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              ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Novembro de 2018 - 2º Período da 17ª Legislatura. Aos 
doze dias do mês de Novembro do ano dois mil e dezoito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Nilson Satolu Imamura e secretariada pelos 
Vereadores Edney Campos dos Santos e Edilson Aparecido dos Santos – 1º e 2º Secretários, 
respectivamente.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 
verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos Vereadores: Claudinei José 
de Oliveira,  Cláudio do Prado Moraes, Débora Aparecida Rodrigues (chegou atrasada), Edson 
Lopes Cerqueira,  Mário Barbosa Pinto, Paulo Cézar  Monteiro – Vice-Presidente, Rodolfo 
Rodrigues Marcondes e Sérgio dos Santos, 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 dez 
votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou, sem preceder manifestação. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, a partir de 01min00s 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: MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 
035, 036 e 038/2018, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 040/2018 
(Dispõe sobre alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2018, 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2018, e dá outras providências);  
039/2018 (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2018 e dá 
outras providências); e 041/2018 (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao 
orçamento de 2018 e dá outras providências);  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/18 (Altera 
os dispositivos dos Arts. 2°, 4° e 7° e acrescenta o § 3° ao art. 3°, e art. 7-A, todos da 
Resolução N° 483/2017 - Cria Ouvidoria no Poder Legislativo), de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 
REQUERIMENTO Nº 295/18 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar quais são, 
quantos e quando foram entregues os EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual fornecidos 
às merendeiras, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros – desp.: Aprovado, encaminhe-
se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 284 – Determinar a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, realizar estudo sobre a Captação de Recursos junto ao FECOP – 
Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, objetivando a aquisição de dois 
Caminhões, sendo um Coletor e Compactador de Lixo, e outro veículo leve para Coleta 
Seletiva, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; e 285/18 – Determinar ao departamento 
competente, realizar a manutenção com cimento da calçada, na altura do número 205 da Rua 
Justino Cardoso de Siqueira, Centro, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, 
lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Outubro de 2018 – desp.: Aguarde-se a 
manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o 
parecer final e conclusivo; OFÍCIOS Nºs: 004/18 – do COMTUR – Convidando para a reunião 
ordinária, a realizar-se no dia treze, às dezoito horas, nas dependências da Biblioteca Municipal, 
onde serão discutidas sugestões relativas a “Construção da Arena Multiuso”, com foco na 
realização de grandes eventos da cidade, tais como: Aniversário da Cidade, Carnaval, Festa do 
Cambuci, Esportes Equestres, entre outros; e 011/2018 – da Associação Comercial da Estância 
Turística de Salesópolis – Convidando para o Lançamento da Campanha “Compre em 
Salesópolis, Moro Aqui Compro Aqui!”, a realizar-se no dia treze, às dezenove horas e trinta 
minutos, nas dependências da ACETS – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 

leitura, a partir de 06min58s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres 
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Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 
07min32s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 09min53s da 

gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, suspendeu a sessão por 

tempo indeterminado, esclarecendo que o Projeto de Lei Nº 041/18 foi protocolado nesta data, 
contudo, para sua deliberação,  as comissões pertinentes precisariam se reunir para exararem 
seus pareceres. Retomados os trabalhos, a partir de 10min24s da gravação, e constatada a 

presença dos mesmos Vereadores, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 006/18. Terminada a leitura, foi 
o referido requerimento submetido à votação, nos termos do Artigo 192, Parágrafo 4º, “b”, o 
qual foi aprovado por oito votos favoráveis a três contrários dos Vers. Claudinei José de 
Oliveira, Débora Aparecida Rodrigues e Nilson Satolu Imamura.  Aprovada a urgência especial, 

a partir de 14min24s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura do PARECER CONJUNTO CJR-COSPES-CFO, recomendando o 
prosseguimento na tramitação do Projeto de Lei Nº 041/18 (Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial ao Orçamento de 2018 e dá outras providências), de autoria do Poder 

Executivo. Terminada a leitura, a partir de 16min25s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou 

a matéria em única discussão. O VER. PAULO CEZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de  
16min47s da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 17min16s da gravação, o 

SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 041/18 à votação, o qual foi aprovado por oito 
votos favoráveis a três contrários dos Vers. Claudinei José de Oliveira, Débora Aparecida 
Rodrigues e Nilson Satolu Imamura. Prosseguindo a partir de 17min51s da gravação, agora 
conforme pauta anunciada na última sessão e, atendendo ao disposto no Artigo 172, Parágrafo 

2º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão 
o Projeto de Resolução Nº 006/18 (Acolhe Recursos apresentados contra Ato do Presidente da 

Câmara Municipal), de autoria da Comissão de Justiça e Redação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS usou da palavra a partir de 18min38s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES 

MARCONDES a partir de 20min22s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAIS a 
partir de 21min18s da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 22min31s da 

gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu  o Projeto de Resolução Nº 006/18 à votação. Aos 

22min41s e 23min11s da gravação, respectivamente, os VEREADORES CLÁUDIO DO 

PRADO MORAIS e RODOLFO RODRIGUES MARCONDES, autores dos Recursos contra Ato 
do Presidente, comunicaram ao Sr. Presidente que, atendendo o Artigo  189, Parágrafo Único, 
combinado com os Artigos 75 e 85, Inciso V do Regimento Interno desta Casa de Leis, estavam 

impedidos de votar. A partir de 23min39s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à 
votação o Projeto de Resolução Nº 006/18, o qual foi aprovado por nove votos (de acordo com 
o Artigo  189, Parágrafo Único, a presença de ambos Vereadores impedidos de votar foi 

computada para efeito de quórum). Aprovado o Projeto de Resolução Nº 006/18, o SR. 

PRESIDENTE comunicou que, de acordo com o Artigo 172,  Parágrafo 4º do Regimento 
Interno, sendo aprovado o recurso, a decisão do Plenário é soberana, e seria por ele cumprida. 
Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 24min24s da 

gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL concedendo a 

palavra aos Nobres Edis inscritos, conforme livro de inscrição. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

usou da palavra a partir de 24min57s da gravação.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a 
partir de 32min02s da gravação.  Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 34min47s da 

gravação, o SR. PRESIDENTE lembrou que, de acordo com o Decreto Municipal Nº 3.192/17 
(Dispõe sobre o Calendário Municipal de Feriados e Pontos Facultativos para o exercício de 
2018, e dá outras providências), datado de 22 de Novembro de 2017,  na próxima quinta-feira, 
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dia quinze de novembro, seria Feriado Nacional da Proclamação da República e, na sexta-feira, 
dia dezesseis, ponto facultativo, portanto, o Expediente deste Legislativo,  se encerraria na 
quarta-feira, dia quatorze de novembro.  Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se 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 12 de Novembro de 2018.  
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
19 de Novembro de 2018.   
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