
 

 

 

 

 
 

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO 2º ANO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 19 DE JUNHO DE 2.018, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS. 

 

1) EXPEDIENTE: 

 

- EXECUÇÃO DO HINO DA CIDADE: 

 

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO: 

 

- Ofício nº 041/2018 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SDU – Encaminhado alteração da data da Reunião 

para a Revisão do Plano Diretor para o dia 29 de junho. 

 

 - Convite da Secretaria de Meio Ambiente - Convidando para o 13ª Plantio de mudas de árvores nativas no dia 19 de 

junho de 2018, a partir das 9hs, no Jardim América, em Salto. 

 

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS: 

 

- Secretaria de Segurança Pública – Ofício SSP/GS/AE nº 103/2018 – Resposta ao Requerimento nº 67/2018 do 

vereador Luiz Carlos Batista e demais vereadores. 

 

- Câmara Municipal de Votorantim – Ofício nº 339/18 Encaminhando cópia do requerimento nº 162/2018, que trata de 

repasses para a Saúde para as cidades da região. 

 

- Caixa Econômica Federal  - Ofício nº 0249/2018/SR Sorocaba / GIGOV/SO – Contrato de Repasse nº 866433/2018, 

Operação 1052867-77, no valor de R$ 270.476,19, que tem por finalidade “Obras de pavimentação e sinalização 

viária no município”, com prazo de execução do empreendimento contratado é de 18 de maio de 2023. 

 

- Caixa Econômica Federal  - Ofício nº 0250/2018/SR Sorocaba / GIGOV/SO – Contrato de Repasse nº 866977/2018, 

Operação 1053075-83, no valor de R$ 365.714,29, que tem por finalidade “Obras de pavimentação e sinalização 

viária no município”, com prazo de execução do empreendimento contratado é de 18 de maio de 2023. 

 

- Caixa Econômica Federal  - Ofício nº 0303/2018/SR Sorocaba – Contrato de Repasse nº 837961/2016, Operação 

1035099-58, no valor de R$ 125.538,92, que tem por finalidade “Obras de pavimentação/drenagem no Mun icípio de 

Salto”. 

 

- PROJETOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA: 

 

- Projeto de Lei nº 026/2018 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre o fornecimento de cesta básica ou cartão 

alimentação e cesta natalina aos servidores da prefeitura e SAAE, e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 027/2018 - Mesa da Câmara - Dispõe sobre a concessão de auxilio alimentação e cesta de Natal 

aos servidores da Câmara da Estância Turística de Salto. 

 



 

 

 

 

 
 

- PROJETOS APRESENTADOS PELA CÂMARA: 

 

- Projeto de Lei nº 024/2018 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” – Institui a “Semana de Conscientização da 

Alienação Parental” e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 025/2018 – vereador Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz” – Autoriza a realização de 

Turismo Educativo no município de Salto. 

 

- PARECERES: 

PROJETO Nº AUTORIA COMISSÃO PARECER 

PELO 02/2018 Cícero Granjeiro Landim e 
outros vereadores 

Justiça e Redação Contrário 

PL 17/2018 Vinicius Saudino de Moraes Justiça e Redação Contrário 

PL 18/2018 Cícero Granjeiro Landim Justiça e Redação Favorável 

PL 19/2018 Edemilson Pereira dos Santos Justiça e Redação Favorável 

PL 20/2018 Celso Charnoski “Alemão” Justiça e Redação Favorável 

 

- TEMA LIVRE: Falarão em Tema Livre os Vereadores inscritos em lista própria. 

 

2) ORDEM DO DIA: 

 

- Parecer Desfavorável ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2018 – Comissão Justiça e Redação  – 

Dispõe sobre a alteração através da emenda substitutiva ao art. 74 da Lei Orgânica Municipal –LOM, no tocante aos 

secretários municipais estarem submetidos ao regime de dedicação exclusiva de tempo integral para com o exercício 

de suas funções, de autoria do vereador Cícero Granjeiro Landim e outros vereadores. 

- Maioria Simples e Simbólica 

 

- Parecer Desfavorável ao Projeto de Lei nº  17/2018 – Comissão Justiça e Redação  – Obriga o Poder Público a 

realizar obras que interfiram no trânsito do Município da Estância Turística de Salto no período noturno e dá outras 

providências, de autoria do vereador Vinicius Saudino de Moraes. 

- Maioria Simples e Simbólica 

 

- REQUERIMENTOS SUJEITOS A DESPACHO DO PRESIDENTE – ARTIGOS 98 AO 101 DO REGIMENTO 

INTERNO:  

 

Nº 194/2018 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Prefeitura Municipal - Solicitando informações sobre 

licitação com empresas especializadas para prestação de serviços de mecânica em geral, bem como de manutenção 

preventiva e corretiva em veículos da frota das Secretarias Municipais desde janeiro de 2017, os valores gastos desde 

janeiro de 2017, além da relação das empresas que executaram os serviços. 

 

Nº 195/2018 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos - “Garotinho” – Prefeitura Municipal, c/c Secretária de 

Meio Ambiente  – Solicitando informações sobre a área pública localizada no final da Rua Paquistão, Jardim Planalto, 

que está sendo utilizada por munícipes como depósito de peças de automóveis e no início da Rua Stromboli, no 

Jardim Santo Inácio, uma área pública que está servindo de depósito de materiais recicláveis. 

 



 

 

 

 

 
 

Nº 196/2018 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos - “Garotinho” – Prefeitura Municipal, c/c Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos e para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Solicitando informações sobre a 

existência de projeto para a construção de calçadas na Rua Equador, no Bairro Guaraú. 

 

Nº 197/2018 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos - “Garotinho” – Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras 

e Serviços Públicos e para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Solicitando informações sobre a existência de 

algum projeto para a construção de uma ciclovia na Avenida Walter Nardelli, os documentos referentes ao projeto 

inicial de 2012 e o projeto aprovado em 2016. 

 

Nº 198/2018 – Vereador Celso Charnoski – “Alemão do Sta. Cruz - CPFL - Solicitando a realização de palestras 

para servidores públicos e alunos das escolas municipais sobre o consumo consciente de energia elétrica e ainda, 

solicitando informações sobre o percentual de lâmpadas apagadas e se estão dentro de um percentual aceitável. 

 

Nº 199/2018 – Vereador Márcio Conrado – Prefeito Municipal, c/c para a Secretaria de Defesa Social - Solicitando 

informações sobre quais escolas têm acompanhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) nos horários de entrada e 

saída dos alunos. 

 

- REQUERIMENTOS SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – ARTIGOS 102 a 104 DO REGIMENTO 

INTERNO: 

 

Nº 200/2018 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes – Mariana Magalhães (Lutadora de Jiu-Jitsu) - Votos de 

Congratulações e Louvor pelas suas vitórias conquistadas. 

– Discussão e Votação (art. 104,VI). 

– Maioria Simples e Simbólica 

 

Nº 201/2018 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes – Deputada Estadual Rita Passos - Votos de Congratulações e 

Louvor pela aprovação de seu Projeto de Lei cujo texto exige a fixação de placas dizendo que entregar 

filho à adoção não é crime. 

– Discussão e Votação (art. 104,VI). 

– Maioria Simples e Simbólica 

 

 

- INDICAÇÕES AO PREFEITO: 

 

Nº 184/2018 – Vereador Nilson Benedito da Silva – “Neguinho do Açougue” – Solicitando que um Caminhão Pipa 

faça o aguamento do canteiro central da Rua dos Migrantes, no Jardim das Nações. 

 

Nº 185/2018 – Vereador Nilson Benedito da Silva – “Neguinho do Açougue” – Solicitando o tamponamento de um 

buraco na Rua Hungria, nº 280, no Jardim das Nações. 

 

Nº 186/2018 – Vereador Nilson Benedito da Silva – “Neguinho do Açougue” – Solicitando a mudança do horário 

de coleta de lixo na região central do município. 

 



 

 

 

 

 
 

Nº 187/2018 – Vereador Márcio Conrado - Solicitando a implantação de lombofaixas na entrada da escola CEMUS I 

– Prof. “João Batista Dalla Vecchia”, bem como a ronda escolar pela GCM no horário de entrada e saída dos alunos. 

 

Nº 188/2018 – Vereador Celso Charnoski – “Alemão do Sta. Cruz” – Solicitando o reparo das portas e das paredes 

do AME - Centro de Especialidades Médicas, localizado no Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat, (São Camilo). 

 

Nº 189/2018 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Solicitando que seja realizado estudo técnico para a 

instalação de placas fotovoltaicas nas escolas, entre outros prédios da Prefeitura, promovendo a sustentabilidade 

ambiental e econômica, visando incentivar o uso de fontes renováveis, além de significativas reduções de custos com 

energia e se houver excedente de geração, o valor equivalente poderá ser descontado da fatura de energia de outro 

órgão do município, onde passará de consumidor para produtor de energia. 

 

Nº 190/2018 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Solicitando que seja realizado pela Secretaria de 

Administração, através do departamento de Compras e de Licitações, além da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Turismo, em parceria com ACIAS e ASSISA, a organização de fóruns, encontros, palestras e 

capacitações para os comércios, empresas e profissionais liberais, com objetivo de capacitar para participação de 

licitações, pregões, concorrências, tomadas de preço e cartas convites, objetivando que o dinheiro de impostos e 

arrecadações do município permaneça e seja investida na própria cidade. 

 

Nº 191/2018 – Vereador Alexandre Martins - “Xandão” – Solicitando a presença de Guardas Municipais de Trânsito 

em frente à escola CEMUS I – Prof. “João Batista Dalla Vecchia”, bairro Bela Vista. 

 

Nº 192/2018 – Vereador Alexandre Martins - “Xandão” – Solicitando a substituição de lâmpadas queimadas e 

manutenção dos postes da Praça da Bndeira, onde se localiza a Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat, no 

Centro. 

 

Nº 193/2018 – Vereador Lafaiete Pinheiro dos Santos - Solicitando o reparo do passeio público da área de lazer 

localizada na esquina das Ruas 24 de Outubro e Itapiru, Centro. 

 

Nº 194/2018 – Vereador Lafaiete Pinheiro dos Santos - Solicitando o tamponamento de um buraco no cruzamento 

da Rua Floriano Peixoto com a Rua Nicarágua, no Jardim das Nações. 

 

 

 

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2.018. 

  

= ROSANGELA CANDELARIA MANTOVANI MARTINS = 

Secretária Legislativa de Administração 


