Ata da 17ª sessão ordinária do
quarto período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos seis
dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezesseis às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis,
realizou-se a décima sétima 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 dos
vereadores Claudio Raab e Ruy Taverna os quais justificaram suas
faltas. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o
Sr. Presidente cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a
décima sétima 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 vinte
e dois de novembro, 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 foi recebido
um oficio n° 180/2016 vindo do Executivo referente aos Projetos de
Lei nº 015,016/2016, o qual pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura do Projeto de Lei nº015/2016 Súmula: Autoriza a abertura de
Credito Adicional Especial – Superavit Financeiro ao Orçamento
Municipal para o corrente exercício, e da outras providencias.
Projeto de Lei nº 016/2016 Súmula: Autoriza a abertura de Credito
Adicional Especial – Superavit Financeiro ao Orçamento Municipal
para o corrente exercício, e da outras providencias. Na sequencia o
Sr. Presidente declara apresentados os Projetos de Lei nº
015,016/2016. Ato continuo o Sr. Presidente faz a leitura do Oficio
nº 179/2016 vindo do Executivo referente ao Projeto de Lei nº
017/2017 LDO/2017 e Projeto de Lei nº 018/2017 LOA/2017, o qual
pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei
nº017/2017 LDO/2017 Súmula: Lei de Diretrizes Orçamentarias –
LDO Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentaria Anual para o exercício de 2017 e dá outras
providências. Projeto de Lei n°018/2018 LOA/2017 Súmula: Lei
Orçamentaria Anual - LOA Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Adrianópolis, Estado do Paraná, para o exercício
financeiro de 2017. A seguir o Sr. Presidente comunica que ficara
por 15 dias na mesa para a disposição dos senhores vereadores e

qualquer cidadão que queira tomar conhecimento e comunica que
na próxima sessão dia 20/12/2016 será deliberado discutido votado
os Projetos de Lei nº 015,016/2016 e n°017,018/2016. Na
sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura do Requerimento n°006/2016 de autoria dos vereadores
Jorge Fernando Polli, Israel Rodrigues, Mauro Duarte, Ivan Teixeira,
Vandir Rosa, Claudio Raab. O Sr. Presidente coloca em discussão
o Requerimento n°06/2016 ninguém se pronunciou o Sr. Presidente
coloca em votação e todos aprovam e o Sr. Presidente comunica
que será encaminhado ao executivo para serem tomadas as
devidas providencias. Na sequência o Sr. Presidente deixa apalavra
livre ninguém fazendo o uso da mesma o Sr. Presidente agradece a
presença de todos e marca a próxima sessão ordinária para o dia
20/12/2016 e encerra a presente sessão que ao seu final vai
assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.

