
 

 

 

 

 
 

17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO 4º ANO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 23  DE JUNHO DE 2.020, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS. 

 

1) EXPEDIENTE: 

 

- EXECUÇÃO DO HINO DA CIDADE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS: 

 

- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Deputado Adalberto Freitas – PSL – Ofício nº J465/2020 – 

Parabenizando a cidade de Salto pelo 322º aniversário. 

 

- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Deputado Gil Diniz – Ofício nº 917/2020 – Parabenizando a cidade 

de Salto pelo 322º aniversário. 

 

- PARECERES: 

PROJETO Nº AUTORIA COMISSÃO PARECER 

PL 28/2020 Cícero G. Landim, Edemilson P. 
dos Santos e Marcio Conrado 

Justiça e Redação  Desfavorável 

PL 29/2020 Cícero G. Landim, Edemilson P. 
dos Santos e Marcio Conrado 

Justiça e Redação  Desfavorável 

PL 30/2020 Cícero G. Landim, Edemilson P. 
dos Santos e Marcio Conrado 

Justiça e Redação  Favorável 

PL 31/2020 José Benedito de Carvalho Justiça e Redação  Favorável 

PL 32/2020 Cícero G. Landim, Edemilson P. 
dos Santos e Marcio Conrado 

Justiça e Redação  Favorável 

 

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

 

2) ORDEM DO DIA: 

 

- Parecer Desfavorável da Comissão de Justiça e Redação ao PL nº 28/2020 - que dispõe sobre a obrigatoriedade 

do emplacamento e licenciamento dos veículos prestadores de serviços do Poder Público na Estância Turística de 

Salto, de autoria dos vereadores Cícero Granjeiro Landim, Edemilson Pereira dos Santos e Marcio Conrado. 

- Discussão e Votação 

- Maioria simples e simbólica 

 

- Parecer Desfavorável da Comissão de Justiça e Redação ao PL nº 29/2020 - que dispõe sobre a divulgação e 

publicação mensal de informações em meios institucionais sobre as unidades escolares municipais e seus indicadores 

de ensino oficiais, de repasses e destinação de valores às Associações de Pais e Mestres – APMs e obtenção de 

recursos complementares na Estância Turística de Salto, de autoria dos vereadores Cícero Granjeiro Landim, 

Edemilson Pereira dos Santos e Marcio Conrado. 

- Discussão e Votação 

- Maioria simples e simbólica 

 



 

 

 

 

 
 

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

INTERNO:  

 

Nº 152/2020 – Vereador Luiz Carlos Batista “Luizão” – Prefeitura Municipal – Solicitando informações se a 

construção da clínica de saúde do Jardim das Nações foi com orçamento  próprio do  município ou através de 

emendas parlamentares de deputados. 

 

Nº 153/2020 – Vereador Luiz Carlos Batista “Luizão” – Prefeitura Municipal, c/c Secretaria de Obras – Solicitando 

informações sobre a existência de algum projeto para interligar o bairro Residencial Parque Laguna à Rodovia SP-75. 

 

Nº 154/2020 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” – Prefeitura Municipal, c/c Secretaria de 

Saúde – Solicitando informações sobre o valor total dos recursos recebidos do Governo Federal e Estadual para o 

combate ao Coronavírus e onde foram aplicados. 

 

Nº 155/2020 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” – Prefeitura Municipal, c/c Secretaria de 

Saúde – Solicitando informações sobre a quantidade de pessoas contaminadas pelo vírus Influenza H1N1 no 

município e quais providências estão sendo tomadas para diminuir o problema e imunizar as pessoas. 

 

Nº 156/2020 – Vereador Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho” – Prefeitura Municipal, Secretaria de Meio 

Ambiente – Solicitando informações sobre a previsão para realizar a desinfecção das áreas públicas dos bairros 

periféricos do município com a solução hipoclorito de cálcio com água para combater a disseminação do Coronavírus. 

 

Nº 157/2020 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre os 

valores atualizados recebido pela Prefeitura, de cada leito habilitado para o Covi-19, tendo em vista que o Governo 

Federal está repassando diariamente verba para o custeio e manutenção, cerca de R$ 1.600,00; o número de 

pacientes que foram internados desde o início da pandemia na Enfermaria e UTI, quando serão providenciados os 

novos leitos para atendimento aos pacientes do Coronavírus e o número de testes feitos desde o início da pandemia 

para identificação do novo Coronavírus em pacientes e em moradores com suspeita de Covid-19. 

 

Nº 158/2020 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” – Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Sorocaba – 

Solicitando que seja providenciado um auditor fiscal do trabalho para o município de Salto, conforme solicitado no 

Requerimento nº 284/2019. 

 

Nº 159/2020 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre como 

estão sendo feitas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, qual a quantidade de exames de Covid-19 foram 

realizados até o momento e se existe algum plano para realizar exames em massa para detectar possíveis 

contaminados. 

 

- INDICAÇÕES AO PREFEITO: 

 

Nº 184/2020 – Vereador Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz” – Solicitando a limpeza e implantação de 

iluminação na quadra de esportes localizada entre a Rua Padre Oliveira Rolim e a Avenida Ana Nery, no Jardim Santa 

Cruz. 



 

 

 

 

 
 

 

Nº 185/2020 – Vereador Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz” – Solicitando a passagem de máquina 

motoniveladora na Estrada do Pedregulho. 

 

Nº 186/2020 – Vereador Celso Charnoski “Alemão do Santa Cruz” – Solicitando o tamponamento de buraco na 

Rua Henrique Dias, em frente aos CEMUS IX, no Jardim Santa Cruz. 

 

Nº 187/2020 – Vereador Luiz Carlos Batista “Luizão” – Solicitando a implantação de uma lombada na Rua 

Marechal Deodoro em frente ao nº 2690, no Jardim das Nações. 

 

Nº 188/2020 – Vereador Roberto Natalino Silveira  – Solicitando a limpeza e retirada de lixos e entulhos nas 

Avenidas dos Três Poderes e Jesuíno Ruy; a remoção de caçambas de entulhos deixadas sobre lotes vazios na Rua 

Jesuino Ruy e a construção de calçada na Avenida dos Três Poderes. 

 

Nº 189/2020 – Vereador Roberto Natalino Silveira – Solicitando o reparo dos paralelepípedos na Rua Ribeirão 

Preto, próximo ao cruzamento com a Rua Hilário Ferrari, no Jardim Marília. 

 

Nº 190/2020 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Solicitando que seja revista a contratação de uma 

empresa através de locação para fornecimento de solução para Sistema de Segurança e Efetivo Monitoramento do 

prédio do novo Paço Municipal, Secretaria de Defesa Social e das unidades básicas de Saúde, tendo em vista o 

grande investimento num momento crítico, tendo em vista a queda na arrecadação de impostos devido a pandemia, 

onde muitos pessoas estão desempregadas e não conseguem pagar seus impostos e encargos, solicito também o 

adiamento desse projeto e que os espaços públicos sejam contemplados com vigilantes. 

 

Nº 191/2020 – Vereador Edemilson Pereira dos Santos – Solicitando que no site da Prefeitura seja criada uma 

plataforma de pesquisa, espaço para avalição e contribuição da população para uma cidade melhor e mais eficiente 

referente os serviços públicos disponibilizados, evitando gastos como no Contrato Administrativo nº 96/2019, onde a 

empresa Socioanálise Projetos em Políticas Sociais Ltda EPP foi contratada para realizar pesquisas trimestrais de 

avaliação dos serviços prestados pela empresa CSO Ambiental, com aditamento no valor de R$ 56.000,00 para mais 

12 meses a partir de junho de 2020. 

 

Nº 192/2020 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” – Solicitando a poda da sequencia de árvores na Rua Santa 

Rosália, no Jardim Nova Era. 

 

Nº 193/2020 – Vereador Alexandre Martins “Xandão” – Solicitando a construção de uma pista de caminhada no 

trecho compreendido entre o Condomínio Monte Belo e o bairro Estação, com marcação de distância na calçada ou 

em placas sinalizadoras.. 

 

Nº 194/2020 – Vereador José benedito de Carvalho “Macaia” – Solicitando a instalação de uma lombada na Rua 

João XXIII, na altura do nº 1021, na Vila Flora. 

 

Nº 195/2020 – Vereador José benedito de Carvalho “Macaia” – Solicitando que seja providenciada a tampa do 

bueiro localizado no cruzamento da Avenida Walter Nardelli e  Avenida das Bandeiras, no Jardim Imperial.  



 

 

 

 

 
 

 

Nº 196/2020 – Vereador José benedito de Carvalho “Macaia” – Solicitando o tamponamento de um buraco no 

cruzamento entre as Ruas Tarcísio Gaiotto e José Máximo Zanuni, no Conjunto Habitacional Monte Pascoal. 

 

Nº 197/2020 – Vereador Dr. Marcio Conrado – Solicitando a intensificação da limpeza nas ruas, calçadas e pontos 

de ônibus da cidade, tendo em vista a reabertura do comércio. 

 

 

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2.020. 

  

Daniela Momesso  

Assistente Legislativa de Administração 


