
Ata da 18ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezesseis dias do mês de 
Dezembro do ano de dois mil e 
quatorze às dezessete horas e 
trinta minutos.  

Aos dezesseis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e 
quatorze, realizou-se a décima oitava sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos 
Santos e secretariado pelo Sr. Israel Rodrigues. Iniciada a reunião, 
foi feita a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum 
legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente declara 
aberta a décima oitava sessão ordinária da décima terceira 
legislatura, neste dia dezesseis de Dezembro do ano de dois mil e 
quatorze, e solicita ao Sr. Secretario para fazer a leitura da ata da 
sessão anterior, realizada no dia nove de dezembro, após lida, 
coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em 
votação, a qual é aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente 
comunica os senhores vereadores que as Prestações de Conta do 
ano de 2009 do Sr. Prefeito João Manoel foi apresentada dia 
14/10/2014, colocada em primeira discussão e 1º votação dia 
09/12/2014 com Pareceres Jurídicos e das Comissões Legislação 
Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos. E será colocada 
em 2º e ultima discussão e votação. E pede para o Sr. Secretario 
para fazer a leitura dos Pareceres. Na sequencia coloca - se em 
discussão, e não havendo discussão coloca-se em votação 
nominal, em segundo e ultimo turno, sendo aprovado por 
unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 
para fazer a leitura do Oficio nº189/2014 referente aos Projetos de 
Lei nº 036/2014 LDO/2015 e nº037/2014 LOA/2015, o qual já foi 
apresentada dia 02/12/2014 em sessão ordinária, e colocada em 
primeira votação em 09/12/2014, e será colocada em 2º e ultima 
votação nesta sessão. O qual coloca em discussão e não havendo 
discussão coloca em votação nominal em segundo e ultimo turno, 
sendo todos aprovados por unanimidade junto com os Pareceres 
das Comissões Pertinentes, e comunica que será autografado e 
enviado ao executivo. Sendo essas as matérias da ordem do dia o 
Sr. Presidente deixa a palavra livre, todos os vereadores 
agradecem pelo ano ocorrido por todas as sessões, pelas 
benfeitorias do Município e desejam Feliz Natal e um Prospero Ano 



Novo. Nada a mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerra a 
última sessão do ano de 2014, que ao seu final vai assinada pelo 
Sr. Presidente e Sr. Secretario. 


