Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, as
19h reuniu—se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Paulo Rogério de Castro e
secretariado pelos vereadores Flávio Sela da Costa e Dijalma Dalla Bernardina. Feita a
chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o Presidente
declarou aberto o trabalho. Esclarecendo aos Senhores vereadores que esta Sessão estava
reservada para o julgamento do Parecer da Comissão de Justiça e Redação acerca do
Parecer Prévio do Tribunal de Contas nas contas da Prefeitura Municipal do Exercício de
2017. conforme estabelece o Art. 187 e seguintes do Regimento Interno. Dando início a
ordem do dia o Presidente pediu para que o Primeiro Secretário fizesse a leitura do Parecer
da Comissão de Orçamento e Finança e do respectivo Projeto de Decreto Legislativo,
terminada a leitura o Presidente colocou em discussão o Parecer da Comissão de
Orçamento e Finança com o seu respectivo Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020,
que Dispõe sobre aprovação de contas, fizeram uso da palavra os vereadores J ose' Wilson
Sampaio de Carvalho, Luiz Henrique Vilariço, Adalberto Rodrigues Gama e José
Aparecido de Lima. Dando início a votação o Presidente informou aos senhores
vereadores que de acordo com o Regimento Interno a votação seria nominal, e que
consistia na expressa manifestação de cada vereador em ordem de chamada, dizendo sim
ou não ao parecer. Então assim foi feito e obteve votação unanime, ficando acatado na
integra o Parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Encerrada a ordem do dia e nada mais
havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
essa Sessão Extraordinária que segue registrada em áudio e vídeo e que para constar
foi lavrada a presente ATA que lida e no conforme ser'
inada pelos membros da mesa.
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