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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Janeiro de 2008 – 4º Período da 14ª Legislatura.
Aos nove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste
Poder Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos
Vereadores Jair dos Santos e Deise Aparecida Corrêa Duque, 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 iniciou agradecendo os Nobres Pares que lhe confiaram seus
votos para dirigir esta Casa de Leis. Àqueles dos quais não recebeu votos, enfatizou que
não há rivalidades, pois estarão todos, trabalhando juntos, em benefício dos
salesopolenses. Ato contínuo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
Ofício Nº 003/08/GP do Poder Executivo e Edital de Convocação Nº 001/08. Em seguida,
solicitou ao mesmo Secretário que procedesse a leitura da Ata da última Sessão. 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 manifestação. Em seguida, o Sr. Presidente passou à
ORDEM DO DIA, solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
Mensagens Nºs 1.007/07, 1.008/07 e 1.009/08, encaminhando, respectivamente, os
PROJETOS DE LEI Nºs: 034/07 (Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo
celebrar Convênio ou Termo de Parceria com o Departamento de Águas e Energia Elétrica,
para a finalidade que especifica e dá outras providências), 036/07 (Dispõe sobre
autorização para o Poder Executivo celebrar Convênio ou Termo de Parceria com o
Governo do Estado de São Paulo através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para
finalidade que especifica e dá outras providências), e 001/08 (Dispõe sobre autorização
para o Poder Executivo firmar Termo de Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - MAPA e dá outras providências), todos de autoria do Poder Executivo, e
seus respectivos Pareceres. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única
discussão o PROJETO DE LEI Nº 034/07 (Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo celebrar Convênio ou Termo de Parceria com o Departamento de Águas e
Energia Elétrica, para a finalidade que especifica e dá outras providências). O VER.
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR informou que este projeto refere-se à
verba de um milhão e oitocentos mil reais para construção do Parque da Nascente do Rio
Tietê, contudo, enfatizou a importância dos Vereadores verificarem e acompanharem o
projeto da construção. Esclareceu ainda que, o Ministério do Turismo só libera esta verba,
se vinculada a um convênio com o DAEE. Também lembrou que esta verba é aquela
prometida e divulgada pela Ministra Marta Suplicy, quando em visita a esta cidade e,
finalizando, disse contar com o apoio dos Vereadores para aprovação dessa matéria.
Ninguém mais se manifestando, foi referido projeto submetido à votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE
LEI Nº 036/07 (Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo celebrar Convênio ou
Termo de Parceria com o Governo do Estado de São Paulo através da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil, para finalidade que especifica e dá outras providências). O VER.
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continuação da Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada em 09 de Janeiro de 2008.
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SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR esclareceu que este convênio é muito
benéfico, pois acabará com uma “novela de dez anos”, ou seja, viabilizará a tão necessária
construção do muro de arrimo na Rua da Lapa e noutras, problemas antigos que se
arrastam e expõem diversas famílias à sérios riscos. Concluiu dizendo que a Prefeitura
Municipal, com recursos próprios, não consegue realizar tais obras, portanto, este convênio
é extremamente importante e merece apoio de todos os Vereadores. Ninguém mais se
manifestando, foi a referida matéria submetida à votação e também aprovada por
unanimidade. Para concluir com a pauta, o Sr. Presidente submeteu à discussão e votação
o PROJETO DE LEI Nº 001/08 (Dispõe sobre autorização par ao Poder Executivo firmar
Termo de Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e dá
outras providências), o qual foi aprovado 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 09 de Janeiro de 2008.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2ª SECRETÁRIA :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
18 de Fevereiro de 2008.

