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2ª SESSÃO ORDINÁRIA  
17/02/2020 

 
 

 Ofício nº. 027/20, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 025/20, 
que autoriza o Poder Executivo a outorgar, mediante licitação e contrato, a concessão 
administrativa de uso dos espaços públicos que especifica, na forma onerosa, para exploração da 
atividade de lanchonete. 

 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. 

 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. 

 Requerimento nº 009/2020 

 Indicações nºs 013 a 024/2020 

 Ofício nº 028/20, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a documentação referente 
aos Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, dos meses de novembro e 
dezembro de 2019. 

 
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. 


