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              ATA DA 22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Agosto de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 
doze dias do mês de Agosto do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e 
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 
– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 
verificação da presença,  constatando-se a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

presença dos demais membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente 
declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da 

sessão anterior. Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos requereu a dispensa da leitura, 
requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, 
ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira.  Ato contínuo, o Sr. 
Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por 
unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação.  Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 

seguinte, com seus respectivos despachos:  MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 004/13  
– Ao Dr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVARENGA, Ilustre Delegado de Polícia de 
Salesópolis, pela sua promoção, após muitos anos de excelente trabalho no serviço público 
em nossa terra, do Ver. Sérgio dos Santos e demais Vereadores – desp.: Aprovada, 

encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  237 – Adotar 
providências visando a roçada e limpeza do terreno situado na Rua São Sebastião, 
defronte ao Nº 623, ao lado da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de 
Toledo; 238 – Adotar providências visando a instalação de um Parque para os alunos 
da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves, Bairro Fartura; 239 – Adotar 
providências visando a recuperação do asfalto que foi danificado na travessa da Rua 
São Sebastião com a Rua Padre Vicente de Aguiar, no Bairro Fartura; 240 – Tomar 
providências visando a manutenção dos Arcos da Vila Henrique que se encontra com 
os fios de energia elétrica expostos, após depredação por vândalos, todas do Ver. 
Cristian Luiz Candelária;  241 – Determinar ao setor competente, tomar as 
providências que se fazem necessárias para tornar Estrada de Servidão, a estrada 
que é acessada pela Estrada da Barra, em frente ao local conhecido por “caixa 
D’Água do Sr. Laércio”, conforme Memorial Descritivo e mapa que seguem anexo, do 
Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 242 – Determinar estudos objetivando a 
equiparação dos salários dos servidores municipais aos dos funcionários contratados 
através do Consórcio Três Rios, nos cargos análogos, do Ver. Sérgio dos Santos; 243 
– Estudar junto à Equipe de Zoonose Municipal, responsável pela vacinação de 
caninos e felinos deste município, a possibilidade de realizar a vacinação nas 
propriedades rurais, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 244 – Adotar as providências 
objetivando a colocação de uma lombada em frente a residência do Sr. Sebastião 
Sabino, na Estrada da Petrobrás, do Ver. Sérgio dos Santos; 245 – Viabilizar junto ao 
setor municipal competente, as providências que se fazem necessárias para a 
instalação de grade de proteção, em ambos os lados, da passagem do Córrego Padre 
Manoel, localizado na Rua Trinta e Um de Março;  e 246/13 – Providenciar, junto à 
Secretaria Municipal de Obras, a troca da tampa de concreto, da captação de águas 
pluviais, localizada no passeio da Rua São Sebastião, em frente ao terreno vago, 
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existente entre a EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo e a sede 
do Grupo Escoteiro Tangará, Bairro Fartura, ambas do Ver. Edney Campos dos 
Santos – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;  PARECER CFO Nº 023/13 referente ao 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês 
de Maio/2013 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; CONVITES: - do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - para o Ciclo de Debates com Agentes 
Políticos e Dirigentes Municipais de 2013, a ser realizado no dia vinte e três de agosto/2013, 
com início previsto para as dez horas, na Estação Literária de Guararema; da União dos 
Moradores e Proprietários do Bairro Ribeirão do Pote e Barro Amarelo – para reunião das 
Associações de Bairro, que ocorrerá na sede da entidade, no próximo dia vinte e quatro de 
agosto, às quatorze horas, para tratar de saúde, estradas, audiência pública, transporte 
público e CIRETRAN – desps.: À Secretaria para expor no quadro de avisos e, após o 
evento, arquive-se, Plenário ciente;  REQUERIMENTO da cidadã Suely Aparecida Barreta 
Roland, solicitando ao Presidente da Câmara Municipal, abertura de Processo de Cassação 
de Mandato da Verª. Sandra Regina de Assis, com base no Artigo 40 – Inciso I, da Lei 
Orgânica do Município, alegando que a mesma é funcionária pública, obrigada ao 
cumprimento de jornada de 40 horas semanais e advoga, participando, com frequência, de 
audiências em foros de municípios diversos e desta cidade de Salesópolis, e utiliza veículos 
oficias para levar seus clientes particulares para realização de perícias no município de 
Jacareí – desp.: Ao final do Expediente para consultar o Plenário sobre sua aceitação. 
Terminada a leitura e não havendo oradores inscritos,   de acordo com as disposições legais 

e regimentais, o SR. PRESIDENTE consultou o Plenário sobre a aceitação ou não da 
denúncia formulada pela cidadã Suely Aparecida Barreta Roland, por meio do seu 
requerimento lido neste Expediente, contra a Vereadora Sandra Regina de Assis, a qual foi 
rejeitada por oito votos contrários a um favorável do Ver. Cristian Luiz Candelária, 
considerando-se o impedimento da Verª. Sandra Regina de Assis e a ausência do Ver. 
Claudinei José de Oliveira.  Ato contínuo, não havendo pauta a ser tratada na presente 
Ordem do Dia, nem oradores inscritos para a Explicação Pessoal,  e nada mais havendo a 
tratar,  agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, 
da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 12 de Agosto de 2013. 
 

PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
19 de Agosto de 2013.   
            
 


