
 

 

ATA DA SEXTA                                                                               

SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL, realizada 

no dia quinze de abril de dois mil e 

dezenove, sob a Presidência do 

Senhor Vereador Paulo Linares. 

 Aos quinze dias do mês de abril 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 Sexta Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador 

Paulo Linares. 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, 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 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 e Paulo Linares. O Vereador Paulo César Missiatto não 

compareceu. Em seguida, o Presidente consultou o Plenário se o mesmo 

concordava com a dispensa das leitura das Atas das Sessões anteriores, sendo 

aceitas foram as mesmas aprovadas. Foi respeitado um minuto de silêncio 

pelo falecimento das seguintes pessoas: Adélia Nascimento Delsin, Sebastião 

Fontes e Rosa Silveira Tozetti, ocorrido recentemente. Logo após, a Primeira 

Secretária, Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, procedeu à leitura do material 

referente ao Expediente, sendo:  1)- Ofício nº 023/19, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 001/19, que 

altera a Lei nº 2.744, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre 

parcelamento do solo para fins urbanos no 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; 2)- Ofício nº 016/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando Projeto de Lei nº 008/19, que dá nova redação ao Art.2º da 



 

 

Lei nº 3351, de 18 de Abril de 2017, que dispõe sobre a instituição do 

Programa de Auxílio ao Desempregado, e será encaminhado às Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia e 

Administração Pública para estudos e análise; 3)- Ofício nº 020/19, de autoria 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 009/19, altera as 

Leis nº 2.654, de 20 de junho de 2006, e nº 2.787, de 23 de outubro de 2008, e 

será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de 

Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e 

análise; 4)- Ofício nº 019/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei nº 010/19, que concede de forma permanente o abono salarial 

de que trata a lei Nº 3.405, de 18 de abril de 2018, e dá outras providências, e 

será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de 

Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e 

análise; 5)- Ofício nº 021/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei nº 011/19, que reajusta o valor do Vale Alimentação instituído 

pela Lei nº 2304, de 23 de novembro de 1999, e será encaminhado às 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, 

Economia e Administração Pública para estudos e análise; 6)- Ofício nº 

022/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

012/19, que dispõe sobre reajuste do auxílio concedido aos servidores 

municipais pela Lei nº 2200, de 09/09/1997, e será encaminhado às 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, 

Economia e Administração Pública para estudos e análise; 7)- Ofício nº 

024/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

013/19, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos dos 

servidores públicos municipais de Santa Rita do Passa Quatro, e será 

encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, 

Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e análise; 8)- 

Requerimento nº 012/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 

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

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, quais são as normas e regulamentação 

para permissão do uso de motocross e gaiolas cross em nosso município. 

Submetido à votação, o mesmo foi rejeitado pela maioria; 9)- Requerimento 

nº 013/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, para que o Senhor Prefeito 

Municipal convide o Comandante da Policia Militar de Santa Rita do Passa 

Quatro, juntamente com os Vereadores, que seja debatido os critérios de 

escolha dos policiais militares que prestam serviço pela Atividade Delegada 

em Santa Rita do Passa Quatro. Solicito também que seja informado sobre a 

Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho (Dejem) para este 



 

 

fim, por que Santa Rita do Passa Quatro não está sendo contemplada. 

Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade; 10)- 

Requerimento nº 014/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, para que o 

Senhor Prefeito Municipal informe se o Poder Executivo tem algum projeto 

que contemple o fim dos pontos de alagamento em nosso município. Caso 

existam projetos nesse sentido que sejam apresentados à Câmara Municipal 

para análise. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade; 

11)- Indicação nº 041/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido 

Lourenço, para que através do setor competente do município, seja estudada 

possibilidade da mudança no trânsito da Rua Antônio Octaviano Zorzi, com 

estacionamento somente de um lado da via pública; 12)- Indicação nº 

042/19, de autoria do Vereador Paulo Linares, sugerindo ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que verifique junto ao Departamento competente a 

possibilidade de ser feita uma reforma na lateral do telhado da Creche 

Municipal “Romulo Bortolini”, com a colocação de telhas, bem como um 

revisão geral no mesmo; 13)- Indicação nº 043/19, de autoria do Vereador 

Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que 

solicite ao Departamento competente a possibilidade de efetuar a limpeza em 

todas as bocas de lobo de nossa cidade; 14)- Indicação nº 044/19, de autoria 

do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor Prefeito 

Municipal que seja estudada a possibilidade de ser realizado um trabalho em 

todas as placas com nome das ruas e praças de nossa cidade, colocando um 

biografia resumida da pessoa que recebeu o nome na determinada rua; 15)- 

Indicação nº 045/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, para que 

solicite ao Departamento competente a instalação de câmeras de vídeo OCR, 

para instalação na zona rural de nosso município, inicialmente nos pontos 

abaixo citados, para mapeamento, monitoramento e esclarecimento de 

possíveis atos ilícitos que venham a ser praticados: LOCAIS DAS 

CÂMERAS: Rodovia Zequinha de Abreu, Rodovia Jayme Nori (Estrela), 

Rodovia Alciro Ribeiro Meirelles (Tambaú), Rodovia Luiz Pizeta (Santa 

Rita/Porto), SP 328 Estrada Fazenda Cachoeirinha, SRQ 318 Vicinal João 

Lara Souza Meirelles (7 Placas), Estrada para Usina Santa Rita, Estrada do 

Brejão (Estrela/Porto Ferreira), Estrada Arlindo Bueno Borges 

(Estrela/Tambaú), Estrada Vicinal; 16)- Indicação nº 046/19, de autoria do 

Vereador Marcelo Simão, para que construa coberturas nos locais onde as 

pessoas esperam os ônibus que vão a Ribeirão Preto para tratamento de 

saúde; 17)- Indicação nº 047/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, a 

limpeza dos terrenos baldios localizados na Rua Antônio Carlos; 18)- 

Indicação nº 048/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que inclua o 



 

 

bairro Jardim Planalto no trajeto do transporte urbano realizado na cidade. As 

referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as providências 

cabíveis; 19)- Ofício nº. 007/19, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto 

de Previdência dos Servidores Municipais, referente a parcelas dos contratos 

firmados com a Prefeitura Municipal; 20)- Ofícios nº 018 e 026/18, de autoria 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a documentação referente aos 

Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2019; 21)- Ofício nº 017/19, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando resposta aos Requerimentos nº 006, 007 e 008/19, 

assinado pelo Ver. Amadeu Aparecido Lourenço; 22)- Documentação 

referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de Leis, 

referentes ao mês de março de 2.019. Terminado o Material do Expediente o 

Sr. Presidente ofereceu a Palavra aos oradores inscritos: Amadeu Aparecido 

Lourenço, Kleber Alessandro Borotto, Marcelo Simão e Lucas Comin 

Loureiro. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra e não havendo 

material para a Ordem do Dia, o Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para a 6ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir para 

Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei nº: 008, 009, 010, 011, 012, 

013/19 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:  06 de maio de 2019. 

 

 

Ver. Paulo César Missiatto 
Presidente 

 
 

Ver. Juliana Garcia Lorencetti        Ver. Kleber Alessandro Borotto 

1ª Secretária                                              2º Secretário 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
15/04/2019 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

 

Ofício nº 023/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de 

Lei Complementar nº 001/19, que altera a Lei nº 2.744, de 27 de dezembro 

de 2007, que dispõe sobre parcelamento do solo para fins urbanos no 

Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências; Ofício nº 

016/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

008/19, que dá nova redação ao Art.2º da Lei nº 3351, de 18 de Abril de 2017, 

que dispõe sobre a instituição do Programa de Auxílio ao Desempregado; 

Ofício nº 020/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de 

Lei nº 009/19, altera as Leis nº 2.654, de 20 de junho de 2006, e nº 2.787, de 

23 de outubro de 2008; Ofício nº 019/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando Projeto de Lei nº 010/19, que concede de forma permanente 

o abono salarial de que trata a lei Nº 3.405, de 18 de abril de 2018, e dá outras 

providências; Ofício nº 021/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando Projeto de Lei nº 011/19, que reajusta o valor do Vale 

Alimentação instituído pela Lei nº 2304, de 23 de novembro de 1999; Ofício 

nº 022/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 

012/19, que dispõe sobre reajuste do auxílio concedido aos servidores 

municipais pela Lei nº 2200, de 09/09/1997; Ofício nº 024/19, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 013/19, que dispõe 

sobre a concessão de reajuste aos vencimentos dos servidores públicos 

municipais de Santa Rita do Passa Quatro; Requerimento nº 012/19, de 

autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que através do 

departamento competente, seja informado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal, quais são as normas e regulamentação para permissão do uso de 

motocross e gaiolas cross em nosso município. REJEITADO PELA 

MAIORIA; Requerimento nº 013/19, de autoria do Vereador Marcelo 

Simão, para que o Senhor Prefeito Municipal convide o Comandante da 

Policia Militar de Santa Rita do Passa Quatro, juntamente com os Vereadores, 

que seja debatido os critérios de escolha dos policiais militares que prestam 



 

 

serviço pela Atividade Delegada em Santa Rita do Passa Quatro. Solicito 

também que seja informado sobre a Diária Especial por Jornada 

Extraordinária de Trabalho (Dejem) para este fim, por que Santa Rita do 

Passa Quatro não está sendo contemplada; Requerimento nº 014/19, de 

autoria do Vereador Marcelo Simão, para que o Senhor Prefeito Municipal 

informe se o Poder Executivo tem algum projeto que contemple o fim dos 

pontos de alagamento em nosso município. Caso existam projetos nesse 

sentido que sejam apresentados à Câmara Municipal para análise; Indicação 

nº 041/19, de autoria do Vereador Amadeu Aparecido Lourenço, para que 

através do setor competente do município, seja estudada possibilidade da 

mudança no trânsito da Rua Antônio Octaviano Zorzi, com estacionamento 

somente de um lado da via pública; Indicação nº 042/19, de autoria do 

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

verifique junto ao Departamento competente a possibilidade de ser feita uma 

reforma na lateral do telhado da Creche Municipal “Romulo Bortolini”, com a 

colocação de telhas, bem como um revisão geral no mesmo; Indicação nº 

043/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Bariotto, sugerindo ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento competente a 

possibilidade de efetuar a limpeza em todas as bocas de lobo de nossa cidade; 

Indicação nº 044/19, de autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, 

sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de 

ser realizado um trabalho em todas as placas com nome das ruas e praças de 

nossa cidade, colocando um biografia resumida da pessoa que recebeu o nome 

na determinada rua; Indicação nº 045/19, de autoria do Vereador Marcelo 

Simão, para que solicite ao Departamento competente a instalação de câmeras 

de vídeo OCR, para instalação na zona rural de nosso município, inicialmente 

nos pontos abaixo citados, para mapeamento, monitoramento e 

esclarecimento de possíveis atos ilícitos que venham a ser praticados: LOCAIS 

DAS CÂMERAS: Rodovia Zequinha de Abreu, Rodovia Jayme Nori 

(Estrela), Rodovia Alciro Ribeiro Meirelles (Tambaú), Rodovia Luiz Pizeta 

(Santa Rita/Porto), SP 328 Estrada Fazenda Cachoeirinha, SRQ 318 Vicinal 

João Lara Souza Meirelles (7 Placas), Estrada para Usina Santa Rita, Estrada 

do Brejão (Estrela/Porto Ferreira), Estrada Arlindo Bueno Borges 

(Estrela/Tambaú), Estrada Vicinal; Indicação nº 046/19, de autoria do 

Vereador Marcelo Simão, para que construa coberturas nos locais onde as 

pessoas esperam os ônibus que vão a Ribeirão Preto para tratamento de 

saúde; Indicação nº 047/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, a 



 

 

limpeza dos terrenos baldios localizados na Rua Antônio Carlos; Indicação 

nº 048/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que inclua o bairro Jardim 

Planalto no trajeto do transporte urbano realizado na cidade; Ofício nº. 

007/19, de autoria do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais, referente a parcelas dos contratos firmados com a Prefeitura 

Municipal; Ofícios nº 018 e 026/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando a documentação referente aos Balancetes da Receita e 

Despesa desta Municipalidade, dos meses de janeiro e fevereiro de 2019; 

Ofício nº 017/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta 

aos Requerimentos nº 006, 007 e 008/19, assinado pelo Ver. Amadeu 

Aparecido Lourenço; Documentação referente aos Balancetes da Receita e 

Despesa desta Casa de Leis, referentes ao mês de março de 2.019. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
15/04/2019 

 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 

Não houve material. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DA SEXTA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia quinze 

de abril de dois mil e dezenove, sob a 

Presidência do Sr. Vereador Paulo 

Linares. 

 

Ao quinze dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 Sexta 

Sessão Extraordinária, sob a presidência do Vereador Paulo Linares. Foram 

convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Extraordinária os seguintes 
funcionários desta Edilidade: Antônio Marcos Girotto, Régia Maria Alves 
Fernandes Ribeiro e Patrícia Zamprogno. Abertos os trabalhos da presente 
Sessão, o 2º 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 e Paulo Linares. O Vereador Paulo 
César Missiatto não compareceu. A 1ª Secretária, Vereadora Juliana Garcia 
Lorencetti, realizou a leitura do material referente à Ordem do Dia constando o 
seguinte: Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº 008/19, que dá nova 
redação ao Art.2º da Lei nº 3351, de 18 de Abril de 2017, que dispõe sobre a 
instituição do Programa de Auxílio ao Desempregado. Com pareceres favoráveis 
das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 009/19, que altera as Leis nº 
2.654, de 20 de junho de 2006, e nº 2.787, de 23 de outubro de 2008. Com 
pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 010/19, que 
concede de forma permanente o abono salarial de que trata a lei nº 3.405, de 18 de 
abril de 2018, 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 011/19, que reajusta o valor do Vale 
Alimentação instituído pela Lei nº 2304, de 23 de novembro de 1999. Com 
pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à Discussão e Votação, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 012/19, que 
dispõe sobre reajuste do auxílio concedido aos servidores municipais pela Lei nº 
2200, de 09/09/1997. Com pareceres favoráveis das Comissões e, submetido à 
Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em Votação Única; 
Projeto de Lei nº 013/19, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos 
vencimentos dos servidores públicos municipais de Santa Rita do Passa Quatro. 
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 Senhores Vereadores para a 7ª Sessão 



 

 

Ordinária a ser realizada no dia 06 de maio de 2019, às 19horas. 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:  06 de maio de 2019. 
 
 

 

Ver. Paulo César Missiatto 
Presidente 

 
 

Ver. Juliana Garcia Lorencetti                Ver. Kleber Alessandro Borrotto 

1ª Secretária                                              2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

15/04/2019 

 

Pauta da Ordem do Dia 
 

 

Discussão e Votação Única: 
 
 
Projeto de Lei nº 008/19, que dá nova redação ao Art.2º da Lei nº 3351, de 18 de 

Abril de 2017, que dispõe sobre a instituição do Programa de Auxílio ao 

Desempregado. 

 

Projeto de Lei nº 009/19, altera as Leis nº 2.654, de 20 de junho de 2006, e nº 
2.787, de 23 de outubro de 2008. 
 

 

Projeto de Lei nº 010/19, que concede de forma permanente o abono salarial de 
que trata a lei Nº 3.405, de 18 de abril de 2018, e dá outras providências. 
 

 

Projeto de Lei nº 011/19, que reajusta o valor do Vale Alimentação instituído 

pela Lei nº 2304, de 23 de novembro de 1999. 

 

 

Projeto de Lei nº 012/19, que dispõe sobre reajuste do auxílio concedido aos 
servidores municipais pela Lei nº 2200, de 09/09/1997. 
 

 

Projeto de Lei nº 013/19, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais de Santa Rita do Passa Quatro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


