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ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Abril de 2020 - 4º Período da 17ª Legislatura. Aos trinta
dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte, no edifício sede deste Poder Legislativo, realizouse a Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a presidência do
Vereador Nilson Satolu Imamura e secretariada pelos Vereadores Paulo Cézar Monteiro e
Edilson Aparecido dos Santos – 1º e 2º Secretários, respectivamente. Às dez horas, horário de
convocação, o SR. PRESIDENTE iniciou dizendo que, em tempo de pandemia do coronavirus –
Covid-19, a prevenção é o melhor remédio. Enfatizou que um dos meios eficazes para o
combate desta doença é o uso de máscara facial, portanto, alertou a todos que se previnam.
Ato contínuo, solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a verificação da presença,
constatando-se a presença dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cláudio do Prado
Moraes, Débora Aparecida Rodrigues Borges, Edson Lopes Cerqueira, Mário Barbosa Pinto,
Paulo Roberto de Faria, Rodolfo Rodrigues Marcondes e Sérgio dos Santos – Vice-Presidente,
e demais membros da Mesa Diretora, totalizando onze Vereadores. Havendo número legal, a
partir de 00min51s da gravação, o SR. PRESIDENTE declarou aberta esta sessão
extraordinária, convocada nos termos do Artigo 121 do Regimento Interno, para apreciação dos
projetos constantes do Edital Nº 001/2020, ressaltando que esta sessão está sendo transmitida
on-line. A partir de 01min14s da gravação, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura do Edital de Convocação Nº 001/2020. Terminada a leitura, a partir de 02min35s da
gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu a ata da última Sessão Ordinária, realizada em 16
de março do corrente, à única discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem
preceder manifestação. Prosseguindo, a partir de 03min16s da gravação, solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura do Ofício Nº 256/20-GP, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, requerendo a inclusão de diversos projetos em pauta, e ressaltando que a aprovação
destes é necessária para dar andamento aos referidos convênios. Terminada a leitura, e para
iniciar as deliberações, a partir de 07min25s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º
Secretário que proceda a leitura dos Pareceres CJR Nº 005 e Conjunto CFO-COSPES, ambos
relativos ao Projeto de Lei Nº 009/20 (Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial ao
Orçamento de 2020, alteração de metas e valores ao PPA 2018/2021, da LDO para 2020, e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de 10min49s
da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o Projeto de Lei Nº
009/20, cujo recurso seria aplicado na construção do muro de arrimo da EMEF Ernesto
Ardachnikoff, o qual foi aprovado por dez votos, sem preceder manifestação, haja vista que o
Sr. Presidente não votou, em cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal. A partir de 11min56s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º Secretário
que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 007, CACIT Nº 003/20 e Conjunto CFOCOSPES-CHU, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 010/20 (Dispõe sobre alteração de metas e
valores, Diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, Abertura de Crédito Adicional Especial
ao Orçamento de 2020 e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a
leitura, a partir de 18min07s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão o
Projeto de Lei Nº 010/20, cujo recurso seria aplicado na pavimentação da Rua Armindo Soares
de Campos; construção de Creche no Bairro Fartura; revitalização de ruas, calçadas, avenidas
e praças; requalificação urbana como calçamento, iluminação e paisagismo; drenagem e
pavimentação da “Estrada da Torre”. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a
partir de 19min12s da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 21min30s da
gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à votação, a qual também foi aprovada por
dez votos, sem preceder manifestação, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em
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cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. A partir de 21min57s
da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura dos
Pareceres CJR Nº 009 e CFO Nº 010/20, ambos relativos ao Projeto de Lei Nº 011/20
(Concede Revisão Geral Anual na forma do Inciso X, do Art. 37, da Constituição Federal, ao
vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de 24min42s da gravação, o SR.
PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 011/20, o qual foi
aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder manifestação. Prosseguindo, a
partir de 26min23s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º Secretário que procedesse
a leitura dos Pareceres CJR Nº 010 e CFO Nº 011/20, ambos relativos ao Projeto de Lei Nº
012/20 (Dispõe sobre Revisão Salarial ao pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística
de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
Terminada a leitura, a partir de 29min02s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à única
discussão e votação o Projeto de Lei Nº 012/20, o qual também foi aprovado por unanimidade,
sem preceder manifestação. Prosseguindo, a partir de 30min35s da gravação, o SR.
PRESIDENTE solicitou ao 1º Secretário que proceda a leitura dos Pareceres CJR Nº 011,
CACIT Nº 002 e Conjunto CFO-COSPES, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 013/20 (Dispõe
sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2020, alteração de metas e
valores, Diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, e dá outras providências), de autoria do
Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de 35min39s da gravação, o SR. PRESIDENTE
submeteu à única discussão o Projeto de Lei Nº 013/20, cujo recurso seria aplicado na
revitalização da Praça da Igreja Matriz. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a
partir de 36min23s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da
palavra a partir de 37min54s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES
BORGES usou da palavra a partir de 39min59s da gravação. O VER. EDSON LOPES
CERQUEIRA usou da palavra a partir de 42min00s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO
PRADO MORAES usou da palavra a partir de 43min20s da gravação. O VER. EDILSON
APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 45min44s da gravação. Ninguém mais
se manifestando, a partir de 46min56s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto
de Lei Nº 013/20 à votação, o qual foi aprovado por dez votos, sem preceder manifestação,
haja vista que o Sr. Presidente não votou, em cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno
desta Câmara Municipal. A partir de 47min26s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º
Secretário que proceda a leitura dos Pareceres CJR Nº 012, CRNMA Nº 003, CEM Nº 001 e
CFO Nº 012/20, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 014/20 (Autoriza o Poder Executivo a
receber em doação área de terras referentes à faixa de Estrada de Servidão que especifica), de
autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de 53min19s da gravação, o SR.
PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 014/20, referente a
Estrada de Servidão Miguel Mariano, com 280m e largura de 10m, o qual foi aprovado por dez
votos, sem preceder manifestação, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em cumprimento
ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. A partir de 54min26s da gravação,
o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º Secretário que proceda a leitura dos Pareceres CJR Nº 013
e Conjunto CFO-COSPES, ambos relativos ao Projeto de Lei Nº 015/20 (Dispõe sobre a
Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2020, alteração de metas e valores,
Diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, a partir de 57min35s da gravação, o SR. PRESIDENTE
submeteu à única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 015/20, cujo será aplicado em
custeio de serviços de análises clínicas e outros serviços voltados à atenção básica, o qual foi
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aprovado por dez votos, sem preceder manifestação, haja vista que o Sr. Presidente não votou,
em cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Ato contínuo, a
partir de 58min46s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º Secretário que proceda a
leitura dos Pareceres CJR Nº 014 e Conjunto CFO-COSPES, ambos relativos ao Projeto de Lei
Nº 016/20 (Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2020,
alteração de metas e valores, Diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de 01h01min37s da
gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o Projeto de Lei Nº
016/20, cujo recurso seria aplicado na cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, o qual
foi aprovado por dez votos, sem preceder manifestação, haja vista que o Sr. Presidente não
votou, em cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Dando
sequência, a partir de 01h02min46s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º
Secretário que proceda a leitura dos Pareceres CJR Nº 007 e Conjunto CFO-COSPES, ambos
relativos ao Projeto de Lei Nº 017/20 (Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao
Orçamento de 2020, alteração de metas e valores, Diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para
2020, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de
01h06min03s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em discussão. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h06min58s da gravação. Ninguém
mais se manifestando, a partir de 01h09min29s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à
única votação o Projeto de Lei Nº 017/20, cujo recurso seria aplicado na pavimentação e
drenagem das Ruas 28 de Fevereiro e Sebastião Soares Leite, o qual foi aprovado por dez
votos, sem preceder manifestação, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em cumprimento
ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Para concluir com a pauta da
presente sessão, a partir de 01h09min57s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 1º
Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 006 e CFO Nº 013/2020, ambos
relativos ao Projeto de Resolução Nº 004/20 (Suprime o Inciso IX do art. 23 e acrescenta o
Inciso XIII ao art. 10, todos da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da Câmara
Municipal de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Terminada a
leitura, a partir de 01h12min29s da gravação, submeteu à única discussão e votação o Projeto
de Resolução Nº 004/20, o qual também foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos,
sem preceder manifestação. Não havendo mais matéria a ser apreciada, a partir de
01h14min00s da gravação, o SR. PRESIDENTE 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 30 de Abril de 2020.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Extraordinária, realizada
em 21 de Maio de 2020.

