Ata da 08ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis,
realizada
ao
primeiro dia do mês de Julho do
ano de dois mil e quatorze às
dezessete horas e trinta minutos.
Ao primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e quatorze,
realizou-se a 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, registrando-se a ausência do
vereador Fernando Polli. Havendo quórum legal e sob a graça e
proteção de Deus, o Sr. Presidente declara aberta a oitava sessão
ordinária da décima terceira legislatura, neste dia primeiro de Julho
do ano de dois mil e quatorze, e pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura da ata da sessão anterior, acontecida no dia vinte de maio,
após lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão
coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade. A seguir o
Sr. Presidente comunica que em sessão ordinária dia onze de
março de dois mil e quatorze foi apresentado a Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Adrianópolis do ano de 2007 do
ex Prefeito Osmar Maia, e coloca as Prestação de Contas junto com
o Parecer negativo do Tribunal de Contas em discussão, não
havendo discussão coloca em votação nominal em 1º turno, sendo
7 votos favoráveis ao Parecer do Tribunal de Contas e 1 voto
contra. O Sr. Presidente declara aprovado em 1º turno o Parecer
negativo da prestação de Contas do Ex Prefeito Osmar Maia, e
comunica os senhores vereadores que será colocado em 2º
votação em sessão ordinária dia cinco de agosto de dois mil e
quatorze, próxima sessão após o recesso de julho. E sendo essas
as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre,
o vereador Ruy Taverna e o vereador Sidiclei falam sobre as
estradas rurais e pedem apoio ao Sr. Presidente e o Sr. Prefeito.
Nada a mais havendo a tratar o Sr. Presidente comunica que a
partir desta data estarão de recesso, e marca a próxima sessão
para o dia 05/08/2014 e encerra a presente sessão que ao seu final
vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretario.

