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ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Dezembro de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura.
Aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste
Poder Legislativo, realizou-se a Quarta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Rodolfo Rodrigues Marcondes e secretariada pelo
Vereador Cláudio do Prado Moraes – 2º Secretário. Às dezenove horas, horário de
convocação, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a
ausência do Ver. Edson Lopes Cerqueira – 1º Secretário e presença dos demais Vereadores:
Claudinei José de Oliveira, Débora Aparecida Rodrigues – Vice-Presidente, Edilson Aparecido
dos Santos, Edney Campos dos Santos, Mário Barbosa Pinto, Nelson Fernandes Nogueira,
Nilson Satolu Imamura e Paulo Cézar Monteiro, e demais membros da Mesa Diretora,
totalizando dez Vereadores. Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE declarou aberta a
presente sessão convocada nos termos do Artigo 121 do Regimento Interno deste Legislativo e
submeteu a ata da 37ª Sessão Ordinária, realizada no último dia onze, à discussão e votação, a
qual foi aprovada por nove votos, sem preceder manifestação, haja vista que o Sr. Presidente
não votou e a ausência do Ver. Edson Lopes Cerqueira. Ato contínuo, aos 00min56s da
gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a leitura dos
Pareceres CFO Nº 034/17 relativo ao Projeto de Lei Nº 016/17 (Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo; CFO Nº 035/17 relativo ao Projeto de Lei Nº 017/17 (Estima a Receita e Fixa a
Despesa do município de Salesópolis, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo; CJR Nº 018, CFO Nº 036/17 e Emendas Aditiva
Nº 001/17 do Ver. Cláudio do Prado Moraes, e Substitutiva Nº 001/17 do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes, ambas ao Projeto de Lei Nº 019/17 (Dispõe sobre o crédito de pequeno
valor, para os fins do disposto no art. 87 do Ato das Disposições Provisórias, e autoriza o
Município a realizar acordo e transações judiciais), de autoria do Poder Executivo; CJR Nº 019,
COSPES Nº 005 e CFO Nº 037/17 relativos ao Projeto de Lei Nº 020/17 (Dispõe sobre a
alteração do art. 12 da Lei Municipal Nº 1.715, de 09 de setembro de 2015, que dispõe sobre a
política dos direitos da criança e do adolescente, e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, aos 19min25s da gravação o SR. PRESIDENTE suspendeu a
sessão devido à uma manifestação popular que ocorria em frente a entrada do Plenário.
Retomados os trabalhos a partir 21min24s da gravação o SR. PRESIDENTE informou que a
Sra. Diretora desta Casa de Leis convidou os manifestantes para entrar nesta sessão e os
informou que, após os trabalhos desta sessão, os Vereadores os atenderia, mas, eles se
negaram a entrar e solicitaram que os Vereadores fossem até eles. Acrescentou que, após a
sessão, os atenderia e, prosseguindo, colocou em única discussão, o Projeto de Lei Nº 016/17
(Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou
da palavra a partir de 22min30s da gravação. Ninguém mais se manifestando, aos 23min39s da
gravação o SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 016/17 à votação, o qual foi
aprovado por nove votos, haja vista a ausência do Ver. Edson Lopes Cerqueira, e o Sr.
Presidente não votou, atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno deste Legislativo. Em
seguida, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação, o Projeto de Lei Nº Nº
017/17 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Salesópolis, para o exercício
financeiro de 2018, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo o qual foi
aprovado por nove votos, sem preceder manifestação, haja vista a ausência do Ver. Edson
Lopes Cerqueira, e o Sr. Presidente não votou, atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno
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deste Legislativo. Prosseguindo com a pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão,
o Projeto de Lei Nº 019/17 (Dispõe sobre o crédito de pequeno valor, para os fins do disposto
no art. 87 do Ato das Disposições Provisórias, e autoriza o Município a realizar acordo e
transações judiciais), de autoria do Poder Executivo com as Emendas Aditiva Nº 001/17 do Ver.
Cláudio do Prado Moraes e Substitutiva Nº 001/17 do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes. O
VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a partir de 26min30s da gravação.
Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 29min19s da gravação.
Retomando a presidência e ninguém mais se manifestando, aos 30min47s da gravação o SR.
PRESIDENTE submeteu primeiramente à votação, as Emendas Aditiva Nº 001/17 e
Substitutivo Nº 001/17, ambas ao Projeto de Lei Nº 019/17, as quais foram aprovadas por nove
votos, haja vista a ausência do Ver. Edson Lopes Cerqueira, e o Sr. Presidente não votou,
atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno deste Legislativo. Aprovadas as Emendas Aditiva
Nº 001/17 e Substitutiva Nº 001/17, o Ver. Cláudio do Prado Moraes aos 32min29s da
gravação, requereu a dispensa da elaboração da Redação Final para que o Projeto de Lei Nº
019/17 fosse votado na presente sessão, o qual foi pelo SR. PRESIDENTE submetido à
deliberação plenária, sendo aprovado por nove votos, haja vista a ausência do Ver. Edson
Lopes Cerqueira, e o Sr. Presidente não votou, atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno
deste Legislativo. Dispensada a elaboração da Redação Final, o SR. PRESIDENTE aos
33min05s da gravação, submeteu à votação o Projeto de Lei Nº 019/2017 com as Emendas
Aditiva Nº 001/17 e Substitutiva Nº 001/17 aprovadas, o qual foi também aprovado por nove
votos, haja vista a ausência do Ver. Edson Lopes Cerqueira, e o Sr. Presidente não votou,
atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno deste Legislativo. Prosseguindo, o SR.
PRESIDENTE aos 33min57s da gravação, submeteu à única discussão e votação, o Projeto de
Lei Nº 020/17 (Dispõe sobre a alteração do art. 12 da Lei Municipal Nº 1.715, de 09 de
setembro de 2015, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e do adolescente, e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por nove votos, o qual
foi aprovado por nove votos, haja vista a ausência do Ver. Edson Lopes Cerqueira, e o Sr.
Presidente não votou, atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno deste Legislativo. Não
havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE aos
35min01s da gravação, desejou a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz e
harmonia. Em seguida, lembrou que a partir do próximo dia dezesseis esta Câmara Municipal
entraria em recesso legislativo, contudo, a parte administrativa continuaria funcionando
normalmente. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrouse a presente ata. (De acordo com o Artigo 129, Parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno desta Câmara
Municipal de Salesópolis, as oratórias desta sessão estão gravadas em DVD, devidamente catalogado,
bem como seu vídeo foi transmitido ao vivo e encontra-se disponível no site
www.camarasalesopolis.sp.gov.br).

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 14 de Dezembro de 2017.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Extraordinária, realizada
no dia 18 de Dezembro de 2017.

