
 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 
SALETE, REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 
DEZESSETE. 
PRESENÇA DOS VEREADORES: 
Lúcia Lopes de Araújo Cintra, Marizete de Fátima Dorigan Costa, Renato Alves Leandro, 
Marcelo da Rocha Buso, Paulo Neto Buzo, Ismael Carvalho de Oliveira, Claudia de Souza 
Nogueira Borges, Sebastião Miguel Neto e Rosana Cristina Cocharro Preto. 
Aos 08 (oito) dias do mês de Junho do ano dois mil e dezessete, em suas instalações à 
Avenida Presidente Roosevelt nº. 646 em Santa Salete/SP, no Plenário “Sebastião 
Prudente de Moraes”, para as Reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se às vinte horas, 
com a presença dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras discriminados acima, 
para a realização da 9ª NONA Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa 
Salete, da 6ª SEXTA legislatura, com o número legal de Vereadores e estando em 
horário regimental, a Senhora ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO, Presidente da 
Edilidade, deu por iniciada a presente Reunião em nome de DEUS. Solicitou ao edil 
Secretário Sebastião Miguel Neto, para fazer a chamada dos Senhores Vereadores e 
Senhoras Vereadoras, presente à Reunião. Após a chamada ficou constatado de que todos 
os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras estavam em Plenário. Estava presente a 
Sessão a Assessora Jurídica do Legislativo Municipal. Em seguida autorizou a Vereadora 
Lúcia Lopes de Araújo Cintra, para fazer a leitura foi lido o Texto Biblico, Segundo 
Livro do Genisis (At, 2,1-11). Em seguida autorizou a leitura da ATA da Reunião 
anterior. Pede a palavra o Vereador Paulo Neto Buzo, para que fosse dispensada a leitura 
da ATA da Reunião anterior. Colocado em discussão o Requerimento Verbal do Vereador, 
não houve oradores. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho: 
“Aprovado, fica dispensada a leitura da ATA da Reunião anterior”. Em seguida foram lidos 
os Ofícios Recebidos. Despacho: “Arquive-se”. Em seguida foi lido o Ofício da Secretaria 
Municipal de Educação nº. 060/2017. Despacho: “Arquive-se”.   Em seguida foi lido 
o B alancete da Receita e Despesa do Legislativo Municipal referente ao mês 05 de 
2017. Despacho: “Aguardar parecer do Tribunal de Contas”. Em seguida foi lido a 
EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Lei de nº. 06/2017 do Executivo 
Municipal Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do ano 2018, e dá outras providências.. Modifique 
a redação dos artigos 7º e 8º “caput” do Projeto de Lei em epígrafe, os quais passarão a 
vigorarem nestes termos: “Artigo 7º: A Lei Orçamentária Anual poderá conter 
autorização para realizar, até o limite de 10% da despesa inicialmente fixada 
para a realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro. 
Artigo 8º: Nos moldes do artigo 165, § 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 
I, da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 10% 
para abertura de créditos adicionais suplementares”. Colocado em primeira e 
única discussão e votação, não houve oradores, aprovada por unanimidade. Em 



seguida foi lido o Projeto de Lei de nº. 04/2017, “Dispõe sobre denominação de 
Via Pública e dá outras providências”, de autoria do Vereador Marcelo da Rocha Buso. 
Colocado em deliberação, não houve oradores. Despacho: “As Comissões Permanentes 
para exarar os pareceres”. Em seguida foi lido o Projeto de Lei de nº. 05/2017, 
“Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências”, de autoria do 
Vereador Marcelo da Rocha Buso. Colocado em deliberação, não houve oradores. 
Despacho: “As Comissões Permanentes para exarar os pareceres”. Em seguida foi lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2017, “Declara alienação de Bem do 
Patrimônio Público Legislativo, em favor da prefeitura municipal de Santa Salete”, 
de autoria do Legislativo Municipal. Colocado em deliberação, não houve oradores. 
Despacho: “As Comissões Permanentes para exarar os pareceres”. Em seguida a Senhora 
Presidente disse que concedia a Palavra Franca aos Senhores Vereadores e Senhoras 
Vereadoras, pela ordem de inscrições, não houve oradores. Em seguida a Senhora 
Presidente Rosana Cristina Cocharro Preto, concedeu um recesso de dez minutos, para 
que as comissões permanentes pudessem exarar os pareceres. Após o recesso e na 
Ordem do Dia, a Senhora Presidente solicitou ao edil Secretário Sebastião Miguel Neto, 
para fazer a leitura da matéria que consta da pauta da Ordem do Dia. Em seguida foi lido 
o Requerimento de nº. 029/2017. Colocado em primeira e única discussão, não houve 
oradores. Colocado em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade. Despacho: “Inclua-os”. Em seguida foi lido o Projeto de Lei de nº. 
06/2017 com a Emenda Modificativa de nº. 001/2017, de autoria do Executivo 
Municipal. Colocado em Primeira discussão, não houve oradores. Colocado em Primeira 
discussão e votação, por unanimidade. Despacho: “Aprovado em Primeira discussão e 
votação, por unanimidade”. Em seguida foi lido o Projeto de Lei de nº. 004/2017, de 
autoria do Legislativo Municipal. Colocado em Primeira e única discussão, não houve 
oradores. Colocado em Primeira e única discussão e votação, por unanimidade. Despacho: 
“Aprovado em primeira e única discussão e votação, a sanção”. Em seguida foi lido o 
Projeto de Lei de nº. 005/2017, de autoria do Legislativo Municipal. Colocado em 
Primeira e única discussão, não houve oradores. Colocado em Primeira e única 
discussão e votação, por unanimidade. Despacho: “Aprovado em Primeira e única 
discussão e votação, por unanimidade, a sanção”. Em seguida foi lido o Projeto de 
Decreto Legislativo de nº. 003/2017, de autoria do Legislativo Municipal. Colocado 
em Primeira e única discussão, não houve oradores. Colocado em Primeira e única 
discussão e votação, por unanimidade. Despacho: “Aprovado em Primeira e única 
discussão e votação, por unanimidade, a sanção”. Não havendo mais matérias na Ordem 
do Dia, a Senhora Presidente Rosana Cristina Cocharro Preto, disse que passaria a 
presente Reunião para as Explicações Pessoais, em explicações pela ordem de 
inscrições, usaram a Tribuna os Vereadores e Vereadoras: Marcelo da Rocha Buso, Ismael 
Carvalho de Oliveira, Claudia de Souza Nogueira Borges, Sebastião Miguel Neto e Rosana 
Cristina Cocharro Preto. Não havendo mais oradores, e nada mais a ser tratada na 
presente Reunião Ordinária, a Senhora Presidente Rosana Cristina Cocharro Preto, deu por 
encerrada, às 21h10min vinte horas, em nome de DEUS. Solicitou ao edil Secretário 
Sebastião Miguel Neto, para que lavrasse a competente ATA para constar dos anais da 



Câmara Municipal de Santa Salete/SP, e a Reunião foi gravada e transmitida ao vivo para 
o Portal de Transparência da Câmara Municipal, e encontra-se arquivada na Secretaria da 
Câmara Municipal. 
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Rosana C. C. Preto     Sebastião M. Neto      Lúcia L. A. Cintra          

 Presidente             1º Secretário             2ª Secretária 

 
 
 
 
 


