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ATA N° 32/2013
29ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR.
Aos DOIS (02) dias do mês de SETEMBRO do ano de Dois Mil e Treze (2013) às 20h20min sob a Presidência do
Vereador MARCOS ANTONIO GIATI e sob a Secretaria do Vereador ALAN DE SOUZA KANASHIRO, iniciou-se
a 29ª SESSÃO ORDINÁRIA do 1º Ano Legislativo da 17ª Legislatura. Após chamada nominal, com a confirmação
de quórum regimental, contando com a presença de todos os Vereadores e “Invocando as bênçãos e a proteção de
DEUS, a Câmara Municipal de Monte Mor dá início aos trabalhos desta Sessão”, e assim, o Senhor Presidente declara
aberta a presente Sessão Ordinária, solicitando ao primeiro Secretário que faça a leitura do EXPEDIENTE, conforme
segue: ATA N° . 31 de 26/08/2013 (28ª SESSÃO ORDINÁRIA); O Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura
da mesma, a seguir foi à votação, aprovada por unanimidade; Logo a seguir, fora feito à leitura no expediente das
seguintes matérias: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/20013 – “Rejeita o Parecer Prévio do
Tribunal de Contas sobre as Contas do Exercício de 2009 da Prefeitura Municipal de Monte Mor/SP.”, de autoria da
Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/20013 – “Rejeita o
Parecer Prévio do Tribunal de Contas sobre as Contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Monte
Mor/SP.”, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo mais nenhuma matéria na fase de leituras e
debates para deliberação, passou-se imediatamente para os inscritos; Inscreveram-se para fazer uso da Tribuna Livre
os Senhores Vereadores: SEBASTIÃO SOARES DE ANDRADE, WALTON ASSIS PEREIRA, EVERALDO DE
MORAIS SANTANA, ALAN DE SOUZA KANASHIRO e MARCOS ANTONIO GIATI; Sem o intervalo
regimental, fora dada a sequência dos trabalhos, com a chamada nominal conforme regimento, e com conferência de
quórum, o Senhor Presidente iniciou imediatamente a ORDEM DO DIA: PARECER – Comissão de Finanças e
Orçamento: TC114/026/09 – Contas 2009 - Poder Executivo.,, após leitura do mesmo, o Senhor Presidente convida
para fazer uso da Tribuna Livre o Ex-Prefeito Senhor RODRIGO MAIA SANTOS, pelo tempo de quinze (15)
minutos, para as suas justificativas quanto as contas exercício de 2009 TC114/026/09; a seguir o Parecer segue para
discussão e votação, aprovado por unanimidade; PARECER–Tribunal de Contas TC114/026/09 - Contas 2009 Poder Executivo , após leitura e discussão, o mesmo vai a votação, reprovado por unanimidade; a seguir a presente
sessão, fora suspensa por cinco (05) minutos, retornando aos trabalhos, segue para leitura e discussão, o PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2013 - “Rejeita o Parecer Prévio do Tribunal de Contas sobre as Contas do
Exercício de 2009 da Prefeitura Municipal de Monte Mor/SP.”, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento; o
mesmo vai a votação, aprovado por unanimidade; PARECER – Comissão de Finanças e Orçamento:
TC2512/026/10 – Contas 2010 - Poder Executivo., após leitura do mesmo, o Senhor Presidente convida para fazer
uso da Tribuna Livre o Ex-Prefeito Senhor RODRIGO MAIA SANTOS, pelo tempo de quinze (15) minutos, para as
suas justificativas quanto as contas exercício de 2010 TC2512/026/10; a seguir o Parecer segue para discussão e
votação, aprovado por unanimidade; PARECER–Tribunal de Contas TC2512/026/10 - Contas 2010 - Poder
Executivo., após leitura e discussão, o mesmo vai a votação, reprovado por unanimidade; a seguir a presente sessão,
fora suspensa por cinco (05) minutos, retornando aos trabalhos, segue para leitura e discussão, o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2013 - “Rejeita o Parecer Prévio do Tribunal de Contas sobre as Contas do
Exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Monte Mor/SP.”, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento; o
mesmo vai a votação, aprovado por unanimidade; Não havendo mais nada que deliberar o Senhor Presidente deu-se
por encerrada a VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, do ano de 2013, às 23h15min, convocando os Senhores
Vereadores para a TRIGÉSIMA (30ª) SESSÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 09/09/2013, às 10h:00min. Eu,
ALAN DE SOUZA KANASHIRO, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e Secretários desta Egrégia Casa de Leis.
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