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   ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI PAL DE   
SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Março de 2011 – 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quatro dias do mês de Março do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
secretariada pelos Vereadores Deise Aparecida Corrêa Duque e Sérgio Aparecido Feliciano 
de Sá, 1ª e 2º Secretários respectivamente.  Às dezessete 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. Claudinei José de Oliveira e presença 
dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta 
a sessão e solicitou a Srª. 1ª Secretária que procedesse a leitura do Ofício Nº 047/11 do 
Poder Executivo, que convocou esta sessão e, em seguida, do Edital de Convocação Nº 
001/11 e da Ata da Primeira Sessão Ordinária deste ano. Neste momento, o Ver. Angelino 
Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, 
foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. 
Claudinei José de Oliveira. Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida a 
votação, sendo a mesma aprovada por sete votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José 
de Oliveira e voto contrário do Ver. Agnaldo Bueno, sem preceder manifestação. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura dos 
Projetos de Lei Nºs 004 (Dispõe sobre alteração do Inciso II do Artigo 1º da Lei Nº 1601, de 
22 de abril de 2010, e dá outras providências) e 007/11 (Dispõe sobre a criação de cargos e 
dá outras providências), ambos de autoria do Poder Executivo, e dos seus respectivos 
Pareceres CJR Nº 003 e CFO Nº 003/11 e CJR Nº 004 e CFO Nº 004. Terminada a leitura, 
o Sr. Presidente submeteu à única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 004/11, o qual 
foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos. Antes de submeter à 
deliberação o Projeto de Lei Nº 007/11, o Sr. Presidente suspendeu a sessão, para que os 
Vereadores se reunissem junto à Secretária Municipal de Finanças, Sra. Elis Fujita, a fim de 
serem esclarecidos sobre o impacto orçamentário por ela apresentado a esta matéria. 
Retomados os trabalhos, constatada a presença dos mesmos Vereadores, o Sr. Presidente 
colocou em única discussão o Projeto de Lei Nº 007.  O VER. AGNALDO BUENO iniciou 
esclarecendo que cometeu um equívoco ao votar contrariamente à ata, registrando então 
seu voto favorável à Ata da 1ª Sessão Ordinária deste exercício. Ato contínuo, reportando-
se à matéria em discussão, disse que esta Casa nunca votou contrariamente a um projeto 
benéfico ao município, estando sempre ao lado do Poder Executivo, entretanto, declarou-se 
entristecido porque todos os projetos são encaminhados em regime de urgência, de forma 
que os Vereadores não têm tempo suficiente para analisá-los e discuti-los melhor com os 
Assessores Jurídico e Contábil.  Concluiu solicitando que os próximos projetos de autoria do 
Executivo sejam enviados com maior antecedência, a fim de serem apreciados pelos 
Vereadores. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE sugeriu aproveitar o 
momento em que a Lei Orgânica do Município está passando por reforma, para alterar e 
incluir novos dispositivos sobre tramitação de urgência de matérias  na sua nova redação e, 
em seguida,  submeteu o Projeto de Lei Nº 007 à votação, sendo aprovado por unanimidade 
dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira. 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. 
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 continuação da Ata da 1ª Sessão Extraordinária, real izada em 04 de Março de 2011                verso d a FL. 1 
 

      Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 04 de Março de 2011. 
 
 PRESIDENTE : 

 
 1ª SECRETÁRIA  : 

 
 2º SECRETÁRIO  : 

 
                      A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
14 de Março de 2011. 

                
 
 


