29ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 16º LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE
SETEMBRO DE 2.013, COM INÍCIO ÀS 16:00 HORAS.
-EXPEDIENTE:
-EXECUÇÃO DO HINO DA CIDADE:
-CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTÍCA DERECEBIDAS:
Oficio nº 381/2013-ATL, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 075/2013.
-CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS:
Ministério da Saúde- Fundo Nacional de Salto, informando a liberação de recursos financeiros
para o município da Estância Turística de Salto, conforme segue:
REFERENCIA:
006060/MS/SE/FNS
013651/MS/SE/FNS

VALOR:
214,764,00
27.945,12

PROGRAMA:
Pagto. PAB FIXO.
Pagto. Programa de Assistência Farmaceutica
Básica.

Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros para o município da Estância Turística de Salto, conforme
segue:
REFERENCIA:
VALOR:
PROGRAMA:
CM-215552/2013
40.000,00
PDDE QUALIDADE.
CM-215553/2013
40.000,00
PDDE QUALIDADE.
CM-215554/2013
40.000,00
PDDE QUALIDADE.
CM-215554/2013
40.000,00
PDDE QUALIDADE.
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos- Departamento de Aguas e Energia ElétricaDiretora da Bacia do Médio Tietê, respondendo ao Requerimento nº 165/2013, do Vereador
João Bispo dos Santos.
Ofício nº749/2013, da Câmara Municipal de Votorantim, encaminhando Moção nº 04/2013, do
Vereador Marcos Antonio Alves, que dá apoio ao Projeto de lei nº 4434/2008, do Senador da
República Paulo Paim, que trata do reajuste dos benefícios pelo regime de previdência social e
o índice de correção Previdenciária.
Convite da bancada do “PHS” ( Câmara Municipal de Jundiaí), para a palestra sobre o tema “30
anos de CERJU,despoluição do Rio Jundiaí”,que será ministrada pelo gerente da âgencia
Ambiental CETESB , Sr. DomênicoTremaroli, a ser realizada no dia 25 de Setembro às 18:00
horas no Plenário da Câmara Municipal de Jundiaí.
-PROJETOS APRESENTADO:
-PELO PREFEITO:
Projeto de Lei nº 075/2013, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio
com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública e do
Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá outras providências.

-PELOS VEREADORES:
Projeto de Lei nº 082/2013, da Vereadora Rosana Costa Pinto, que inclui Movimento Popular
conhecido como “Outubro Rosa” no Calendário Oficial do Município.
-TEMA LIVRE:
Falarão em Tema Livreinscritos e os Vereadoresem listaprópria.
-ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 071/2013, do Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal nº
2.946/2009 e dá outras providências – (trata-se do COMAD – Conselho Municipal
Antiodrogas).VOTAÇÃO – MAIORIA SIMPLES E SIMBOLICA.
Projeto de Lei nº 072/2013, do Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 2.811/2007 e dá
outras providências – (trata-se da Estrutura Administrativa da Prefeitura da Estância Turística
de Salto).
VOTAÇÃO – MAIORIA SIMPLES E SIMBOLICA.
Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2013, do Vereador Willhes Gomes da Silva, que
concede o título de Cidadão Saltense ao IIustríssimo Senhor ELDIS LUCIO BELTRAO.
VOTAÇÃO NOMINAL – 2/3 (12 VOTOS FAVORAVEIS PARA APROVAÇÃO).
-REQUERIMENTOS SUJEITOS À DESPACHO DO PRESIDENTE (ARTS. 98 AO 101) DO
REGIMENTO INTERNO:
Nº 609/2013, do Vereador João no Bispo dos Santos, ao Prefeito Municipal, com cópia para a
CORPUS- Saneamento e Obras Ltda:
Solicita informações a respeito da quantidade de contêines azuis que serão colocados na
região do Jardim Santa Cruz.
Nº 610/2013, do Vereador Lafaiete Pinheiro dos Santos, ao Prefeito Municipal, com cópia
para a Associação das Indústrias de Salto:
Solicita informações se as empresas estão cumprindo disposto na Lei Federal nº 8.213/1991,
que trata da contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais.
Nº 611/2013, do Vereador Lafaiete Pinheiros dos Santos, ao Prefeito Municipal:
Solicita informações a respeito da não abertura em 16/09/2013, conforme agendado, das
piscinas do Ginásio Municipal de Esportes.
Nº 612/2013, do Vereador Antônio Cordeiro dos Santos, à CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano, com cópia para Prefeito Municipal:

Solicita informações a respeito dos motivos pelos quais essa Companhia não liberou a área de
lazer, com quadra poliesportiva, playground e centro comunitário, no bairro Santa Efigênia
para uso da população.
Nº 614/2013, do Vereador Antônio Carlos Cordeiro dos Santos, ao Prefeito Municipal, com
cópia para a secretária do Meio Ambiente:
Solicita informações se os empresários que manifestaram interesse em implantar uma usina,
quando das discussões para a implantação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
continuam interessados.
Nº 615/2013, do Vereador Edemilson Pereira dos Santos, ao Prefeito Municipal.
Solicita que o setor de fiscalização da Prefeitura atue com mais rigor contra o comércio
informal de ambulantes na cidade que acaba prejudicando o comércio formal gerador de
empregos e pagador de impostos; se a Prefeitura tem controle sobre o número de ambulantes
fiscalizados, autuados e multados e se existe a possibilidade dos fiscais organizarem uma ação
a combate às irregularidades deste tipo de comércio ambulantes sem credenciamento e
alvará.
Nº 616/2013,do Vereador Edemilson Pereira dos Santos, ao Prefeito Municipal:
Solicita informações quais empresas fornecem refeições aos servidores públicos (marmitex,
lanches, pizzas e refrigerantes), os gastos de 2005 até o momento, quais os setores que são
fornecidas refeições no sistema self-service e ainda sugere a implantação do Restaurante do
Servidor.
Nº 617/2013, do Vereador Edemilson Pereira dos Santos, ao Prefeito Municipal:
Solicita informações se a Prefeitura tem feito os pagamentos do quinquênio aos servidores
públicos dentro do prazo; quantos funcionários estão com o direito atrasado, qual o valor pago
neste ano de tal benefício e se vem sendo pago em parcelo única.
Nº 618/2013, do Vereador Edival Pereira Rosa – “Preto”, ao Prefeito Municipal:
Solicita informações a respeito da regularização das escrituras dos imóveis localizados no
Jardim Cidade II, cujos moradores enfrentam dificuldades para obter a escritura e registro dos
documentos.
Nº 619/2013, do Vereador Edival Pereira Rosa – “Preto”, ao Prefeito Municipal, com cópia
para o SAAE- Ambiental:
Solicita informações com relação às residências situadas no Jardim Marília, especialmente na
rua Campinas e imediações, cujos moradores enfrentam dificuldades para obter ligação de
água.
Nº 620/2013, do Vereador Eliano Apolinário de Paula, ao Prefeito Municipal, com cópia para
o Departamento de Trânsito:
Solicita informações com relação à rua José Weissohn, trecho compreendido entre as ruas 23
de Maio e 9 de Julho, onde foi feita pintura de amarelo do lado esquerdo, proibindo o
estacionamento de veículos em todo quarteirão

Nº 621/2013, do Vereador João Leite Ramalho, ao Prefeito Municipal, com cópia para a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos:
Solicita informações a respeito da área livre existente defronte à Linda Pousada, na rua Júlio
Mesquita, cruzamento com a rua José Almeida Teixeira, no Jardim Maria José.
Nº 622/2013, do Vereador Agnaldo Ribeiro Soares – “Guina”, à CPFL – Companhia Piratininga
de Força e Luz:
Solicita seja colocada uma luminária sob o viaduto da linha férrea, no projeto de iluminação da
avenida que liga o Jardim das Nações ao Bairro Laguna.
Nº 623/2013, do Vereador Willhes Gomes da Silva, à CPFL – Companhia Piratininga de Força
e Luz:
Solicita seja colocado um braço com luminária, no poste existente na rua Prudente de Morais,
defronte ao nº 182, região central da cidade.
Nº 624/2013, do Vereador Willhes Gomes da Silva, ao Prefeito Municipal:
Solicita seja elaborada projeto a fim de contemplar as áreas livres existentes ao lado do Jardim
da Paz e o Parque Rocha Moutonnée, com lanchonete,restaurante, sanitários, ou até mesmo
uma espécie estilizada de boulevard, a fim de atender as pessoas que frequentam esses locais.
- REQUERIMENTOS SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO (ART. 102 AO 104) DO
REGIMENTO INTERNO.
Nº 608/2013, do Vereador Vanderlei Élcio Silva – “Lobinho”, à CPFL – Companhia Piratininga
de Força e Luz:
Solicita seja feita a manutenção na iluminação pública nos postes da rua São Raimundo, em
especial próximo ao número 211, no Residencial São Gabriel.
Nº 613/2013, do Vereador Eliano Apolinário de Paula, ao Engenheiro Líder da CPFL –
Companhia Piratininga de Força e Luz:
Solicita seja substituída uma lâmpada que está apresentando defeito (acende e depois de
algum tempo apaga, assim sucessivamente), existente defronte ao nº 1.100 da rua João XXIII,
na Vila Flora.
- INDICAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL:
Nº 479/2013, do VereadorVanderlei Élcio Silva – “Lobinho”:
Solicita sejam implantadas sinalizações de trânsito e pinturas de faixas e lombadas nas
proximidades das escolas municipais, estaduais, particulares e creches, em especial na Escola
Professora Otília de Paula Leite, no Jardim Elizabeth.
Nº 480/2013, do VereadorVanderlei Élcio Silva – “Lobinho” :
Solicita seja colocado um contêiner na esquina da rua São Raimundo, com a rua São Zacarias,
no Residêncial São Gabriel.

Nº 481/2013, do Vereador Ezequiel de Souza Damasceno – “Kiel”:
Solicita sejam podadas as árvores nas proximidades do alojamento da empresa Eucatex, na rua
Melvin Jones, nº 304, no Jardim Santo Inácio.
Nº 482/2013, do VereadorEzequiel de Souza Damasceno – “Kiel”:
Solicita reparos nos seguintes itens na área de lazer do Jardim Santo Antônio: iluminação,
reforma da tela, pintura geral, poda árvores, manutenção nos brinquedos, colocação de mais
lixeiras, fechar uma entrada da área, colocar redes novas nas traves e manutenção no portão
da frente.
Nº 483/2013, do Vereador Roberto Natalino Silveira:
Solicita seja melhorada a sinalização da estrada do Lajeado, entre as ruas John Kennedy e
Rodovia SP-75.
Nº 484/2013, do Vereador Roberto Natalino Silveira:
Solicita melhorias na sinalização de solo e placas indicativas, na rotatória da Avenida dos
Trabalhadores, com a rua Ribeirão Preto.
Nº 485/2013, do Vereador José Solano de Oliveira – “Zezinho Cabeleireiro”:
Solicita sejam pintadas as faixas de pedestres na Avenida José Maria Marques de Oliveira,
enfrente ao bar do Luizinho e Supermercado Dia %.
Nº 486/2013, do VereadorJosé Solano de Oliveira – “Zezinho Cabeleireiro”:
Solicita seja feita limpeza na rua Vaticano, no Jardim União.
Nº 487/2013, do Vereador Icrenildo Jesus Martins – “Lampião”:
Solicita sejam colocados bancos sob as árvores existentes na rua Margarida, no Jardim
Independência.
Nº 488/2013, do Vereador Antonio Cordeiro dos Santos:
Solicita seja implantado em Salto o Projeto “Bairro Empreendedor”.
Nº 489/2013, do VereadorIcrenildo Jesus Martins – “Lampião”:
Solicita sejam feitos reparos na rua Cambará (rua de paralelepípedos), no bairro Vila Flora.
Nº 490/2013, doVereadorIcrenildo Jesus Martins – “Lampião”:
Solicita seja construída uma Caixa de Água elevada na região do Bairro Salto de São José.
Nº 491/2013, do Vereador Roberto Natalino:
Solicita seja implantado o Programa “Aluno Empreendedor”,lançado recentemente pelo
Governo do Estado de São Paulo, para alunos do Ensino Médio da rede estadual.
Nº 492/2013, da Vereadora Luzia de Fátima Izidório Vidal:
Solicita seja dedicada uma data especial no ano ao Auxiliar do Desenvolvimento Infantil – ADI.
Nº 493/2013,do VereadorEzequiel de Souza Damasceno – “Kiel”:
Solicitam sejam instalados semáforos para pedestres nos principais cruzamentos da região
central da cidade, bem como nas avenidas que fazem a ligação cidade-bairros.

Nº 494/2013,da Vereadora Luzia de Fátima Izidório Vidal:
Solicita que através da CONASA – SANESALTO, sejam executadas as obras de recomposição
asfáltica na nova rede de coleta e recalque de esgoto no Jardim das Nações.
Nº 495/2013, do Vereador Edival Pereira Rosa – “Preto”:
Solicita sejam executados os serviços necessários para regularizar a rede de esgoto dos imóveis
situados na região da rua Vinhedo, Jardim Marília, ao lado do pontilhão da ferrovia.
Nº 496/2013, daVereadora Luzia de Fátima Izidório Vidal:
Solicita que determine ao departamento de fiscalização, que seja dada uma atenção especial, e
com mais rigor, com medidas punitivas, aos moradores que obstruem calçadas e passeios
públicos, no Jardim São Judas Tadeu.
Nº 497/2013, do Vereador José Solano de Oliveira – “Zézinho Cabeleireiro”:
Solicita seja feita limpeza na Estrada do Lajeado.
Nº 498/2013, do Vereador Eliano Apolinário de Paula:
Solicita sejam executados os serviços de pintura nas faixas de pedestres na esquina das ruas
José Galvão e Prudente de Moraes, defronte ao prédio da Justiça do Trabalho.
Nº 499/2013, da Vereadora Rosana Costa Pinto:
Solicita que tornem as ruas Pio XII e Tiradentes, no quarteirão da Unimed, em mão única e
com estacionamento nesse trecho em 45º.
Nº 500/2013, do Vereador João Leite Ramalho:
Solicita sejam executados os serviços de limpeza geral, uma espécie de faxinação, com
tamponamento de buracos nos bairros Salto São José, São Pedro e São Paulo, Santa Madre
Paulina, Recanto do Guaraú, Conte Guaraú e adjacências, bem como melhorias na sinalização
de trânsito.
Nº 501/2013, do Vereador João Leite Ramalho:
Solicita sejam adequadas as guias e sarjetas de algumas ruas do Jardim Itaguaçu, de modo que
as casas existentes no local sejam protegidas das enchentes.
Nº 502/2013, do Vereador Agnaldo Ribeiro Soares – “Guina”:
Solicita sejam feitos os serviços de reparos e revitalização na pintura dos bancos da Praça XV
de Novembro, bem como no muro do Cemitério da Saudade e do Estádio Municipal “Amadeu
Mosca”.
Nº503/2013,do Vereador Agnaldo Ribeiro Soares – “Guina”:
Solicita sejam colocadas telas ao redor do campo de areia da Vila Flora e do Jardim
Independência.
Nº 504/2013, do Vereador Willhes Gomes da Silva:
Solicita seja construído um reservatório de água na Região Noroeste de Município, nas
proximidades do Jardim Icaraí.

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.
=ROSANGELA CANDELARIA MANTOVANI MARTINS=
Secretária Legislativa de Administração

