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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia 

dezessete de fevereiro de dois 

mil e vinte, sob a Presidência 

do Senhor Vereador Paulo 

César Missiatto. 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Segunda 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 da Ata da Sessão anterior, sendo aceita foi a 
mesma aprovada. Foi respeitado um minuto de silêncio pelo 
falecimento das seguintes pessoas: Maria Aparecida Danelato, Juraci 
Maria da Silva, Aparecido Francisco Zocoler, Maria Antônia Vencel 
Bertagnon, Isaura Vieira Mendes, Miguel Francisco Gonçalves, Hilda 
Amâncio da Silva e Francisco Munhoz Neto, ocorrido recentemente. 
Logo após, a Primeira Secretária, Vereadora Juliana Garcia Lorencetti, 
procedeu à leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- 
Ofício nº. 027/20, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº 025/20, que autoriza o Poder Executivo a outorgar, 
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mediante licitação e contrato, a concessão administrativa de uso dos 
espaços públicos que especifica, na forma onerosa, para exploração da 
atividade de lanchonete, e será encaminhado às Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia 
e Administração Pública, para estudos e pareceres; 2)- Projeto de Lei 
nº 026/20, de autoria do Sr. Ver. Kleber Alessandro Borotto, que dispõe 
sobre denominação de algumas vias do Povoado de Albinópolis, e 
será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e 
de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos 
e pareceres; 3)- Projeto de Decreto Legislativo nº 001/20, de autoria do 
Sr. Ver. Amadeu Aparecido Lourenço, que dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Santarritense Honorário ao Ilmo. Sr. Major PM 
Luiz Sérgio Mussolini Filho, 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; 4)- Requerimento nº 
009/20, de autoria do Vereador Lucas Comin Loureiro, com 
fundamento no art. 11, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e art. 
115, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, a concessão 
de que trata tal artigo, pelo período de 18 de fevereiro de 2.020 a 19 de 
março de 2020. Submetido à discussão e votação o mesmo foi 
aprovado por unanimidade; 5)- Indicação nº 013/20, de autoria do 
Vereador Kleber Alessandro Borotto, para que através do 
departamento competente, seja providenciada a mudança das 
instalações da Farmácia do Centro de Saúde II, para a Rua Victor 
Meirelles, local que hoje se encontra o Departamento de Obras do 
Município; 6)- Indicação nº 014/20, de autoria do Vereador Marcelo 
Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, a substituição das 
lâmpadas da iluminação pública das ruas do Distrito de Santa Cruz da 
Estrela para lâmpadas com maior poder de iluminação; 7)- Indicação 
nº 015/20, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal, que solicite ao Departamento competente a 
imediata limpeza da área verde que se encontra no início do bairro 
Vale do Verde; 8)- Indicação nº 016/20, de autoria do Vereador 
Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, que 
solucione urgentemente o serviço de transporte de crianças para as 
escolas do município, que hoje são transportadas em ônibus 
extremamente lotado, onde muitas não conseguem sentar e são 
transportadas com total insegurança; 9)- Indicação nº 017/20, de 
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autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que promova entendimento com a COMASA no 
sentido de buscar um entendimento para que sejam instalados 
bloqueadores de ar antes dos hidrômetros instalados; 10)- Indicação 
nº 018/20, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine com a máxima urgência o 
conserto da Rua Manoel Fernandes no Distrito de Santa Cruz da 
Estrela; 11)- Indicação nº 019/20, de autoria do Vereador Marcelo 
Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao 
Departamento competente a instalação de tranca ou fechadura no 
banheiro para portadores de necessidades especiais localizado na 
praça do rosário, e também o conserto da torneira do lavatório; 12)- 
Indicação nº 020/20, de autoria do Vereador Marcelo Simão, sugerindo 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que que solicite o conserto de 
bueiro totalmente danificado na esquina da Rua Edson Kroll, no 
bairro Figueira Branca; 13)- Indicação nº 021/20, de autoria do 
Vereador Marcelo Simão, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que promova entendimento com a concessionaria de água e 
esgoto para acertar a não cobrança de religação do serviço de água; 
14)- Indicação nº 022/20, de autoria do Vereador Marcelo Simão, 
sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal, para que o conserto de gradil 
de bueiro totalmente danificado na Rua Coronel Joaquim Victor de 
Souza Meirelles, ao lado do número 115; 15)- Indicação nº 023/20, de 
autoria do Vereador Kleber Alessandro Borotto, sugerindo ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que através do departamento competente, 
seja instalada placa indicativa de parada de ônibus, bem com a 
sinalização no solo, na Rua Gerônimo Peron, Bairro Jardim Planalto, 
ao lado da Padaria; 16)- Indicação nº 024/20, de autoria do Vereador 
Paulo Linares, para que determine ao Departamento competente o 
recapeamento asfáltico da Rua Guerino Mardegan em toda sua 
extensão, que compreende os Bairros Jardim Boa Vista, Vila Santa 
Maria e Jardim São Luiz. Terminado o Material do Expediente, o Sr. 
Presidente ofereceu a Palavra aos oradores inscritos: Juliana Garcia 
Lorencetti, Lucas Comin Loureiro, Kleber Alessandro Borotto, 
Amadeu Aparecido Lourenço e Marcelo Simão. Ninguém mais 
desejando fazer uso da Palavra passou-se para a Ordem do Dia para: 
Discussão e Votação Única: Projeto de Lei nº 015/20, de autoria da 
Ver. Juliana Garcia Lorencetti, que institui a Campanha Dezembro 
“Verde” – Não ao abandono de Animais no município de Santa Rita 
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do Passa Quatro. Com pareceres favoráveis das Comissões e, 
submetido à Discussão e Votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade em Votação Única; Projeto de Lei nº 022/20, de autoria 
do Ver. Marcelo Simão, que proíbe o corte do serviço de água e esgoto 
nas sextas feiras, sábados ou domingos, no âmbito do município 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; Projeto de Lei nº 023/20, de autoria 
do Ver. Marcelo Simão, que veda a nomeação para cargos em 
comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 
11.340, no âmbito do município 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; 
Projeto de Lei nº 024/20, de autoria da Ver. Juliana Garcia Lorencetti, 
que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos 
de artifício que causem poluição sonora como estouros e estampidos 
e dá outras providencias. 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 
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 3ª Sessão 
Ordinária a ser realizada no dia 02 de março de 2020, às 19horas, para 
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei números: 025, 026 e 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/20. 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: 02 de março de 2020. 
 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto 
Presidente 

 
 

Ver. Juliana Garcia Lorencetti      Ver. Kleber Alessandro Borotto 

1ª Secretária                                              2º Secretário 
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17/02/2020 

Pauta da Ordem do Dia 
 
 

Discussão e Votação Única: 
 

Projeto de Lei nº 015/20, de autoria da Ver. Juliana Garcia Lorencetti, 
que institui a Campanha Dezembro “Verde” – Não ao abandono de 
Animais no município de Santa Rita do Passa Quatro. 

Projeto de Lei nº 022/20, de autoria do Ver. Marcelo Simão, que proíbe 
o corte do serviço de água e esgoto nas sextas feiras, sábados ou 
domingos, no âmbito do município de Santa Rita do Passa Quatro. 
 
Projeto de Lei nº 023/20, de autoria do Ver. Marcelo Simão, que veda a 
nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Federal nº 11.340, no âmbito do município de 
Santa Rita do Passa Quatro. 

Projeto de Lei nº 024/20, de autoria da Ver. Juliana Garcia Lorencetti, 
que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos 
de artifício que causem poluição sonora como estouros e estampidos 
e dá outras providencias. 


