Ata da 09ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos doze
dias do mês de Agosto do ano de
dois mil e quatorze às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos doze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatorze,
realizou-se a nona 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 nona
sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste dia doze de
agosto do ano de dois mil e quatorze, e pede ao Sr. Secretario para
fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida no dia primeiro
de Julho, 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 dia primeiro de Julho de dois mil e
quatorze foi colocado em 1º votação as Prestação de Contas junto
com o Parecer negativo do Tribunal de Contas em 1º turno, sendo
7 votos favoráveis ao Parecer do Tribunal de Contas e 1 voto
contra, e comunica que nesta sessão será colocado a Prestação de
Contas do ano de 2007 em 2º e ultima votação. Na sequencia o Sr.
Presidente faz a leitura do Parecer negativo do Tribunal de Contas,
e coloca em votação sendo 7 favoráveis, 1 contra e 1 absteve,
então o Sr. Presidente comunica que foi desaprovado as Prestação
de Contas do ano de 2007 do ex Prefeito Osmar Maia, e comunica
que será encaminhado um oficio ao Ministério Público e ao Tribunal
de Contas. E sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr.
Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso dela o vereador
Fernando Polli parabeniza o Sr. Prefeito pela organização da festa
de aniversario do Município. Com a palavra o vereador Sidiclei
parabeniza o Sr. Prefeito pela festa da cidade, e pela manutenção
da estrada do Bairro Laranjal, faz um comentário sobre o assalto
aos bancos Itaú e Banco do Brasil, e pede reforço aos senhores
vereadores para falar com o Sr. Prefeito sobre uma possibilidade de
uma criação de Guarda Municipal na cidade. Ato continuo o Sr.
Presidente agradece a presença de todos e diz estar contente com

os Projetos que foram aprovados e que trará benfeitorias para o
Município. Nada a mais havendo a tratar o Sr. Presidente e marca
a próxima sessão para o dia 26/08/2014 e encerra a presente
sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr.
Secretario.

