
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE ÀS DEZENOVE HORAS.  

 

 

                            Aos doze dias do mês de agosto do ano 

de dois mil e dezenove, às dezenove horas, sob a Presidência do 

Senhor Vereador Antônio Delomodarme, Presidente da Câmara 

Municipal da Estância Turística de Olímpia, e presentes os demais 

membros da Mesa Diretora:  Vice-Presidente, Vereador Marco Antônio 

Parolim de Carvalho; Primeiro Secretário, Vereador Luiz Gustavo 

Pimenta e com a presença dos Senhores Vereadores Fernando Roberto 

da Silva, Flávio Augusto Olmos, Hélio Lisse Júnior, João Batista 

Dias Magalhães, José Elias Morais e Luiz Antônio Moreira Salata, 

e com a ausência do Vereador Luiz Antônio Ribeiro,  realizou-se a 

Octogésima Quarta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal da 

Estância Turística de Olímpia.  Feita a chamada e, verificado haver 

número regimental, o Senhor Presidente, “Sob a Proteção de Deus”, 

dá por iniciados os trabalhos, convidando o Vereador Luiz Antônio 

Moreira Salata para que proceda a leitura de um trecho do Santo 

Evangelho.  Iniciando os trabalhos, passa-se à apreciação da Ata 

da Septuagésima Nona Sessão Ordinária do dia vinte e cinco de junho 

de dois mil e dezenove.  A ata é colocada em discussão.  Não 

havendo oradores, em votação, sendo, aprovada por 05 (cinco) votos 

favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Senhores Vereadores 

presentes em Plenário.  Votaram contrário os Vereadores Flávio 

Augusto Olmos, Luiz Antônio Moreira Salata e Luiz Gustavo Pimenta.  

O Vereador Luiz Antônio Ribeiro não compareceu à presente Sessão.  

Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente solicita ao 

Primeiro Secretário que proceda a leitura das Ementas dos Projetos 

constantes do expediente.  Projeto de Lei nº 5512/2019, avulso nº 

129/2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de 

crédito especial e suplementar.  O Projeto é encaminhado à Comissão 

de Justiça e Redação e à Ordem do Dia.  Projeto de Lei nº 5513/2019, 



 

 

 

 

avulso nº 130/2019, de autoria do Vereador Hélio Lisse Júnior, que 

dispõe sobre a proibição do uso de placas oficiais do Município da 

Estância Turística de Olímpia em veículos particulares.  O Projeto 

é encaminhado à Comissão de Justiça e Redação.  Projeto de Decreto 

Legislativo nº 511/2019, avulso nº 131/2019, de autoria do Vereador 

Hélio Lisse Júnior, que dispõe sobre a concessão de Comenda e a 

Medalha “Professor Rothschild Mathias Netto” ao Ilustríssimo 

Senhor José Aun Bahiega.  O Projeto é encaminhado à Comissão de 

Justiça e Redação.  Dando sequência aos trabalhos, são lidos pelo 

Senhor Primeiro Secretário, aprovados pelo Plenário, ou deferidos 

pela Presidência, conforme o caso, os seguintes requerimentos:  

522, 532 e 536/2019, de autoria do Vereador Antônio Delomodarme.  

525, 526, 528, 529, 530, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 e 

544/2019, de autoria do Vereador Flávio Augusto Olmos.  534, 535 

e 545/2019, de autoria do Vereador Hélio Lisse Júnior.  546/2019, 

de autoria do Vereador Luiz Antônio Moreira Salata.  Esgotados os 

Requerimentos, passa-se a leitura do resumo das Indicações.  Nos 

termos do artigo 3º, da Resolução nº 122, de 16/02/93, o Senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que proceda à leitura 

do Resumo das Indicações apresentadas salientando que as mesmas 

seriam encaminhadas aos setores competentes, para as providências 

cabíveis, pois já haviam sido deferidas pela Presidência:  585, 

591, 592, 593, 594, 595, 596 e 599/2019, de autoria do Vereador 

Hélio Lisse Júnior.  586, 587, 588 e 600/2019, de autoria do 

Vereador Flávio Augusto Olmos.  589 e 590/2019, de autoria do 

Vereador Antônio Delomodarme.  597 e 598/2019, de autoria do 

Vereador Fernando Roberto da Silva.  A seguir, esgotadas as 

matérias constantes do Expediente, passa-se, a seguir, aos minutos 

regimentais a que têm direito os Senhores Edis para fazer uso da 

palavra.  Usam da palavra os Vereadores.  Assume a presidência o 

Vereador Marco Antônio Parolim de Carvalho.  Antônio Delomodarme: 

(sem revisão do orador: 19:15) “Saudações. Semana passada encerrou 

as Festividades Folclóricas. Todos os anos participaram nesta 

Câmara Municipal vários Grupos Folclóricos. Neste ano aqui veio o 

Grupo Parafuso porque a gente convidou. Esteve aqui uma encarregada 

do Grupo Parafuso que é Vereadora do município de Lagarto - SE. 



 

 

 

 

Pedimos encarecidamente a ela para o Grupo Parafuso fazer uma 

apresentação na Câmara Municipal. Eu, Magalhães, e mais alguns 

Vereadores e funcionários da Casa para servir ao Grupo salgadinhos 

e refrigerantes. O pessoal divertiu à vontade e nós também porque 

eu admiro esse tipo de coisa. Os grandes Grupos sempre se 

apresentaram aqui na Câmara, mas neste ano os grandes Grupos foram 

para os grandes Hotéis fazer apresentação para turistas. Deixar 

Claro ao Secretário de Turismo, esporte e lazer que o Professor 

Sant’Anna criou o Folclore para o povo de Olímpia, não foi para 

turista que é consequência. Não caiu a ficha dele que turista não 

vota porque eles votam nas cidades deles. Deixo bem claro porque 

foi falta de respeito com nós os Vereadores desta Casa. As pessoas 

escondem a verdade, Eu não escondo, a verdade é para ser dita. 

(Soa a campainha). Senhor Presidente. Mais um minuto do tempo da 

Liderança. Todos os anos vinham um ou dois Grupos por dia. Agora, 

não vieram foram apresentar para os turistas. Espero que no próximo 

ano mude radicalmente a Comissão do Folclore. Eu não sei por que 

aprovar verba aqui para o Folclore. Nós aprovamos, depois somos os 

mais esquecidos. Tudo que precisa de vereador é aqui, depois 

esquece vereador. Já fez o que nós queríamos... Tchau! Entenderam. 

O Estacionamento do Recinto. Através de requerimento peço 

esclarecimentos. A forte suspeita de empresa de fachada é uma 

pessoa conhecida por mutuca. Também facilitação em algumas 

barracas. Essa é a grande verdade. Já falei que eu tenho cara e 

jeito de andar de tonto, mas não sou; tá! Eu vi membro da Comissão 

aqui nos cones aqui em baixo desviando os carros para o 

Estacionamento do Recinto. É estranho?! Causaram suspeitas porque 

houve a licitação para esse estacionamento, três empresas 

participaram, parece que duas empresas deram maiores valores, a 

empresa que deu o menor valor é que pegou; tal mutuca aí. Quero 

resposta desse requerimento. Eu quero ver essa licitação. Eu vou 

pegar no pé dessa Comissão Organizadora do Folclore que é separada 

da Administração Pública do Prefeito Municipal. Dessa Organização 

do Folclore que eu quero todos esses dados sobre essas licitações, 

inclusive das barracas, como foram feitas. (Soa a campainha, 

esgota-se o tempo.).”  Reassume a presidência o Vereador Antônio 



 

 

 

 

Delomodarme.  Fernando Roberto da Silva: (sem revisão do orador: 

19:23) “Senhor Presidente. Saudações. Eu e Hélio Lisse requeremos 

a ampliação da UBS do Campo Belo que contribuirá para o atendimento 

de toda aquela região naquela localidade. Indicação de minha 

autoria para instalarem arquibancadas para o Campeonato Amador no 

Ginásio de Esportes, mas dá tempo, Portanto, quero agradecer e dar 

parabéns ao Prefeito Fernando Cunha, também ao Niquinha, cederam 

o Estádio Thereza Breda para realização do Campeonato Amador. 

Agradecer A Secretaria de Esporte, também a Cristina Reale, em 

nome do Esporte Doutor Selim e Daniel por colocar em prática a Lei 

que foi aprovada neste ano nesta Câmara - Dia do Ciclista que será 

realizado no Ginásio de Esporte às sete horas da manhã. Será 

servido café da manhã para os ciclistas e aos presentes. Agradecer 

a Cristina Reale por ceder os brinquedos, tobogã, cama elástica, 

pipocas e algodão doce para fazer uma grande festa. (Soa à 

campainha) – Só mais um minuto Senhor Presidente. Convido a todos 

os Senhores Vereadores para estarem presentes. Será um prazer 

porque vocês são protagonistas dessa Lei, conjuntamente, com este 

Vereador deram o maior apoio. Convido a população para prestigiarem 

a aula inaugural desses três cursos da UNIVESP na Escola Maria 

Ubaldina. Nós já conseguimos os cursos de pedagogia, matemática e 

letras. Agora, nessa aula inaugural, serão mais três cursos: - 

Engenharia da Produção, Computação e Gestão Pública. No 

vestibular, quarenta alunos foram aprovados. Senhor Presidente, 

muito obrigado.”  Flávio Augusto Olmos: (sem revisão do orador: 

19:28) “Senhor Presidente. Saudações. A PRODEM – Este Vereador 

encaminhou requerimento para divulgação dos valores arrecadados 

com multas. É de minha autoria Voto de aplauso ao Policial Militar 

Jean Carlos Beltramello por desenvolver importante trabalho. Mundo 

Sem Drogas. Realizados nas Escolas, inclusive, no Recinto.  Um 

trabalho importante para a população. No Folclore, o Célio 

caprichou, estava bem organizado. Como diz Niquinha, sobre 

Estacionamento, Recinto do Folclore, também, eu fiz requerimento 

pedindo transparência. As barracas foram terceirizadas. Requeiro 

informações sobre quais os Grupos que hospedaram em pousadas e 

outros Grupos não. Só hospedaram nos grandes, nas pousadas pequenas 



 

 

 

 

nada. Infelizmente, esse é o Governo que temos. Senhor Presidente, 

muito obrigado.”  Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 

19:32) “Senhor Presidente. Saudações. Requerimento ao Prefeito 

Municipal para que o Conselho Municipal de Segurança do Município 

seja nomeado. Esse Conselho tem como membros natos o Comandante da 

Polícia Militar. O Delegado de Polícia da Comarca. No futuro, o 

Comandante da Guarda Municipal. O Conselho é para ter uma 

integração dos organismos de Segurança para saber quais são os 

pontos críticos da cidade para ações que serão tomadas em termo de 

segurança. Muito importante o Conselho começar a se reunir. PRODEM, 

Transporte Público Municipal, relativo à mudança da Empresa que 

opera. Sai a Fadel entra a Suzano. Nesse meio, saldo positivo tem 

quem carregou seu cartão de viagem, mas ficou sem nenhuma solução. 

Eu entrei em contato com o Governo. Imediatamente fiz requerimento. 

Por quê? Porque se isso acontecer. Nós estamos diante de um 

estelionato público. Olha bem porque causar prejuízo a quem 

adiantou dinheiro. Isso é apropriação indébita. É inadmissível que 

a população pague por isso. Então, se for preciso impetrar um 

requerimento no Ministério Público, eu vou fazer. A PRODEM se 

manifestou que vai fazer. Então, vamos aguardar ela. Ela é que faz 

a gestão do transporte público que faça, senão, eu farei. Tivemos 

inauguração de Empreendimento de grande porte que foi o Parque dos 

Dinossauros. Ás vezes, as pessoas falam mal do turismo, mas eu não 

tenho coragem de falar mal do turismo. Se o turismo não existisse 

em Olímpia? O que seríamos de nós? Qual seria o destino do 

olimpiense? Uma cidade mediana igual nós temos várias no entorno. 

Não! Hoje nós somos pujantes. Então, eu fiz Voto de Aplauso por 

seu Empreendimento ao Senhor Carlos Eduardo Savian, ao Senhor 

Rafael Almeida que é lá do Grupo Natos Enjoy. Ronald Remondy Jr e 

Martins Fiedler que também faz parte desses Empreendimentos. Em 

contrapartida lançou seu Parque dos Dinossauros. E já lançou mais 

um. São dois projetos imediatamente:- O Museu de Cera. O Bar de 

Gelo. Mais outro Empreendimento que será ao lado do McDonald’s em 

Olímpia.  Radical Play Park. Vamos fazer uma média, se der sessenta 

empregos, porque alguns já estão concluídos, somando aos novos 

empreendimentos para até o final do ano. (soa a campainha do tempo) 



 

 

 

 

Senhor Presidente. Mais alguns minutos para concluir.  Direcionar 

a Doutora Carolina Pereira de Carvalho nossa Procuradora da Câmara. 

A Bárbara Cristina Carvalho Augusto que se exonerou desta Câmara. 

Há anos venho lutando com um projeto. Vê-se que, eu tenho Parecer 

Jurídico. É uma aula de Direito Público no que se refere à 

Legislatura. Muito bem explicado. Na conclusão, dizendo que o meu 

projeto é inconstitucional. Eu tenho que dar parabéns! Porque se 

eu busquei esse Parecer é que eu gostaria de ter a certeza de que 

eu estaria legislando, mas de forma constitucional. Realmente, 

Doutora Carolina são varias laudas. As Senhoras debruçaram para 

chegar a essa conclusão nada mais dizendo não pode o Legislativo 

interferir dessa forma. A Lei Federal de Diretrizes de Educação 

Nacional que tem que legislar sobre esse assunto. Meus Parabéns 

pelo seu Parecer.”  João Batista Dias Magalhães: (sem revisão do 

orador: 19:36) “Boa noite, Senhor Presidente, Nobres Pares desta 

Casa de Leis. (Saudações). Os Grupos Folclóricos traz 

entretenimento dentro do Festival. Há orgulho muito grande àqueles 

que vêm à Olímpia. Nós precisamos fazer essa recepção. Nesta Casa, 

passou por aqui o Grupo Parafusos. Foi significativo foram bem 

recebidos. A Edição 55º Festival do Folclore do município de 

Olímpia foi uma das melhores nos últimos tempos. Com certeza, nós 

precisamos trabalhar juntos para que o Festival, efetivamente, 

consiga benefício e bem estar à população. O Projeto do Prefeito... 

(Soa a campainha do tempo). Senhor Presidente, Solicito o tempo da 

Liderança. Senhor Presidente. O Projeto do Prefeito Fernando Cunha 

é permitir à população as acomodações necessárias e adequadas. 

Esta sendo trabalhado com o Deputado Geninho Zuliani a cobertura 

daquela Arena. Eu aqui já falei da outra vez que nós conseguimos 

um milhão e duzentos mil reais com o Deputado Baleia Rossi, através 

do Ministério do Turismo, para fazer Palco permanente com 

vestiários aos artistas do povo que vem se apresentar ao povo de 

nossa cidade. Inegavelmente, hoje a vocação da nossa cidade é 

turística. Precisamos fazer nossa assimilação em torno disso para 

A nossa população possa vivenciar o máximo possível que esses 

efeitos do turismo trazem a favor da nossa cidade. Nos últimos 

anos, quantos empreendimentos estão sendo destacados. A Estação de 



 

 

 

 

Tratamento de Esgoto, 100% de tratamento de esgoto, o dará 

notoriedade acima daquilo que nós nem pensamos às vezes de que 

precisamos trabalhar essa temática e conscientizar que o turismo 

tem sido significativo para nossa população e os nossos segmentos 

sociais. Precisamos sim de busca de aperfeiçoamento para essa mão-

de-obra ser absorvida porque estamos trazendo alguns 

Empreendimentos de nível bastante significativos e até 

internacional porque o turista traz benefício através da sua 

presença, mas quer algo a mais para que possa entender que a nossa 

cidade não pode ser apenas a primeira vez. Deverá retornar, se 

criarmos esse polo turístico que Olímpia definitivamente norteou 

para essa população da nossa cidade. Encerro a minha fala deixando 

meus cumprimentos a Secretaria de Turismo do Secretário Selim Jamil 

Murad e toda sua equipe de trabalho. Ao Prefeito Fernando Cunha 

que não dispensou as atenções necessárias solicitadas por esse 

segmento. Colocou para a população da cidade um dos melhores 

Festivais dos últimos anos. Finalizo dizendo que, Nós registramos 

o fato do Presidente desta Casa se revelando ser bom tocador de 

triângulo ao Grupo dos Parafusos. Nos próximos anos, talvez, 

possamos deixar que ele vá ao Estado de Sergipe e seguir 

participando desse Grupo. Muito obrigado!”  José Elias Morais: 

(sem revisão do orador: 19:44) “Senhor Presidente. (Saudações). 

Tempo atrás, com a Tina Riscali já tinha o Festival do Folclore 

melhorado, mas neste ano no comando do Doutor Selim e sua Equipe 

melhorou bastante. Mais de 140 mil pessoas assistira o Festival. 

Cumprimento o Bruno da Assessoria de Imprensa. Divulgaram, 

diariamente na TV, Olímpia para o Brasil e o mundo que acompanharam 

o nosso Festival. Disse o Prefeito e Doutor Selim que é uma ampla 

divulgação do nosso Festival. Fico contente de acompanhar na 

abertura do Festival, também na Missa celebrada pelo Frei Lucas. 

Lembro-me da primeira Missa naquela Igreja celebrada pelo Padre 

Ivanaldo. Na época fazia parte da Comissão. Por isso, sei que não 

é fácil fazer Festival no nível que foi este ano o Festival. Sugeri 

ao Doutor Selim para o próximo ano convidar alguns Vereadores, 

Empresários e a Imprensa a fazer parte da Comissão desse projeto 

grandioso. No próximo ano, eles acham que o Recinto vai ser 



 

 

 

 

pequeno. No ano passado fiz Indicação. Neste ano realizou. (Soa a 

Campainha do tempo). Senhor Presidente. Peço usar o tempo da 

Liderança, Senhor Presidente. Quase 100% dos Grupos ficaram nas 

Pousadas. Após 55 anos, olha o avanço que teve este ano com os 

Grupos Folclóricos nas Pousadas. Esses Grupos de pessoas viajam 

essa distancia de três mil quilômetros e são recebidos em 

hospedagens dignas de bem saber receber essas pessoas que 

participam e abrilhantam o nosso Festival. Parabéns a Comissão 

Organizadora e ao Prefeito. Não é fácil ser Prefeito de uma cidade 

crescendo dia-a-dia e o turismo chegando aí. Nós a população temos 

que acelerar porque o pessoal vem vindo aí. Eu O Tenho orgulho de 

dizer que a nossa Empresa fez parte da obra, prestando serviço, ao 

Parque dos Dinossauros. Quero aqui cumprimentar Ronald Remondy, 

Carlos Savian, Rafael Empresários que estão fazendo um trabalho 

espetacular em Olímpia. Doutor Hélio já anunciou mais dois 

Empreendimentos Museu de Cera e Parque de Bar de Gelo Temático. É 

uma velocidade que nós temos que acompanhar. Por experiência, sem 

esses empreendimentos turísticos em Olímpia não tem como a gente 

tocar uma Empresa. Nós temos que agradecer a Deus. Agradecer também 

ao Senhor Benito Benatti que sonhou, idealizou e realizou Olímpia 

como ela é hoje. Estive no encerramento do Festival. Eu vi o 

Prefeito Fernando Cunha emocionado por tudo que deu certo e mudou 

a história do nosso Festival. Houve ampla divulgação que correu 

pelo mundo. Agradeço Senhor Presidente Antônio Delomodarme por 

conceder mais alguns minutos e deixar falar mais um pouquinho. 

Agradeço ao Marcão, vice-presidente, no controle do tempo. Muito 

obrigado! Boa noite!”  Luiz Antônio Moreira Salata: (sem revisão 

do orador: 19:54) “Senhor Presidente. (Saudações). Vou manifestar 

sobre 55º Festival do Folclore. Recebi questões que precisa ser 

refletidas sobre venda de espaço de estacionamento. Os meus colegas 

Vereadores já o fizeram hoje, portanto, vou aguardar as informações 

oficiais. No Festival, eu participei como voluntário pela ABECAO, 

o Secretário nos concedeu micro espaço, apesar de quatro grandes 

estandes vazios durante toda a Festa. ABECAO tem papel fundamental 

na cultura desta cidade. Mantém Projeto com o Ministério da 

Cidadania Secretaria Especial de Cultura. Por volta das 19: 40h a 



 

 

 

 

Orquestra de Viola Caipira, com trinta violeiros, apresentou no 

Palco. Por proteção divina a ABECAO teve reconhecimento da TV GLOBO 

que fez a chamada no Jornal da noite antes de entrar o Jornal da 

TV TEM. A gradeço aos Diretores da TV TEM por ter destacado o 

trabalho magnífico. Foi uma apresentação bastante festejada. Foi 

um momento especial para ABECAO. Eu queria dizer que as Companhias 

de Reis foram um pouco esquecidas. Entendo que o encontro das 

Bandeiras é um momento especial (Soa a campainha do tempo), Só 

para concluir Senhor Presidente. Senhor Presidente. É um momento 

de integração das Companhias de Reis, mas, se o Professor Jose 

Sant’Anna estivesse vivo estaria muito triste porque Grupos 

autênticos que marca posição para nossa região, no norte de São 

Paulo e Minas, um Grupo que faz lembrar que as coisas mais simples 

na vida do homem são aquelas mais importantes, como dizia o 

Professor José Sant’Anna. E, não coloca-los no Palco Principal, em 

detrimento de Grupo Parafolclórico, eu acho que tem que ser 

reavaliado pela Comissão. Obrigado pela atenção de todos. Um grande 

abraço.”  Luiz Gustavo Pimenta: (sem revisão do orador: 19:59) 

“Senhor Presidente. (Saudações). Solidarizo com os Nobres 

Vereadores que os requerimentos de informações tem que ter 

resposta. Folclore, em relação aos aluguéis das barracas e 

concessão do uso do Estacionamento por empresa não sediada em 

Olímpia, salvo engano Empresa Individual, com certeza que serão 

tomadas providências. Os ônibus, da nova Empresa de Transporte 

Urbano, são ônibus reformados e bons, mas não são ônibus novos. A 

reclamação é que são ônibus altos. Parabenizo a PRODEM porque nos 

Pontos os ônibus estão passando no horário certo. Quanto aos 

créditos em cartão é balela porque não vão devolver. É preciso ver 

o Código do Consumidor. Lei Federal Nº 11975/2009 Prevê a questão 

dos bilhetes. Foca em transporte intermunicipal e interestadual. 

No Artigo 14 - Transportes urbanos estão fora. Pelo Código de 

Processo Civil. Quanto ao prazo: A partir que recarrega o cartão, 

o prazo para reclamação é um ano. (Soa a campainha do tempo). 

Senhor Presidente. Só concluir. Não peço nem o tempo da Liderança. 

Eu acho difícil que a PRODEM consiga recuperar esse dinheiro aos 

passageiros. Porque como justificar que ela está indenizando. O 



 

 

 

 

passageiro não pode reclamar na PRODEM porque só concedeu. Essa 

questão da passagem, eu acho que vai dar pano pra manga, mas não 

vai resolver. Não é culpa da PRODEM, mas da Empresa que está 

saindo. A população fica atenta à prescrição desse crédito do 

cartão. Muito obrigado pela atenção.”  Marco Antônio Parolim de 

Carvalho: (sem revisão do orador: 20:02) “Senhor Presidente, 

(Saudações). Estamos fazendo Indicações para a PRODEM. Pintura de 

sinalização de solo na Cohab IV. Também no Bairro Cote Gil. 

Implantar rotatórias com sinalizações de tachões na rotatória na 

entrada do Tropical II e entrada do bairro Cote Gil onde está 

havendo muito trânsito exige essa sinalização para obediência do 

trânsito. Pedido a Secretária de Assistência Social sobre 

requerimento não respondido a este Vereador de pedido de Campo de 

Bocha (Boccia) e local para os aposentados jogar carteado. Já 

passaram dois meses, não vi providência, por isso cobro para ver 

o que vai responder. Folclore parabenizar o Selim e a Comissão. 

Participamos do Folclore e do desfile. O Folclore neste ano estava 

muito bonito. (Soa campainha do tempo). Senhor Presidente Peço 

tempo da liderança. O Trajeto para o Desfile na Avenida ficou muito 

bom. Os Grupos e Folias de Reis desfilaram todo mundo muito 

contentes. Houve criticas construtivas. No Desfile na Avenida. As 

pessoas se movimentavam de um lado ao outro e isso acaba 

atrapalhando porque fica ali passando na frente dos que já estão 

ali assistindo o Desfile. Porém, nada difícil de resolver no 

próximo ano. Por outra, Senhor Presidente, eu vou falar do Projeto 

Social. Compareceram quase quinhentas pessoas. No próximo sábado, 

já começa pegar os dados para as aquisições de bens. Também quero 

parabenizar o nosso companheiro Zé das Pedras. Parabenizar o 

Prefeito Fernando Cunha que não mede esforços para que o Festival 

do Folclore for cada vez melhor. Muito obrigado, Senhor 

Presidente.” Não havendo mais oradores nos três minutos 

regimentais, passa-se, ao tempo das Lideranças.  Assume a 

presidência o Vereador Marco Antônio Parolim de Carvalho.  Usa da 

palavra os Vereadores:  Antônio Delomodarme: (sem revisão do 

orador: 20:08) “Senhor Presidente. Eu falei que nós não precisamos 

aprovar verba para o Folclore. Estou dando sugestão a Comissão 



 

 

 

 

Organizadora do Folclore. Utilizar os funcionários públicos com 

pagamento do adicional noturno, horas extras, enfim, poderem 

trabalhar no Estacionamento principal do Recinto pela Comissão 

Organizadora do Festival do Folclore. Cinco a seis mil carros 

utilizaram o Estacionamento. Cobre taxa de quinze ou vinte reais. 

Acho que é uma boa sugestão à própria Comissão Organizadora do 

Festival do Folclore tocar o Estacionamento Principal. Outra, a 

licitação foi realizada no mês de abril. Ninguém ficou sabendo. A 

Licitação deveria ser realizada aqui na Câmara aberta ao Público 

e Imprensa publicamente com transparência. (Soa a Campainha do 

tempo). Senhor Presidente vou usar o tempo da liderança do PSDB 

que foi cedido. Não sou contra o Festival do Folclore. Parabéns ao 

Prefeito Municipal. Ele quer fazer a cada ano mais bonito. Parabéns 

ao Prefeito. Parabéns ao Célio José Franzin que organiza todo o 

Folclore. Outro aparece na fita, mas quem organiza tudo é Célio 

José Franzin. Foi aluno do Professor Sant’Anna que aprendeu mais 

que o Professor; e, superou o Professor. O Célio tem quase quarenta 

anos no serviço público. No ano que vem vai aposentar. Espero que, 

algum membro da Comissão aprendeu alguma coisa com ele. O Festival 

foi muito bom, Parabéns! A falha está no Estacionamento, licitações 

das barracas. Barraca pequena de quatro mil e quinhentos reais. Da 

barraca grande cobraram sete, então houve uma desproporção. Ainda 

bem que vários amigos que com aquelas barraquinhas faturou. Recebeu 

bastante público e eles faturaram. Mas a sugestão é a Comissão 

Organizadora tocar o Estacionamento. A licitação abrir 

publicamente. Não favorecer membro da própria Comissão. Parabéns 

ao Prefeito e ao Célio José Franzin. Sem você não sai Folclore que 

presta.”  Reassume a presidência o Vereador Antônio Delomodarme.  

A seguir, esgotados os Oradores dos três minutos regimentais às 

Lideranças tem início a ORDEM DO DIA.  Dando sequência aos 

trabalhos, é lido, pelo Senhor Primeiro Secretário, o Requerimento 

nº 547/2019, que requer urgência para a discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 5512/2019, Avulso nº 129/2019, de autoria do 

Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e 

suplementar.  O Requerimento é colocado em discussão.  Não havendo 

oradores, o Requerimento é colocado em votação, sendo 



 

 

 

 

regimentalmente aprovado por unanimidade dos Edis presentes.  O 

Vereador Luiz Antônio Ribeiro não compareceu à presente Sessão.  

Prosseguindo com a tramitação, aprovada a urgência e com o Parecer 

verbal da Comissão de Justiça e Redação, favorável à livre 

tramitação do Projeto de Lei nº 5512/2019, o Senhor Presidente o 

coloca em primeira discussão.  Não havendo oradores, o Projeto 

entra em primeira votação, sendo na forma regimental, aprovado por 

unanimidade dos Edis presentes.  O Vereador Luiz Antônio Ribeiro 

não compareceu à presente Sessão.  A seguir, em regime de urgência, 

o Senhor Presidente solicita os Pareceres verbais das Comissões de 

Finanças e Orçamento; Ação Social e Econômica; Urbanismo, Obras, 

Viação e Transportes; Legislação Participativa; e de Educação, 

Esporte e Cultura.  Com os Pareceres verbais e favoráveis dos 

membros das referidas Comissões, o Projeto é colocado em segunda 

discussão.  Não havendo oradores, em segunda votação, sendo na 

forma regimental, aprovado por unanimidade dos Edis presentes no 

plenário.  O Vereador Luiz Antônio Ribeiro não compareceu à 

presente Sessão.  Dando sequência à tramitação do Projeto, em 

regime de urgência, e com o Parecer verbal e favorável dos membros 

da Comissão de Justiça e Redação, conforme determina o Artigo 205, 

do Regimento Interno, o Senhor Presidente, nos termos do artigo 

268, do mesmo diploma legal, declara o Projeto de Lei nº 5512/2019 

aprovado em Redação Final.  Continuando os trabalhos, com os 

Pareceres verbais e favoráveis dos membros das Comissões de 

Finanças e Orçamento; Ação Social e Econômica; Urbanismo, Obras, 

Viação e Transportes; Legislação Participativa e de Educação, 

Esporte e Cultura, entra em discussão de segundo turno, o Projeto 

de Lei Complementar nº 275/2019, Avulso nº 118/2019, de autoria do 

Executivo, que dispõe sobre inserção de área que especifica no 

perímetro urbano do Município de Olímpia.  Com a palavra, o Senhor 

Presidente informa, que nos termos do Parágrafo II, Inciso IX, do 

Artigo 47, da Lei Orgânica do Município e Artigo 184 do Regimento 

Interno, o Projeto necessita, para sua aprovação, do voto favorável 

da maioria absoluta dos Membros da Câmara, ou seja, seis (06) votos 

dos Edis presentes.  Ainda com a palavra, o Senhor Presidente 

informa que o referido Projeto foi aprovado em primeira discussão 



 

 

 

 

e votação de primeiro turno na Sessão Ordinária do dia cinco de 

agosto de dois mil e dezenove.  Não havendo oradores, o Projeto de 

Lei Complementar nº 275/2019 é colocado em segunda votação, sendo 

na forma regimental, aprovado por unanimidade dos Edis presentes 

no plenário.  O Vereador Luiz Antônio Ribeiro não compareceu à 

presente Sessão.  A seguir, nos termos do Artigo 205 do Regimento 

Interno desta Edilidade, o Senhor Presidente declara o Projeto de 

Lei Complementar nº 275/2019 aprovado em Redação Final.  

Prosseguindo com os trabalhos, com a palavra o Senhor Presidente 

informa que será apreciada em primeiro turno o Projeto de Lei 

Complementar nº 276/2019.  Esclarece ainda que o projeto necessita, 

para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos 

Membros da Câmara, nos termos do Parágrafo II, inciso IX, do Artigo 

47, da Lei Orgânica do Município, ou seja, seis (06) votos dos 

Edis presentes.  A seguir, é lido pelo Senhor Primeiro Secretário, 

o Parecer nº 68/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável à livre tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 

276/2019, avulso nº 128/2019, de autoria do Executivo, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 212, de 02 de outubro de 2018, 

que institui o Código Tributário Municipal da Estância Turística 

de Olímpia.  Com o Parecer favorável, o referido projeto é colocado 

em primeira discussão.  Não havendo oradores, o Projeto entra em 

primeira votação, sendo regimentalmente aprovado por unanimidade 

dos Edis presentes em plenário.  O Vereador Luiz Antônio Ribeiro 

não compareceu à presente Sessão.  Usa da palavra o Senhor 

Presidente para esclarecer que o Projeto retornará a pauta da 

próxima Sessão Ordinária quando o projeto será apreciado em segundo 

turno.  Dando continuidade aos trabalhos, com os Pareceres verbais 

e favoráveis dos membros das Comissões de Finanças e Orçamento; 

Ação Social e Econômica; Urbanismo, Obras, Viação e Transportes; 

Legislação Participativa e de Educação, Esporte e Cultura, entra 

em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 5507/2019, avulso nº 

119/2019, de autoria do Executivo, que altera o Inciso I, do artigo 

3º, da Lei nº 4.462, de 27 de junho de 2019, que dispõe  sobre 

autorização legislativa para extinção de débitos tributários 

mediante pagamento pelo seu devedor na forma de dação em pagamento.  



 

 

 

 

Não havendo oradores, o Projeto de Lei nº 5507/2019 é colocado em 

segunda votação, sendo na forma regimental, aprovado por 

unanimidade.  O Vereador Luiz Antônio Ribeiro não compareceu à 

presente Sessão.  A seguir, nos termos do Artigo 268, do Regimento 

Interno desta Edilidade, o Senhor Presidente declara o Projeto 

aprovado em Redação Final.  Dando continuidade aos trabalhos, entra 

em deliberação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 502/2019, 

avulso nº 178/2019, de autoria do Vereador Luiz Antônio Moreira 

Salata, que dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Esportivo 

Professor Sankiti Takahashi ao Jovem Paratleta Allan Henrique 

Araújo Frias.  O Senhor Primeiro Secretário faz a leitura do 

Parecer nº 69/2019, da Comissão de Justiça e Redação.  Com o 

Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o Senhor 

Presidente esclarece ao Plenário, que nos termos do artigo 87, 

Parágrafo Primeiro, Inciso V do Regimento Interno, combinado com 

o Artigo 47, Parágrafo Primeiro, inciso V, da Lei Orgânica do 

Município, a proposição em referência necessita, para sua 

aprovação, do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, 

ou seja, seis (06) votos; motivo pelo qual, o Presidente tem 

direito a voto, conforme estabelece o artigo 22, Inciso II, do 

Regimento Interno desta Edilidade.  A seguir, por se tratar de 

matéria que deverá ser submetida à “discussão e votação única”, o 

Senhor Presidente solicita ainda, o Parecer verbal das seguintes 

Comissões: Finanças e Orçamento; Ação Social e Econômica; 

Urbanismo, Obras, Viação e Transportes; Legislação Participativa; 

e de Educação, Esporte e Cultura.  Com os Pareceres verbais e 

favoráveis dos membros das referidas Comissões, o Projeto é 

colocado em discussão única.  Usam da palavra os Vereadores:  Luiz 

Antônio Moreira Salata: (sem revisão do orador: 20:26) “Senhor 

Presidente. Senhores Vereadores. Eu quero dar boas vindas e 

cumprimentar o meu amigo Devalci da Cruz Baia, Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Altair. Senhor Presidente. Quero dizer das 

inúmeras qualidades do jovem olimpiense paratleta Allan Henrique 

Araujo Frias Paratleta olimpiense destacado pela sua trajetória. 

2015 nesse setor se tornou conhecido pelo Professor Ezequiel 

Gonçalves da Silva que também é professor d música e professor na 



 

 

 

 

Rede Estadual de Ensino. O Paratleta Allan vem se destacando em 

várias modalidades: Tênis de Mesa, Seleção de Futebol e hoje se 

destaca no Atletismo. Recentemente, foi premiado com várias 

Medalhas. É uma grande honra homenagear esse menino que é filho do 

Aguinaldo Mantovani e da Gesieli, bisneta da Dona Zuina que foi 

uma pessoa espetacular pela sua humildade e atitudes de fazer o 

bem. O Allan herdou todos esses predicados da sua família. A Câmara 

tem essa atribuição de homenagear as pessoas que destacam e leva 

o nome de Olímpia a todo o país. É prazer e imensa honra assinar 

esse Decreto, Agradecer ao subscritor meu amigo Fernandinho, 

subsidiou e melhorou a biografia do Allan Henrique Araujo Frias um 

grande paratleta e merecedor. Peço votos dos Companheiros para 

homenagear esse menino Allan. Além disso, a gratidão do Legislativo 

e da população olimpiense pelo que ele está fazendo pelo esporte 

em nossa cidade. Muito obrigado.”  Fernando Roberto da Silva:(sem 

revisão do orador: 20:29) “Senhor Presidente. Parabenizar e 

agradecer o Senhor Vereador Luiz Antônio Moreira Salata pela 

permissão deste Vereador subscrever essa propositura juntamente 

com o Nobre Vereador. Há anos que acompanho o Allan paratleta 

excepcional na cidade de Olímpia levando o nome da nossa cidade 

nas cidades que ele participa. Teve participação inédita nos Jogos 

Regionais. A Secretaria de Esportes não conhecia o Allan. Eu 

apresente o Alla para a Secretaria de Esportes. Ele disputou 

representando Olímpia neste ano nos Jogos Regionais 2019 no 

município de Franca – SP sendo um dos melhores Medalhistas (três 

Medalhas) dos jogos regionais representando a cidade de Olímpia. 

Categoria 37 – Livre; Prata nos 100 metros; Prata no lançamento de 

dardo; e, Bronze no Arremesso de Peso. ALLAN é um grande Paratleta. 

Em São Paulo participou dos jogos seletivos escolares. Na Seleção 

Paulista de Futebol de sete paratleta com paralisia cerebral. No 

dia nove também participou da seletiva do atletismo na cidade de 

São Paulo. A Medalha do Mérito Esportivo Professor Sankiti 

Takahashi ao jovem Allan Henrique Araujo Frias é muito importante. 

Nós Vereadores já fizemos proposituras para vários atletas do nosso 

município. Parabéns Salata! Um incentivo ao Allan para que continue 

levando o nome da nossa querida Olímpia.”  Flávio Augusto Olmos: 



 

 

 

 

(sem revisão do orador: 20:32) “Senhor Presidente. Quero 

parabenizar o Vereador Salata. Eu fico feliz pelo Allan e pelo 

nosso amigo Aguinaldo trabalha incansavelmente para poder ajudar 

esse menino. No programa da Secretaria, ás vezes passa em branco 

a participação desses meninos. No plano do esporte, por não terem 

esses incentivos, são quantos os atletas que não se formam 

profissionais. A gente fica feliz pelo reconhecimento, mas a gente 

fala que precisaria haver um trabalho muito maior para descobrirmos 

talentos em Olímpia. Não pode porque tem os cargos políticos, mas 

dia onze do mês o dinheiro cai na conta. Parabenizo e fico feliz 

pelo Fernandinho por ter levado esse menino. O Agnaldo sofre muito 

a procura de patrocínio. Espero que, melhore muito mais esse 

incentivo por parte da Secretaria. Mais uma vez, Salata parabéns 

pela homenagem.”  José Elias Morais: (sem revisão do orador: 20:34) 

“Quero dar parabéns ao Vereador Salata pela escolha. Quero contar 

uma história do Allan. Quando bebezinho precisou de algumas 

cirurgias. E, a nossa Empresa, ajudou levá-lo a Ribeirão Preto. 

Muito feliz estou por saber que ele destacou. Mais ainda por ser 

este Vereador o autor do Projeto de Lei que criou o Projeto de 

Decreto Legislativo. Através deles os Nobres Pares desta Casa 

procuram homenagearem os Jovens Talentos. Assim como, essa 

homenagem do Decreto Legislativo de Autoria do Senhor Vereador 

Luiz Antônio Moreira Salata essa Homenagem de Concessão da Medalha 

do Mérito Esportivo Professor Sankiti Takahashi ao jovem paratleta 

Allan Henrique Araujo Frias. Essas pessoas lutam porque é difícil. 

Repito meus Parabéns ao Vereador Salata pela escolha do Allan uma 

pessoa especial que tenho por ele um carinho muito grande. Foi 

muita boa essa escolha. Então, eu Empresário dei minha pequena 

contribuição que nem foi como Vereador. Apenas, Empresário. 

Realmente, precisamos homenageá-los porque é um incentivo a mais. 

Senhor Presidente. Houve neste ano atraso de entrega das Comendas. 

Eu haveria de pedir para não ficarem Comendas de um ano para o 

outro. Mesmo que para isso, sejam entregues todas numa celebração 

memorável das entregas dessas Medalhas dos Méritos Esportivos. Vai 

ficar muito bonita. Não seria somente homenageando um atleta, mas 

todos. Nós temos atletas que tem Comendas para receberem, 



 

 

 

 

inclusive, alguns são nossos amigos como o caso do Adair que é 

atleta participa de várias corridas, em projeto aprovado para 

entregue de Medalha, mas não recebeu ainda a sua Medalha. Senhor 

Presidente, com sua permissão a entrega todas numa mesma solenidade 

poderia proporcionar uma festa muito grande aqui. Conto com o apoio 

do Nobre Presidente. Vamos mostrar a todos que nós Vereadores não 

só estamos dando o Título, mas entregando também. Obrigado. Mais 

uma vez Nobre Vereador Salata parabéns pela escolha.”  Luiz Gustavo 

Pimenta: (sem revisão do orador: 20:37) “Senhor Presidente. Quero 

parabenizar o Salata por essa Medalha ao Allan extensivo ao seu 

pai e sua família. Allan é o atleta, mas tem muito guerreiro por 

trás. Por isso, uma Medalha para todos os familiares também. Mais 

uma vez, parabéns Salata e Fernandinho.”  João Batista Dias 

Magalhães: (sem revisão do orador: 20:37) “Senhor Presidente. A 

concessão de Medalha do Mérito Esportivo Professor Sankiti 

Takahashi foi projeto criado pelo Vereador José Elias que permite 

momentos como esse. Muitas vezes, nós vemos o merecimento a alguém 

no esporte destacando perante a opinião pública onde todos são 

capazes de fazer alguma coisa por si e perante a sociedade. Projeto 

de Decreto Legislativo, autoria do Vereador Salata, concede essa 

Medalha ao Paratleta Allan Henrique Araujo Frias que tem uma 

trajetória familiar por detrás dele. Perante os nossos olhos coloca 

um cidadão comum por àquilo que faz. Mas Allan é especial por 

aquilo que faz perante muitos outros. Outros com a mesma força e 

capacidade que ele apresenta. Certamente é merecedor da 

consideração dessa ótica dispensada a essa homenagem. Parabéns!  

Allan leve desta Câmara Municipal o brilho desta Medalha aos seus 

pais, familiares e amigos.”  Marco Antônio Parolim de Carvalho: 

(sem revisão do orador: 20:40) “Senhor Presidente. A Secretaria 

precisaria dar uma atenção maior e uma assistência para treinamento 

especial a esses jovens paratletas para ele participarem dessas 

modalidades esportivas representando nossa cidade. Parabenizo o 

Salata. Autor do projeto da Concessão da Medalha Professor Sankiti 

Takahashi ao paratleta Allan Henrique Araujo Frias. Parabéns 

Salata. Conte com meu voto. Um abraço. Obrigado, Senhor 

Presidente.”  Com a palavra, o Senhor Presidente: Antônio 



 

 

 

 

Delomodarme: (sem revisão do orador: 20:41) “Senhor Vereador José 

Elias de Moraes que eu já tinha esse pensamento. Quem tem Título 

e Medalha para entregar poderíamos marcar a data e entrega-las 

todas na mesma data. Eu também tenho que entregar título ao meu 

amigo João Garcia. Vamos fazer todas numa data só e vai ficar muito 

bonito. Eu espero que todos os Vereadores participem desse Evento. 

Quero cumprimentar o Nobre Vereador e Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Altair Senhor Devalci da Cruz Baia. Seja bem vindo 

Muito obrigado pela presença nesta Casa.”  Fernando Roberto da 

Silva: (sem revisão do orador: 20:43) “Senhor Presidente. Quero 

agradecer ao Alexandre Bonin que cedeu a Academia para treinamento 

para o Allan que desenvolveu fisicamente. Lá na cidade de Franca 

– SP, O paratleta foi contratado para disputar pela cidade de 

Franca. O Alan só perdeu para ele, por isso ficou em segundo lugar. 

Imagine agora o Allan com toda uma Academia montada e com 

treinador. Imagine o quanto ele vai desenvolver. Agradeço o 

Empresário Roberto Aparecido Júnior, Robertinho, que ofereceu o 

suplemento para o paratleta Allan. Também parabenizar a todos que 

estão trabalhando para o desenvolvimento do atletismo em Olímpia. 

Obrigado, Senhor Presidente.”  Não havendo mais oradores, o Projeto 

Decreto Legislativo nº 502/2019 entra em votação única, sendo 

regimentalmente aprovado pela unanimidade dos Edis presentes em 

Plenário, ou seja, dez (09) votos.  O Vereador Luiz Antônio Ribeiro 

não compareceu à presente Sessão.  A seguir, nos termos do Artigo 

268, do Regimento Interno desta Edilidade, o Senhor Presidente 

declara o Projeto aprovado em Redação Final.  Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente, “Sob a Proteção de Deus”, e atendendo 

aos Requerimentos de nº 522/2019 de Sua autoria; 525/2019, 

537/2019, 538/2019 e 539/2019, de autoria do Vereador Flávio 

Augusto Olmos; 546/2019, de autoria do Vereador Luiz Antônio 

Moreira Salata,  declara encerrados os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária em Homenagem Póstuma a memória das Senhoras Júlia 

Gottardo Lopes e Aldair Therezinha Rodrigues Vilarinho Grancindo 

e dos Senhores Sérgio Natal Rosa, Arlindo Riscali, Antonio Batista 

Pereira e Francisco José da Silva.  Do que, para constar, foi 



 

 

 

 

lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada 

pelos membros da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


