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ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Dezembro de 2013 – 1º Período da 16ª Legislatura.
Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e
secretariada pelos Vereadores Edney Campos dos Santos e Paulo Arouca Sobreira, 1º e 2º
Secretários, respectivamente. Às nove horas, horário de 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 e solicitou ao Sr.
1º Secretário que procedesse a leitura do OFÍCIO GP Nº 529/13, do Poder Executivo,
solicitando a convocação desta sessão e do Edital de Convocação Nº 002/13. Na
sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da
última Sessão Ordinária. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária 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. Sérgio dos Santos.
Ato contínuo foi então, a ata submetida à votação e também aprovada por dez votos, sem
preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. 1º Secretário procedeu a leitura do VETO AO
AUTÓGRAFO Nº 1440 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2014, e dá
outras providências) e o respectivo Parecer CJR Nº 028/13. Terminada a leitura, o SR.
PRESIDENTE submeteu o referido VETO à única discussão e votação, o qual foi aprovado
por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Sérgio dos
Santos, sem preceder manifestação. Aprovado o VETO, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura do NOVO TEXTO AO PROJETO DE LEI Nº 027/13
(Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2014, e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo e o respectivo Parecer CFO Nº 056/13. Terminada a leitura, foi a
referida matéria submetida à única discussão e votação, sendo também aprovado por dez
votos, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser apreciada 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 20 de Dezembro de 2013.
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A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Extraordinária,
realizada em 23 de Dezembro de 2013.

