitura do material referente à Ordem do Dia constando o seguinte 
para Discussão e Votação: Projeto de Lei nº 052/16, que “Altera a Lei 
nº 2723, de 12 de novembro de 2007, 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”. Com parecer favorável e, 
submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade em votação única; Projeto de Lei nº 053/16, que 
“Dispõe sobre denominação de Via Pública – Luiz Barioni Junior”. 
Com pareceres favoráveis e, submetido à Discussão e Votação, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade em votação única; Projeto de 
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Lei nº 054/16, que “Dispõe sobre denominação de Via Pública – 
Vergilio Barioni”. Com pareceres favoráveis e, submetido à Discussão 
e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em votação única; 
Projeto de Lei nº 055/16, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – José Pereira”. Com pareceres favoráveis e, submetido à 
Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em 
votação única; Projeto de Lei nº 056/16, que “Dispõe sobre 
denominação de Via Pública – Alcênio Formoso”. Com pareceres 
favoráveis e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado 
por unanimidade em votação única; Projeto de Lei nº 057/16, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar até 
o montante de R$ 5.849.473,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta 
e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), em favor das unidades 
orçamentárias que especifica”. Com pareceres favoráveis e, submetido 
à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em 
votação única; Projeto de Lei nº 058/16, que “Dispõe sobre alteração 
do Artigo 1º da Lei Municipal nº 3066/12, de 05 de dezembro de 2012”. 
Com pareceres favoráveis e, submetido à Discussão e Votação, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade em votação única. Nada mais 
havendo para tratar, o Presidente convocou os Senhores Vereadores 
para a 18ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 21 de novembro de 
2016, às 20 horas. Declarou 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: 
21 de novembro de 2016.     
 
 

 
Ver. Paulo César Missiatto 

Presidente 
 
 
Ver.  Leopoldo A. Lopes Oliveira     Ver. Sebastião César Barioni 

                 1º Secretário                                             2º Secretário 
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18ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

07/11/2016 
 

  Pauta  
 
Discussão e Votação Única: 
 
Projeto de Lei nº 052/16, que “Altera a Lei nº 2723, de 12 de 
novembro de 2007, 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”.  
Projeto de Lei nº 053/16, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – Luiz Barioni Junior”.  
Projeto de Lei nº 054/16, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – Vergilio Barioni”.  
Projeto de Lei nº 055/16, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – José Pereira”.  
Projeto de Lei nº 056/16, que “Dispõe sobre denominação de Via 
Pública – Alcênio Formoso”.  
Projeto de Lei nº 057/16, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional suplementar até o montante de R$ 5.849.473,00 
(cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e três reais), em favor das unidades orçamentárias que 
especifica”.  
Projeto de Lei nº 058/16, que “Dispõe sobre alteração do Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 3066/12, de 05 de dezembro de 2012”. 
 


