
ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS DEZENOVE HORAS.  

 

 

                            Aos quatro dias do mês de novembro 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; Segundo Secretário, Vereador Luiz Antônio Ribeiro 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, 

realizou-se a Nonagésima Segunda 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.  A seguir, todos de pé, é entoado o Hino à Olímpia.  

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente solicita ao Primeiro 

Secretário que proceda a leitura das Ementas dos Projetos 

constantes do expediente.  Projeto de Lei nº 5532/2019, avulso nº 

165/2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de 

créditos suplementares.  O Projeto é encaminhado à Comissão de 

Justiça e Redação e à Ordem do Dia.  Dando sequência aos trabalhos, 

são lidos pelo Senhor Primeiro Secretário, aprovados pelo 

Plenário, ou deferidos pela Presidência, conforme o caso, os 

seguintes requerimentos:  769, 770, 771, 772, 773 e 774/2019, de 

autoria do Vereador Flávio Augusto Olmos.  775, 776, 777, 778, 

779, 780, 781, 782, 783 e 784/2019, de autoria do Vereador Luiz 

Antônio Moreira Salata.  785, 786, 787 e 788/2019, de autoria do 

Vereador Fernando Roberto da Silva.  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:  752 e 

753/2019, de autoria do Vereador Fernando Roberto da Silva.  

754/2019, de autoria do Vereador José Elias Morais.  755, 756, 

757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763/2019, de autoria do Vereador 

Flávio Augusto Olmos.  764, 765 e 772/2019, de autoria do Vereador 

Antônio Delomodarme.  766, 767, 768, 769, 770 e 771/2019, de 

autoria do Vereador Marco Antônio Parolim de Carvalho.  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.  Usa da palavra os Vereadores:  Flávio 

Augusto Olmos: (sem revisão do orador: 19:05) “Senhor Presidente. 

Mototaxistas procuraram este Vereador reclamando que a Prefeitura 

está obrigando eles a fazerem Curso em São José do Rio Preto. 

Ocorre que, agora nem em São Jose do Rio Preto tem esse curso. 

Agora tem que ir a Votuporanga. Vê-se anunciar Aeroporto, duplicar 

a via em frente ao Hot Beach. Não vê nosso Governo trazer curso de 

qualificação para motoristas, às vezes, fazer uma parceria para 

curso de motoristas para mototaxi ou Vans. Hoje, em Olímpia quando 

uma pessoa morre o corpo tem que ir para Barretos. Não vê o Governo 

preocupado em trazer o IML para Olímpia. Fico triste por esse 

Governo que pensa em si só. Por enquanto é só.”  Luiz Antônio 

Moreira Salata: (sem revisão do orador: 19:08) “Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. (Saudações). (Sem revisão do orador). Com 

respeito, admiração e congratulação a toda comunidade da Escola 

Dona Anita Costa. Realizaram Jantar Comemorativo de diversos 

alunos, ex-alunos e ex-professores. O Prefeito representou a 

comunidade política. Eu estive lá representando a minha família. 

Durante mais de trinta anos a minha mãe ministrou aula no Grupo 

Escolar Dona Anita Costa. Todos meus irmãos cursaram desde a 

alfabetização até ao quarto ano. Minha Tia Sebastiana Moreira 

Câmara também por mais de trinta anos. O majestoso Grupo. 



 

 

 

 

Atualmente, Escola Estadual Dona Anita Costa merece de nossa parte 

uma deferência especial ao comemorar neste ano cem anos. Foi criado 

pelo Decreto de 15 de outubro de 1919. Instalado pelo primeiro 

Diretor Rodrigo Rodrigues Rosa em 18 de novembro de 1919. Para 

implantação desse Grupo Escolar foram adaptados em dois prédios 

particulares arrendados a Rua Bernardino de Campos Nº 86 e Nº 88. 

Com o crescimento da cidade impulsionado pela economia do café o 

numero de matriculas aumentaram sendo necessário outro prédio. 

Finalmente, em setembro de 1940 o prédio próprio localizado na 

antiga Avenida XV de Novembro, atual Avenida Waldemar Lopes Ferraz, 

foi inaugurado em 1º de Abril de 1941. Passou a denominar Dona 

Anita Costa a partir de 1944. No período de quarenta, o interventor 

do Governo de São Paulo era o Governador Adhemar Pereira de Barros, 

atendeu pedido da liderança da família Lopes Ferraz, autorizou a 

construção dessa planta magnifica que tornou a Escola modelo e 

majestosa que é o Grupo Escolar. Minha admiração e respeito por 

todos que por lá passaram Diretores, Professores, Coordenadores, 

Alunos, Funcionários e colaboradores as nossas congratulações. 

Senhor Presidente. Apresentei dez matérias requerimentos. Pedimos 

ao Deputado Geninho a sua gestão junto a Secretaria de Estado e 

Desenvolvimento Econômico para autorizar agendamento da Carreta da 

Unidade Móvel, local pedagogicamente adequado, da Via Rápida para 

ministração de aulas para formação de pessoas em panificação, 

açougue e jardinagem. Voltamos reiterar junto ao Ministério das 

Comunicações, TIM e ao Deputado Geninho, melhor sinal da Operadora 

TIM. Finalizo, agradecendo o Presidente e a Mesa desta Casa 

autorizar Sessão Solene dos 40 anos da Criação da 64ª Subseção da 

OAB Ordem dos Advogados do Brasil de Olímpia, convênios que 

beneficiam centenas de pessoas carentes na área de distribuição de 

Justiça. Estamos trabalhando na preparação de toda documentação 

para atender a Emenda de autoria do Deputado Federal Geninho que 

nos brindou com recurso da Secretaria de Estado da Cultura. Há 

quatro décadas Olímpia não tem Banda Marcial. É um projeto 

importante para agregar jovens dentro desse projeto de música para 

ter melhor organização, disciplina e aprender música. A ABECAO 

assumiu esse desafio no sentido de preparar a documentação que os 



 

 

 

 

funcionários da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São 

Paulo já relacionaram. Parabenizar o Deputado Federal Geninho 

Zuliani pela maratona pelo Brasil quando ele se colocou como 

relator do projeto de lei do Marco Regulatório do Saneamento. O 

desafio é grande, às diferenças existem no Brasil que é um 

verdadeiro continente. Em certos lugares não há saneamento básico 

à altura. O Deputado Geninho está de parabéns por cumprir com 

rigor, não só a missão que o Presidente da Câmara delegou a ele, 

mas a confiança do Governo Federal em preparar um projeto de lei 

para atender os auspícios da vontade do Governo no sentido de 

avançar na implantação de novo projeto de saneamento básico. Deixo 

aqui, nosso respeito e admiração ao trabalho do Deputado Geninho 

Zuliani.”  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: 19:19) “Senhor 

Presidente, Marcos. (Saudações.). (Sem revisão do orador). Flávio 

disse a respeito dos mototaxistas Na sala da Presidência desta 

Casa também encheu de mototaxistas. Um deles trouxe duas multas. 

Liguei para o Secretário da PRODEM solicitando cancelamento 

daquelas multas. Há mais de cinquenta mototaxistas clandestinos. 

Imediatamente é preciso regulamentar e ser distribuídos para as 

Agências. Necessita fazer Curso. No momento, esse curso não tem em 

Olímpia, mas breve um Escritório vai ter esse Curso para 

Motoqueiros. Conversei com o Márcio da PRODEM. Acredito que ainda 

neste ano vamos nos reunir com todos os motoqueiros e proprietários 

das Agências também para resolver esse impasse dos mototaxistas. 

Regulamentar e proibir Agências trabalharem com motoqueiros 

clandestinos. Eu já falei com o Prefeito. Solicitei que não 

multassem motoqueiros enquanto não tem o curso em Olímpia. Multa 

de quinhentos reais é desagradável para o mototaxistas. O Prefeito 

e Secretário compreenderam e breve com os motoqueiros nós 

realizaremos reunião nesta Câmara. Nobres Vereadores, as Diretoras 

do Ginásio Capitão Narciso Bertolino querem fazer evento Câmara-

Mirim. Será na próxima sexta-feira, às nove horas da manhã, com 

dez vereadores Mirins. A Direção da Escola solicita aos Dez Nobres 



 

 

 

 

Pares desta Casa, cada Vereador acompanhasse um Vereador Mirim. 

Conto com a presença dos Nobres Pares, desde já agradeço a todos.”  

Reassume a Presidência o Vereador Antônio Delomodarme.  Fernando 

Roberto da Silva: (sem revisão do orador: 19:23) “Senhor 

Presidente. (Saudações). Nesta semana fiz Requerimentos. 

Parabenizo a Academia Corpore levando nome do nosso município 

participando na Praia de Cocanha, em Caraguatatuba, travessia e 

desafios Aquaman 2019. Participantes Bruna Camioto, Adriana Lopes, 

Miguel Cestari. O Ricardo Quemello Marson classificou em primeiro 

lugar na sua categoria. Parabéns a todos participantes. Parabéns 

ao Professor Alexandre Vieira da Academia Corpore. Parabenizo a 

Escola Anita Costa completa 100 anos. Eu fui aluno por três anos 

quando cursei do primeiro ao terceiro Colegial. Tenho admiração 

Pelos Diretores, Professores, funcionários e por todos que 

estudaram na Escola Anita Costa. Indicação de minha autoria ao 

Senhor Prefeito para instalar ar condicionado em todas as Escolas 

da Rede de Ensino Municipal. Nosso entendimento não é só de ficar 

indicando, mas buscar os recursos também para essas instalações 

para que possamos contribuir com as crianças do nosso município. 

Outra Indicação é construir a Cidade da Criança. Com os 

responsáveis pelo trânsito tivemos reunião com o Diretor Márcio 

Ramos da PRODEM e Diretor de Transito Bruno Garcia a quem agradeço 

pela reunião no bairro com os moradores. Conversamos com Deputados 

e pedimos a eles enviarem mais recursos para a cidade. Pedimos 

recursos para a saúde, Senhor Presidente muito obrigado a todos. 

Confiamos a todos munícipes. Portanto. Muito obrigado a todos.”  

Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 19:27) “Nesta semana, 

através de (PPP’S) Parcerias Publico-Privadas instalaram quatro 

pontos de ônibus. Está acabando de instalarem nos Bairros Harmonia, 

Aroeira, Morada Verde. Também na Avenida do Folclore. Hoje, 

conseguimos adesão de mais quatro pontos para recuperação da 

Empresa Network e Via-Fibra. Faço agradecimento público a essas 

Empresas. Chegamos aos dezoito Pontos de Ônibus instalados com 

PPP’S. Projeto que não envolve dinheiro Público. Eu, Vereador, 

tenho procurado Empresários e vendido essa ideia da Parceira como 

acontece em várias cidades do Brasil. É um projeto viável para os 



 

 

 

 

dois lados por favorecer os usuários do transporte público coletivo 

da nossa cidade em contrapartida o Empresário tem o benefício da 

sua Empresa. Esse projeto está para chegar ao final. Para quem 

saiu do zero, nós estamos com dezoito Pontos de Ônibus faltam doze. 

Nós estamos firme no propósito. Muito obrigado, Presidente.”  João 

Batista Dias Magalhães: (sem revisão do orador: 19:29) “Senhor 

Presidente. (Saudações). Encaminhei Requerimento ao Presidente 

Regional da CPFL. A questão da iluminação pública de Olímpia. 

Andando pelo bairros detecta que o nível das lâmpadas colocadas 

não atendem as exigências de melhor qualidade de vida à população. 

Aguardamos atendimento a esse Requerimento. Eu fiz esse 

posicionamento ao Senhor Prefeito Municipal Fernando Cunha. Ele 

adiantou o custo da troca de todas essas lâmpadas. Ele posiciona-

se a favor desse serviço direcionado a população. Ele passou para 

a gente algumas Praças já sendo viabilizadas com recursos públicos 

do município. Rua Benjamim Constant com Floriano Peixoto está sendo 

colocados postes novos com iluminação que não existia naquele 

local. Há trabalho na COHAB - 4 e COHAB -3, Praça São Benedito e 

Ponte do Rio Matadouro onde a iluminação será viabilizada. Na 

Alameda José Rodrigues a iluminação será substituída para atender 

aquela região. Também Jardim Luiza e os bairros Alvorada, Jardim 

Luíza, Santa Fé, defronte a quase Paróquia São Judas Tadeu e Santo 

Expedito, sem iluminação que serão desenvolvidas nos próximos 

sessenta dias. Avenida do Folclore, entre Avenida 

Constitucionalista e Thermas dos Laranjais, região do nosso amigo 

Vereador Luiz do Ovo, também tem feito essas reivindicações junto 

ao Prefeito Municipal e sendo atendido. No sistema de abastecimento 

de água. A expansão urbana foi mais justificativa na Zona Leste da 

cidade desde a Avenida Mário Vieira Marcondes até aquele último 

bairro que está sendo construído pela PACAEMBU antes da Quinta das 

Colinas. Onde a distribuição de água é deficiente. Determinada 

época do ano têm oscilações e deficiência na sua forma de 

distribuição devido às fragilidades dos poços que naquela época 

foram construídos. Uma das maiores obras do Governo Fernando Cunha 

atende aquela região ao perfurar poço profundo próximo do Rio 

Cachoeirinha. Sendo direcionada a água para toda aquela região de 



 

 

 

 

Olímpia. A distribuição de água é dos maiores marcos, ás vezes, 

obras enterradas, mas necessária para atender aquela população 

mais carente do município. Portanto, é uma das maiores obras dos 

últimos anos no município. Água é um líquido precioso que o 

Prefeito Fernando Cunha disponibilizará breve a todos. Na verdade, 

entre 35 a 40 bairros, o que não é pouco, porque àquela região 

está recebendo cada vez mais moradores. Há deficiência na questão 

de mobilidade e acessibilidade urbana. Entendemos ser necessária 

à expansão urbana com acessibilidade com Avenidas, mas não foram 

feitas. Agora, já está sendo feito um trabalho significativo que 

atenderá mais de trinta e cinco bairros da cidade. Atenderá uma 

população entre quinze a vinte mil habitantes. Senhor Presidente. 

São as minhas colocações. Boa noite a todos.”  Luiz Gustavo 

Pimenta: (sem revisão do orador: 19:38) “Saudações. Essa questão 

que aqui foi levantada pelo Vereador Flávio sobre o IML é uma 

responsabilidade do Estado onde o município também deveria 

colaborar, mas se não dá conta da Saúde, não vamos querer comprar 

essa briga de trazer defunto também porque não vamos dar conta de 

fazer essa questão do IML. Com o tempo, quem sabe pode voltar o 

IML para cá. Por outra, essa conversação com os mototaxistas é 

interessante e muito boa. Nós temos serviços dos mototaxistas, 

taxis e uber. Acho que deve haver cautela na hora de aumentar a 

quantidade de vagas para novos mototaxistas. É necessário haver 

consenso. Foi falado sobre Ponto de ônibus. Parabéns ao Vereador 

por essa iniciativa de estar desenvolvendo esses Pontos de ônibus. 

Faço uma critica. Os ônibus não são novos, são reformados, mas 

muito alto para a população entrar dentro. Isso foi levantado aqui, 

mas não houve nenhuma modificação por parte da PRODEM que deveria 

ver essa situação com mais carinho ou alguns ônibus com fácil 

acesso. Em relação à água, nessa gestão o município já gastou mais 

de meio milhão de reais. Dois poços profundos tentaram perfurar. 

Eu não sei se houve bom resultado. Essa demanda ainda é muito 

devagar aos munícipes. Nós temos três ou quatro Parques Aquáticos 

e a população sem água. Quando tem água é uma das mais caras da 

região. Acho que já é hora de ver com carinho essa situação. Furem 

três ou mais poço, mas resolvam essa questão. Era o questionamento. 



 

 

 

 

Obrigado pela atenção. Boa noite.”  Marco Antônio Parolim de 

Carvalho: (sem revisão do orador: 19:43) “(Saudações). Parabenizo 

o Secretário Galina. Já foi falado sobre a iluminação das Praças. 

Foi feito teste de iluminação na COHAB 4. Já me disseram que o 

serviço foi muito bem feito e dará mais segurança aos moradores. 

O próximo serviço de iluminação será a Praça Oswaldo Caputo Filho, 

próxima ao bairro Santa Fé, desde o início desta Praça eu e mais 

um morador conseguimos com a Ferrasa a parte de ferragens e 

concreto. No DAEMO a parte de grama. Agora, com Prefeito Fernando 

Cunha que tem visão de melhoramento para o centro e periferia. 

Cobro da Secretaria responsável sobre serviços de distribuição de 

panfletos em nossa cidade. Inúmeras são as reclamações que este 

Vereador recebe todos os dias de panfletos jogados em casas 

desocupadas, nas ruas e nos carros. Não queremos tirar emprego de 

ninguém. Nós queremos adoção de medida de uniformização na 

distribuição dos panfletos em nossa cidade com trabalho daquele 

que precisa trabalhar, mas sem importunar àquele que não precisa 

ser importunado. Então, mais uma vez peço ao Secretário Tarcísio 

convidar as Empresas Panfletárias, uma ou duas Empresas que eu 

acho que faz esse serviço. Ao conversar com os panfletistas, eles 

não sabem nem como é o procedimento de entregar o papel. Não é 

culpa deles; é porque nunca foi cobrado. Por isso, gostaria de 

participar para saber quem são essas pessoas. Somos cobrados para 

fazer indicações para lombadas, tartarugas para diminuir 

velocidade dos veículos. A educação no trânsito é muito falha. Por 

isso as pessoas pedem por ser uma maneira da pessoa se sentir 

segura, mas não sei ao certo, senão dentro de alguns dias será uma 

cidade cheia de tartaruga. Acho que, deveria fazer um estudo e 

levantamento. Já feito projeto de lei, mas foi retirada. Outros 

fizeram, mas ficou só no papel. Vamos fazer essa lei sair do papel. 

Reunir pessoas para haver educação no trânsito da nossa cidade. 

Pelo que vejo, as tartarugas continuarão sendo o forte na educação 

do trânsito em nossa cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.”  

A seguir, nos termos regimentais, o Senhor Presidente informa o 

Plenário:  Antônio Delomodarme: (sem revisão do orador: 19:49) “O 

Secretário da Agricultura ele disse que quem tiver interesse vai 



 

 

 

 

ser aberta a licitação nesta semana vai chegar a vinte um lotes 

que a gente aprovou aqui nesta Casa. Nesta semana, sem falta, vai 

ser aberta a licitação para os interessados.”  A seguir, esgotados 

os Oradores dos três minutos regimentais às Lideranças tem início 

a ORDEM DO DIA.  Dando continuidade aos trabalhos, com os Pareceres 

verbais e favoráveis dos membros das Comissões de 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 5517/2019, avulso nº 136/2019, de 

autoria do Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Olímpia para o Exercício de 2020.  Não havendo 

oradores, o Projeto de Lei nº 5517/2019 é colocado em segunda 

votação, sendo na forma regimental, aprovado por unanimidade.  Com 

a palavra o Senhor Presidente informa ao Plenário que a Mesa 

recebeu a Emenda número 45/2019, e que cópias da referida Emenda 

já se encontram nas pastas dos Senhores Vereadores.  O Senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura da 

Emenda nº 45/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação.  A 

seguir, a Emenda nº 45/2019 é colocada em discussão única.  Usa da 

palavra o Vereador:  Luiz Antônio Moreira Salata: (sem revisão do 

orador: 19:52) “Senhor Presidente. Agradecer aqui aos Membros da 

Comissão de Justiça e Redação. Na Pessoa do Vereador João Magalhães 

pela presteza em aperfeiçoar o texto. Apresentamos Comissão de 

Finanças e Orçamento a Emenda Nº 40/2019. Depois pedimos para ser 

retirada. Agradecer o Vereador Luiz do Ovo que nos acompanhou. 

Apresentou a Emenda Nº 44/2019. Também constava uma pequena 

imperfeição para tramitação e apreciação Plenária. O Vereador 

Magalhães me procurou para colocar a questão. Nós, prontamente, 

concordamos. Aqui deixo meus agradecimentos em nome do João 

Magalhães a todos os demais membros pela compreensão e a reflexão 

de que é necessária a aprovação dessa Emenda no sentido de fazer 

com que aquele rol com os cursos profissionalizantes, projetos 

culturais e os artesanatos sejam acolhidos pelo município de 

Olímpia. Então, quero agradecer ao Vereador João Magalhães.”  Não 

havendo oradores, a Emenda nº 45/2019 entra em votação única, sendo 

regimentalmente aprovada pela unanimidade dos Edis presentes.  Ato 



 

 

 

 

contínuo, é lido o Requerimento nº 791/2019, que requer urgência 

para votação de Redação Final.  O Requerimento é colocado em 

discussão.  Não havendo oradores, o Requerimento é colocado em 

votação, sendo regimentalmente aprovado por unanimidade dos Edis 

presentes.  A seguir, nos termos regimentais e com parecer 

favorável da Comissão de Justiça e Redação, o Projeto de Lei nº 

5517/2019 com as alterações dadas pela Emenda nº 45/2019 entra em 

votação de redação final, sem discussão, sendo aprovado pela 

unanimidade dos Edis presentes no Plenário.  A seguir, nos termos 

do Artigo 268, do Regimento Interno desta Edilidade, o Senhor 

Presidente declara o Projeto aprovado em Redação Final.  Dando 

sequência aos trabalhos, é lido, pelo Senhor Primeiro Secretário, 

o Requerimento nº 790/2019, que requer urgência para a discussão 

e votação do Projeto de Lei nº 5532/2019, Avulso nº 165/2019, de 

autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos 

suplementares.  O Requerimento é colocado em discussão.  Não 

havendo oradores, o Requerimento é colocado em votação, sendo 

regimentalmente aprovado por unanimidade dos Edis presentes.  

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 5532/2019, 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.  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.  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 5532/2019 



 

 

 

 

aprovado em Redação Final.  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 

5525/2019, avulso nº 151/2019, de autoria do Executivo, que dispõe 

sobre nulidade de revogação que especifica, revigorando Lei 

Ordinária anterior e dá outras providências.  Não havendo oradores, 

o Projeto de Lei nº 5525/2019 é colocado em segunda votação, sendo 

na forma regimental, aprovado por unanimidade.  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, é lido pelo Senhor Primeiro 

Secretário, o Parecer nº 97/2019, de autoria da Comissão de Justiça 

e Redação, favorável à livre tramitação do Projeto de Lei nº 

5531/2019, avulso nº 164/2019, de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre a autorização de doação/devolução de veículos de 

propriedade da Câmara à Prefeitura Municipal da Estância Turística 

de Olímpia/SP e dá outras providências.  Com o Parecer favorável, 

o referido projeto é colocado em primeira discussão.  Usam da 

palavra os Vereadores:  Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 

20:02) “Queria fazer uma indagação sobre o projeto. O Senhor tem 

intenção que o Prefeito destine ele para a Guarda Municipal.”  Com 

a palavra, o Senhor Presidente:  Antônio Delomodarme: (sem revisão 

do orador: 20:02) “Eu conversei com o Secretário Guto e com o 

Prefeito. A necessidade é mais para a PRODEM. É um carro já antigo 

na Casa. Depois o Guto e o Prefeito decidem lá, mas seria bem vindo 

a PRODEM. Os carros da PRODEM estão meio né, eu queria fazer doação 

de dois, aí iria um para a Guarda Municipal. Na Câmara Municipal 

tem três carros. Os três ficam empoeirados o dia todo. Eu tenho 

direito de usar o carro da Câmara, mas eu não uso. O que eu faço 

é com meu próprio carro. Então esse carro está parado aí. A gente 

vai devolver para o município. A Câmara tem que fazer esse 

procedimento devolver para o município. O Prefeito é quem destina 

para aonde vai esse carro. Então, a gente está devolvendo o carro.”  

Não havendo mais oradores, o Projeto entra em primeira votação, 



 

 

 

 

sendo regimentalmente aprovado pela unanimidade dos Edis presentes 

em plenário.  Dando continuidade aos trabalhos, entra em 

deliberação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 500/2019, avulso 

nº 176/2019, de autoria do Vereador Luiz Antônio Moreira Salata, 

que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário de 

Olímpia ao Ilustre Senhor Wilson de Almeida Júnior.  O Senhor 

Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer nº 99/2019, 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, sete (07) 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.  Usa da palavra o Vereador:  Luiz 

Antônio Moreira Salata: (sem revisão do orador: 20:07) Senhor 

Presidente. Eu apresento aos Senhores Vereadores uma parte do vasto 

currículo do Doutor WILSON DE ALMEIDA JÚNIOR que é hoje o Vice-

Presidente do Conselho de Administração da PACAEMBU CONSTRUTORA. 

Ele trabalha há mais de trinta anos nesse setor e sempre contribuiu 

para consolidar esse mercado de produtos habitacionais econômicos. 

Ele que é um dos idealizadores da Pacaembu Construtora, Empresa 

que é considerada entre as três maiores do país nesse setor. Uma 

Empresa de administração familiar, daí o sucesso que ela tem 

obtido. Eu tenho admiração e respeito não só pela Pacaembu, mas 

pelos seus servidores, funcionários. A Empresa Pacaembu 

Construíram Jardim Harmonia, Village Morada Verde, Vida Nova I e 

II, Quinta das Colinas. Está para inaugurar 234 moradias. 



 

 

 

 

Computando todas aproxima a três mil e trezentas moradias. Doutor 

Wilson representa à construtora Pacaembu. É o reconhecimento desta 

Casa. No sentido de que no governo município do Prefeito Geninho 

e agora com o Prefeito Fernando Cunha ter colaborado. Primeiro com 

o déficit habitacional. Contribuído para o desenvolvimento urbano 

da nossa cidade. Por isso, eu peço os votos dos Senhores Vereadores 

para aprovação dessa honraria que é a maior do município, 

principalmente, o reconhecimento a Construtora Pacaembu no 

engrandecimento da nossa cidade.” Não havendo mais oradores, o 

Projeto Decreto Legislativo nº 500/2019 entra em votação única, 

sendo regimentalmente aprovado pela unanimidade dos Edis presentes 

em Plenário, ou seja, dez (10) votos.  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 nº 781/2019, 782/2019, 783/2019 e 

784/2019, de autoria do Vereador Luiz Antônio Moreira Salata, 

declara encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária em 

Homenagem Póstuma a memória das Senhoras Benedicta de Carvalho 

Konkowski, Nair Pessoa Thomazini e Aparecida Pires Tozo e do Senhor 

Mario Roberto Soncim.  Do que, para constar, foi lavrada a presente 

Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 

Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

 


