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18ª SESSÃO ORDINÁRIA  
21/10/2019 

 

 Projeto de Lei Complementar nº 009/19, de autoria de todos os Vereadores, que Altera a Lei 
Complementar nº 126 de 03 de setembro de 2019 que dispõe sobre distribuição de honorários 
advocatícios a título de Sucumbência para a Procuradoria Jurídica de Câmara Municipal e Revoga 
a Lei nº 3.248, de 20 de agosto de 2015 que dispõe sobre distribuição de honorários a título de 
sucumbência e dá outras providências correlatas. 

 Ofício nº 083/19, de autoria do sr. Prefeito municipal, encaminhando Projeto de lei 
Complementar nº 010/19, que dispõe sobre a Delimitação do Perímetro Urbano do Município de 
Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências. 

 Projeto de Lei Complementar nº 011/19, de autoria dos Vereadores Marcelo Simão e Amadeu Ap. 
Lourenço, que Altera o Art.1° da Lei Complementar n° 123 que dispõe sobre o pagamento, com 
desconto dos juros e das multas de mora, de débitos tributários e não tributários de qualquer 
natureza para com a Fazenda Municipal, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2018. 

 Ofício nº 060/19, de autoria do sr. Prefeito municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 043/19, 
que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana -PlanMob/SRPQ e dá outras providências. 

 Projeto de Lei nº 044/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que institui no município de 
Santa Rita do Passa Quatro o Dia Municipal da Fibromialgia, filas preferenciais e vagas de 
estacionamento preferencial. 

 Projeto de Lei nº 045/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que dispõe como postura 
municipal a filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, inclusive redes sociais, de 
todas as sessões públicas presenciais realizadas em todas as modalidades de licitações no 
município, conforme especifica. 

 Projeto de Lei nº 046/19, de autoria do Vereador Marcelo Simão, que altera os artigos 22, 26 e 
acrescenta o art. 26 a, da lei n° 2723 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. 

 Ofício nº 091/19, de autoria do Sr. Prefeito municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 047/19, 
que dispõe sobre a manutenção do Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD no 
Município. 

 Moção nº: 007/2019 

 Requerimentos nºs: 038 a 042/2019 

 Indicações nºs: 105 e 107/19  

 Ofício nº 087/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento 

nº 034/19, assinado pelo Ver. Amadeu Ap. Lourenço. 

 Ofício nº 088/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento 

nº 035/19, assinado pelo Ver. Amadeu Ap. Lourenço. 

 Ofício nº 089/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento 

nº 036/19, assinado pelo Ver. Amadeu Ap. Lourenço. 

 Informamos o recebimento de documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa 

desta Casa de Leis, referentes ao mês de setembro de 2.019. 

 Informamos o recebimento de documentação referente às licitações realizadas pela 

Municipalidade. 

 Relatório Bimestral da Ouvidoria da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. 
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ORDEM DO DIA 
 
Discussão e Votação Única: 
 

 Projeto de Lei nº 039/19, de autoria do Ver. Luiz Carlos Bariotto, que dispõe sobre denominação 

de Via Pública. 

 Projeto de Lei nº 040/19, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que altera a redação do caput e 

do § 2º do art. 3º e do § 2º do art. 4º da Lei nº 2.796, de 09 de dezembro de 2008, alterada pela 

Lei nº 3.133, de 21 de janeiro de 2014, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com 

o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando 

delegar o exercício das atribuições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras 

providências. 

  


