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ATA  DA  2ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Julho de 2007 – 3º Período a 14ª Legislatura.

Aos cinco dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, no edifício sede deste 
Poder Legislativo,  realizou-se a Segunda 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 presença unânime dos membros desta Casa. Havendo número legal,  o Sr. 
Presidente  declarou  aberta  a  sessão  e  solicitou  ao  Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a 
leitura do Edital de Convocação Nº 002/07 e do OFÍCIO Nº 195/07 do Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando a retirada da pauta, da Mensagem Nº 988/07 que encaminhou o Projeto de Lei 
Nº 014/07 (Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a Associação Comercial de 
Salesópolis e o SEBRAE e dá outras providências). Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou 
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da última Sessão Ordinária. Neste 
momento,  o  Vereador  Angelino  Rodrigues requereu  a  dispensa  dessa  leitura, 
requerimento este que, submetido à apreciação do Plenário, foi aprovado por unanimidade. 
Dispensada  a  leitura  da  ata,  o  Sr.  Presidente  submeteu-a  à  votação,  sendo  a  mesma 
aprovada por  unanimidade,  sem preceder  manifestação.  Em seguida,   o  Sr.  Presidente 
passou à ORDEM DO DIA, solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 
Mensagens Nºs 987 e 989/07 encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEIS Nºs 
012/07  (Dispõe sobre autorização para Prefeitura Municipal receber recursos oriundos do 
Fundo de Melhoria  das  Estâncias  e dá  outras  providências);  e  013/07  (Dispõe  sobre  a 
autorização para  o Poder  Executivo  celebrar  convênio  com o DER, para  finalidade  que 
especifica  e  dá  outras  providências);  ambos  de  autoria  do  Poder  Executivo,  com seus 
respectivos  pareceres  conjuntos.  Terminada  a  leitura,  o  Sr.  Presidente  submeteu  à 
discussão e votação os PROJETOS DE LEIS Nºs 012/07  (Dispõe sobre autorização para 
Prefeitura Municipal receber recursos oriundos do Fundo de Melhoria das Estâncias e dá 
outras providências) e 013/07 (Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo celebrar 
convênio com o DER, para finalidade que especifica e dá outras providências), os quais 
foram aprovados por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a 
ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente 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 05 de Julho de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária,  realizada em 
06 de Agosto de 2007. 
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