
 

 

 

 

 
 

44ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO 2º ANO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS. 

 

1) EXPEDIENTE: 

 

- EXECUÇÃO DO HINO DA CIDADE: 

 

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA: 

 

- RESPOSTAS DE REQUERIMENTOS DA PREFEITURA: 

OFÍCIO Nº REQUERIMENTO Nº VEREADOR 

438/2018 396/2018 Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” 

 

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS: 

 

- Departamento de Estrada e Rodagem – Resposta ao Requerimento nº 70/2018, dos vereadores José Benedito de 

Carvalho “Macaia” e Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz”. 

 

 - CSO Ambiental – Resposta ao Requerimento nº 396/2018 do vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho”. 

 

- Ministério Público do Estado de São Paulo – Ofício nº 3357/18-JUR – Comunicando arquivamento da ADIN das Leis 

da Reforma Administrativa do SAAE. 

 

- PROJETOS APRESENTADOS PELOS VEREADORES: 

 

- Emenda ao Projeto de Lei nº 042/2018 – Comissão de Justiça e Redação – Altera Art. 3º, §2º, do Projeto de Lei 

nº 042/2018. 

 

- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 048/2018 – Vereadores Edemilson Pereira dos Santos e Dr. Marcio Conrado 

– Dispõe sobre a autorização ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE para proceder ao débito voluntário nas 

contas de água de seus usuários de doações de valores em favor de entidades e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 050/2018 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Dispõe sobre instituir a obrigatoriedade aos 

estabelecimentos comerciais com gêneros alimentícios em usar e fornecer gratuitamente aos seus clientes apenas 

canudos em papel biodegradável e/ou reciclável individualmente e hermeticamente embalados com material 

semelhante, vedando a utilização de canudos plásticos. 

 

- Moção de Repúdio nº 02/2018 – Vereadores Antônio Cordeiro dos Santos, Divaldo Aparecido dos Santos 

“Garotinho” e Ezequiel de Souza Damasceno “Kiel” – Moção de Repúdio ao Vice-Presidente da OAB – Subseção 

de Salto, advogado Flavio Roberto Garcia e ao Policial Militar Jonatas Guedes, pelo infeliz comentário nas redes 

sociais com conversas ofensivas relacionadas ao Lanche “Maria da Penha” e “X-Marielle”. 

 



 

 

 

 

 
 

- PROJETOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA: 

 

- Projeto de Lei nº 045/2018 – Prefeitura Municipal– Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar a gratificação 

SUS aos funcionários que prestam serviços no âmbito da Secretaria de Saúde, e dá outras providências.  

 

- Projeto de Lei nº 046/2018 – Prefeitura Municipal – Dispõe sobre a avaliação psicológica nos concursos públicos 

para os cargos que define e dá outras providências (G.M / ADI / Inspetor de Alunos). 

 

- Projeto de Lei nº 049/2018 – Prefeitura Municipal – Institui a Orquídea Cattleya Loddigesii, como flor símbolo do 

município. 

 

PARECERES: 

PROJETO Nº AUTORIA COMISSÃO PARECER 

PL nº 042/2018 
(com emenda) 

Prefeitura Justiça e Redação Favorável 

PL nº 044/2018 Prefeitura Justiça e Redação Favorável 

 

- TRIBUNA LIVRE: Falará em Tribuna Livre a Profª Rita Leite Diniz, Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Mulher de Salto, para falar sobre a importância do Conselho, sua atuação e agenda e também sobre os 

problemas da violência contra as mulheres. 

 

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

 

2) ORDEM DO DIA: 

 

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

INTERNO:  

 

Nº 422/2018 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre a 

existência de algum projeto de Programa Municipal de Desfavelamento desta Administração ou proposta para 2019 ou 

2020 e se possível, fazer a desafetação da área verde localizada no Jardim Marília, onde já moram centenas de 

famílias, afetando para loteamento, tendo em vista que se passaram mais de dois anos que muitas famílias estão 

morando em barracos em estado de venerabilidade e em outras partes da cidade nas áreas de preservação 

ambiental, como na região do João Jabour. 

 

Nº 423/2018 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre a 

Resolução COMDEMA nº 01/17 de 25 de setembro de 2017, que estabelece que os projetos de loteamento passem  

pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; a quantidade de loteamentos que foram submetidos até o 

momento a este Órgão; encaminhar cópias das atas que debateram sobre o tema, apreciação e aprovação de novos 

empreendimentos imobiliários; um relatório de aprovações de loteamentos, especificando data, nome do 

empreendimento, área média de loteamentos por metro quadrado, número de unidades, aprovados desde janeiro de 

2010. 

 



 

 

 

 

 
 

Nº 424/2018 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Prefeitura Municipal – Solicitando encaminhamento de 

uma relação com todas as empresas contratadas para fornecimento de equipamentos e mão de obra, projetos 

técnicos e assessorias para a reforma do prédio da Abadia, valor gasto até o momento com a reforma, com 

documentos probatórios,  qual será a previsão para a conclusão das obras e quais  serão os departamentos do Poder 

Executivo que irão ser transferidos para o prédio da Abadia. 

 

Nº 425/2018 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” – Prefeitura Municipal – Solicitando 

informações sobre o motivo pelo qual foi alugada uma tenda com bases de ferro para a cobertura do palco da Praça 

XV e qual o custo deste aluguel.. 

 

Nº 426/2018 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” – Prefeitura Municipal, c/c Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico – Solicitando informações sobre a existência de intenção ou planejamento para fazer 

uma área de lazer no Jardim União e se, o Executivo tem conhecimento da colocação de alguns balanços por parte 

dos moradores numa área particular no final da Rua Cinco. 

 

Nº 427/2018 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre  a 

colocação de lixeiras na extensão do calçadão da Avenida Dom Pedro II, conforme solicitado na Indicação nº 

390/2018. 

 

Nº 428/2018 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre o 

reparo nas calhas e no teto do galpão anexo ao Estádio Municipal, conforme solicitado na Indicação nº 394/2018. 

 

 Nº 429/2018 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre a 

quantidade de ligações de hidrômetros o SAAE realizou em Salto em 2018, qual o conjunto de procedimentos e 

insumos gastos em tal instalação e qual o lapso temporal entre o pedido e a instalação. 

 

Nº 430/2018 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre a ausência 

de manifestação jurídica em alguns casos de autos processuais, como em contestação, réplica e outras , resultantes 

em condenação do SAAE, se houve responsabilização dos profissionais, se houve abertura do Processo 

Administrativo para verificação e qual o valor do prejuízo causado. 

 

- INDICAÇÕES AO PREFEITO: 

 

Nº 413/2018 – Vereador Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz” - Solicitando a disponibilização de vaga de 

estacionamento para idosos e para pessoas  com deficiência nas proximidades no Banco Mercantil, localizado na Rua 

Monsenhor Couto, no Centro. 

 

Nº 414/2018 – Vereador Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz” - Solicitando a implantação de sinalização de 

solo na Rua Equador, no bairro Salto de São José. 

 

Nº 415/2018 – Vereador José Benedito de Carvalho “Macaia” - Solicitando a manutenção na calçada do portão de 

entrada do Centro Esportivo Prof. José Carlos Buglia, localizado na Avenida dos Bandeirantes, s/n – no bairro Cecap. 

 



 

 

 

 

 
 

Nº 416/2018 – Vereador José Benedito de Carvalho “Macaia” - Solicitando a poda das árvores situadas na Rua 

Botucatu, no Jardim Cidade. 

 

Nº 417/2018 – Vereador José Benedito de Carvalho “Macaia” - Solicitando a passagem da máquina 

motoniveladora na Estrada Municipal Pedra Branca e nas ruas das chácaras localizadas no bairro Sítio Santa 

Terezinha, próximo ao Espaço de Eventos Estação Baroneza. 

 

Nº 418/2018 – Vereador Clodoaldo Martins de Oliveira - Solicitando a limpeza e capinação do terreno público 

localizado no final da Rua São Barnabé, no Jardim São Gabriel. 

 

Nº 419/2018 – Vereador Clodoaldo Martins de Oliveira - Solicitando o término da construção da calçada entre a 

creche e a praça pública, localizada na Rua Maria Vitali, no Jardim Nair Maria. 

 

Nº 420/2018 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” - Solicitando a limpeza da praça localizada ao 

lado da Igreja São Francisco, desde a Rua Rui Barbosa até a Praça Romeu Telesi. 

 

Nº 421/2018 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” - Solicitando a implantação de semáforo para pedestres na 

Rua Rui Barbosa esquina com a Rua Sete de Setembro, no Centro. 

 

Nº 422/2018 – Vereador Roberto Natalino Silveira - Solicitando o reparo do passeio público da ponte sobre o 

Córrego do Ajudante, na Av. Getúlio Vargas, próximo ao IFSP. 

 

Nº 423/2018 – Vereador Roberto Natalino Silveira - Solicitando a sinalização de trânsito, como pinturas de solo e 

placas verticais  nas vias do Jardim Panorama. 

 

Nº 424/2018 – Vereador Roberto Natalino Silveira - Solicitando a jardinagem e trabalho de zeladoria urbana na Rua 

Toscana, na Vila Roma. 

 

 

Sala das Reuniões, 04 de dezembro de 2.018. 

 

Rosangela Candelária Mantovani Martins 

Secretária Legislativa de Administração 


