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ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Junho de 2019 - 3º Período da 17ª Legislatura. Aos vinte e
quatro dias do mês de Junho do ano dois mil e dezenove, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis,
sob a presidência do Vereador Cláudio do Prado Moraes e secretariada pelos Vereadores Paulo
Cézar Monteiro e Rodolfo Rodrigues Marcondes – 1º e 2º Secretários, respectivamente. Às
dezessete horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença
dos Nobres Vereadores, constatando-se a presença dos Vereadores: Claudinei José de
Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Edilson Aparecido dos Santos, Edson Lopes Cerqueira,
Mário Barbosa Pinto, Nilson Satolu Imamura, Paulo Cézar Monteiro e Sérgio dos Santos – VicePresidente, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando onze Vereadores. Havendo
número legal, o SR. PRESIDENTE declarou aberta a presente sessão e submeteu a ata da
sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze
votos, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a partir de 01min05s
da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
REQUERIMENTO Nº 280/19 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar qual a previsão
para a roçada e manutenção da Estrada da Usina Parque, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 237 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das janelas da
Unidade Básica de Saúde da área central, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 238 – Determinar ao
setor competente, realizar a manutenção em uma passagem que está desbarrancando, próxima
à entrada da Estrada Dona Benta, onde passa o Rio Tietê, a 50 metros da Estrada da
Petrobrás, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Cláudio do Prado Moraes; 239 – Interceder junto a
empresa responsável pelos serviços de telefonia desta cidade, com a finalidade de estender a
rede de telefonia e de internet até o Bairro da Barra, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 240/19 –
Determinar ao setor competente, instalar uma lombofaixa próximo ao Bar do Renato, na Rua XV
de Novembro, do Ver. Cláudio do Prado Moraes – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
PARECER CFO Nº 017/19 – referente ao BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Maio/2019 –
desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 06min03s da gravação, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO usou da palavra a partir de 06min23s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES a partir de 10min10s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente,
Ver. Sérgio dos Santos, o VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a partir de
12min12s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, a
partir de 15min52s da gravação o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e,
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer
CFO Nº 019/19 e das EMENDAS MODIFICATIVAS Nºs 001 e 002/2019, de autoria do Ver.
Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros, todos ao PROJETO DE LEI Nº 008/19, dispondo sobre
as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária anual de 2020, e dá outras
providências, de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura a partir de 24min12s da
gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 008/19
com as Emendas Modificativas Nºs 001 e 002/19. O VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES usou da palavra a partir de 24min47s da gravação. Ninguém mais se
manifestando, a partir de 26min01s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação as
Emendas Modificativas Nºs 001 e 002/19, separadamente, as quais foram aprovadas por dez
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votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou. Aprovadas as Emendas Modificativas, a partir
de 27min13s da gravação, o Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes requereu a dispensa da
elaboração da Redação Final, para que o Projeto de Lei Nº 008/19 fosse deliberado na presente
sessão, o qual foi submetido à votação, sendo aprovado por dez votos. Dispensada a redação
final, a partir de 27min55s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o Projeto de
Lei Nº 008/19 (Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária
Anual de 2020, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, com as Emendas
Modificativas Nºs 001 e 002/19 aprovadas, o qual foi aprovado por dez votos, haja vista que o
Sr. Presidente não votou, conforme disposto no Artigo 25, II do Regimento Interno desta Casa
de Leis. Ato contínuo, a partir de 28min42s da gravação, e também conforme pauta publicada,
o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR
Nº 012, CACIT Nº 002 e CFO Nº 18/19, todos recomendando o prosseguimento na tramitação
do PROJETO DE LEI Nº 009/19 (Estabelece compartilhamento de bicicletas, patins, patinetes,
skates ou similares, no que couber, em vias e logradouros públicos da Estância Turística de
Salesópolis, e dá outras providências), de autoria do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes.
Terminada a leitura a partir de 35min45s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria
em discussão. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES, autor do projeto de lei, usou
da palavra a partir de 36min08s da gravação. O VER. NILSON SATOLU IMAMURA a partir de
40min01s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 41min34s da gravação. O
VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 43min02s da gravação. Ninguém mais
se manifestando, antes de submeter a matéria à votação, o SR. PRESIDENTE concedeu a
palavra para encaminhamento de votação ao VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES
que a usou a partir de 45min29s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de
50min08s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 51min34s da
gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 54min24s da gravação. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 56min23s da gravação. Após os encaminhamentos de
votação e, a partir de 59min55s da gravação, foi o PROJETO DE LEI Nº 009/19 (Estabelece
compartilhamento de bicicletas, patins, patinetes, skates ou similares, no que couber, em vias e
logradouros públicos da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria
do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes, submetido à votação, o qual foi aprovado por seis votos
favoráveis a quatro contrários dos Vers. Edilson Aparecido dos Santos, Nilson Satolu Imamura,
Paulo Cézar Monteiro e Sérgio dos Santos, considerando-se ainda que o Sr. Presidente não
votou. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de
01h00min42s da gravação o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL
e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h00min59s da gravação. O VER. PAULO
CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h08min42s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES a partir de 01h15min33s da gravação. Passando a presidência ao VicePresidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra
a partir de 01h19min47s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h27min42s da gravação,
lembrando a todos que o recesso legislativo iniciaria no dia primeiro de julho e terminaria no dia
trinta e um do mesmo mês, portanto, a primeira sessão ordinária do segundo semestre ocorreria
no dia cinco de agosto, quando seria a primeira segunda-feira. Contudo, alertou que, a qualquer
momento os Vereadores poderiam ser convocados para sessão extraordinária. Nada mais
havendo a tratar, desejou um ótimo recesso aos Nobres Pares, agradeceu a presença de todos
e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. (De acordo com o Artigo 129,
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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 24 de Junho de 2019.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
05 de Agosto de 2019.

