CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Dezembro de 2007 – 3º Período a 14ª Legislatura.
Aos onze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e sete, no edifício sede
deste Poder Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal
de Salesópolis, sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e
secretariada pelos Vereadores Claudinei José de Oliveira e Mário Barbosa Pinto, 1º e 2º
Secretários, respectivamente. Às quinze horas, horário da convocação, o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, sendo
constatada a ausência do Ver. Sérgio dos Santos e presença dos demais membros desta
Casa. Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão, convocada nos
termos do Parágrafo Único do Artigo 15 do Regimento Interno desta Casa de Leis, pelo
presidente em exercício na Sessão Ordinária do dia anterior, exclusivamente com o objetivo
de realizar a eleição dos membros que comporão a Mesa Diretora para o período de 1º de
Janeiro a 31 de dezembro de 2008. Em seguida, solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária realizada no dia anterior. Neste momento,
o Vereador Angelino Rodrigues requereu a dispensa dessa leitura, requerimento este
que, submetido à apreciação do Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou
seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Sérgio dos Santos. Dispensada a leitura da ata, o
Sr. Presidente submeteu-a à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos
presentes, sem preceder manifestação. Neste momento, o VER. MÁRIO BARBOSA PINTO
dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando-lhe autorizar o Sr. 1º Secretário a proceder a leitura
do Requerimento de Justificativa de sua (Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior –
Presidente titular) ausência à sessão do dia anterior, bem como seu despacho enquanto
Presidente em exercício naquela oportunidade. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE
disse que houve um evento que, nem esta Casa de Leis ficou sabendo. Informou que, na
data anterior a esta sessão, o Presidente da Câmara dos Deputados de Brasília esteve em
Salesópolis e, como chegou de viagem no domingo à noite, também tomou conhecimento
da referida visita na segunda-feira de manhã. Relatou que encontrou-se com o Prefeito
Rafael e esteve naquele evento à tarde e, em seguida, viajou com ele a São Paulo para um
encontro com o Deputado Federal Silvio Torres e cerimônia de assinatura de uma
importante emenda. Disse que, para ele, é insignificante perder uma sessão, pois traz mais
valores do que perderá por se ausentar numa sessão. Acrescentou que, assinar um
convênio que garante cento e cinqüenta mil reais para o município é, com certeza, mais
importante do que perder uma sessão nesta Casa de Leis. Ato contínuo, deu início à
eleição para renovação dos membros que comporão a Mesa Diretora desta Casa no
Período de 1º Janeiro à 31 de Dezembro de 2008. Explicou que, de acordo com as
disposições regimentais, a votação seria aberta e nominal, sendo permitida apenas uma vez
a reeleição para o mesmo cargo. Esclareceu que, primeiramente, seria realizada a eleição
para o cargo de Presidente, e que, somente o nome do Ver. Jair dos Santos, estava
excluído desta votação e, prosseguindo, informou que, à medida que os Nobres Vereadores
fossem chamados, deveriam dizer o nome do seu candidato ao cargo. Em seguida, iniciou a
eleição para o cargo de Presidente que, ao final, teve como resultado, o Ver. Vanderlon
Oliveira Gomes com cinco votos, dos Vereadores Deise Aparecida Corrêa Duque, Jair
dos Santos, Júlio Toshimitsu Kodama, Mário Barbosa Pinto e do próprio, e o Ver.
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior com três votos, dos Vereadores Angelino
Rodrigues, Claudinei José de Oliveira e do próprio, dada a ausência do Ver. Sérgio dos
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Santos. Em seguida, procedeu-se a eleição para o cargo de Vice-Presidente, tendo como
resultado o Ver. Mário Barbosa Pinto com oito votos, ou seja, unanimidade dos
presentes. Ato contínuo, procedeu-se a eleição para o cargo de 1º Secretário, tendo como
resultado, o Ver. Jair dos Santos com cinco votos, dos Vereadores Deise Aparecida
Corrêa Duque, do próprio, Júlio Toshimitsu Kodama, Mário Barbosa Pinto e Vanderlon de
Oliveira Gomes, e Ver. Claudinei José de Oliveira com três votos, dos Vereadores
Angelino Rodrigues, do próprio e Sebastião Rodrigues de Campos Jr. Concluindo as
votações, procedeu-se a eleição para o cargo de 2º Secretário, tendo como resultado, a
Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque com cinco votos, da própria e dos Vereadores Jair
dos Santos, Júlio Toshimitsu Kodama, Mário Barbosa Pinto e Vanderlon de Oliveira Gomes,
o Ver. Angelino Rodrigues com dois votos, dos Vereadores Claudinei José de Oliveira e
Sebastião Rodrigues de Campos Jr, e o Ver. Júlio Toshimitsu Kodama com um voto, do
Vereador Angelino Rodrigues. Concluídas as votações o Sr. Presidente proclamou o
resultado final da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis para o
exercício de 2008: Presidente – Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, Vice-Presidente – Ver.
Mário Barbosa Pinto, 1º Secretário – Ver. Jair dos Santos, e 2ª Secretária – Verª. Deise
Aparecida Corrêa Duque. Em seguida, informou que os novos membros tomarão posse,
automaticamente, a partir do dia primeiro de janeiro de 2008 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 11 de Dezembro de 2007.
PRESIDENTE
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1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e aprovada em Sessão Extraordinária, realizada em 20 de
Dezembro de 2007.

