Ata da 11ª sessão ordinária do
quarto período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos seis
dias do mês de Setembro do ano
de dois mil e dezesseis às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis,
realizou-se a décima primeira 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
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a décima
primeira sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste dia
seis. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer
a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos dois dias do mês
de Agosto, após lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo
discussão coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade.
Na sequencia o Sr. Presidente comunica os senhores vereadores
que o Projeto de Lei nº014/2016 chegou fora do prazo regimental, e
pergunta se todos concordam de ser apresentado e aprovado nesta
sessão em unico turno, todos concordam e o Sr Presidente pede ao
Sr. Secretario fazer a Leitura do Projeto de Lei nº014/2016 Sùmula:
Dispõe sobre a denominação do CRAS – Adrianópolis e dá outras
providências. Na sequencia coloca em votação o Projeto de Lei
nº014/2016 em turno unico, o qual todos aprovam e o Sr.
Presidente comunica que sera autografado e encaminhado ao
executivo para ser tomadas as devidas providências. Sendo essas
as materias da ordem do dia o Sr. Presidente, e deixa a palavra
livre, ninguem fazendo o uso dela marca a proxima sessão para o
dia 20/09/2016, e encerra a presente sessão que ao seu final vai
assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretario.

