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ATA DA QUINTA REUNIA0 EXTRAORI)INARIA D0 ANO DE 2022  12/04/2022 -18hoo

1        Aos doze dias do mss de abril de 2022, as dezoito horas, no salao destinado as sess6es desta

2        Camara Municipal, situada a Avenida l5 de novembro, 829; nesta cidade de Redencao da serra,

3        Estado de  Sao Paulo,  ap6s verificapao do quorum  em chamada nominal  sob a Presidencia do

4       Vereador  Ant6nio  Carlos  Freitas  Nogueira  -  Republicanos,  que  junto  com  os  Vereadores:

5        Edleno Ant6nio Angelo Medeiros -Republicanos, Ednilson Apareeido Angelo Medeiros -PL,

6       Eduardo Aparecido de Moraes -PSD, Jose Ivo Alves pereira -PROS, Jose Roberto santos -

7       PL, Jdlio cesar de campos Rodrigues -PLe Marcos Joel de Faria - PTB;  sob a protecao de

8       Deus,  declarou abertos os trabalhos da Quinta Reuniao Extraordinaria do ano em curso.  0

9       secretdrio fez a leitura da ata da sessao anterior, que foi aprovada por todos; dos pareceres das

10       Comiss6es permanentes sobre o Julgamento das contas Municipais -Exercicio Financeiro

11       de 2019 (Poder Executivo) e o projeto de Decreto Legislativo n° 01/2022. Na ordem do Dia, o

12        Presidente  informou  que  havia  sido  pemitido  o  uso  da palavra pelo  Sr.  Ricardo  Evangelista

13       Lobato, mas nao havendo comparecido, o referido projeto de Decreto Legishativo foi posto em

14       votapao e aprovado por unanimidade, ou seja, as contas do Exercicio de 2019 foram aprovadas

15       com as devidas ressalvas acompanhando o parecer pievio do Tribunal de contas do Estado de

16        S5o paulo. Finalmente, o Excelentfssimo senhor presidente da camara, Antonio carlos Freitas

17       Nogueira,   fez   as   considerap6es   finais,   informou   a   data   e   horino   da   pr6xima   sessao

18        Extraordindria e nao havendo nada mais a tratar, declarou encerrada a presente reuniao. E para

19        constar; eu, Jdlio C6sar de Campos Rodrigues,  Iavrei a presente ata, que ap6s lida e aprovada

20        sera assinada.

Redencao da Serra,  12 de abril de 2022.

Ant6nio Carlos Freitas Nogueira
Presidente

Ednilson Aparecido Angelo Medeiros
Vice-Presidente

Jdlio Cesar de Canpos Rodrigues
Secretirio
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1        Aos  doze  dias  do  mss  de  abril  de  2022,  as  dezoito  horas,  no  salao  destinado  as  sess6es  desta

2        Camara Municipal, situada a Avenida 15 de novembro, 829; nesta cidade de Redengao da serra,

3        Estado de  Sao  Paulo,  ap6s verificapao do qu6mm  em chamada nominal  sob a Presid6ncia do

4       Vereador  Ant6nio  Carlos  Freitas  Nogueira  -  Republicanos,  que  junto  com  os  Vereadores:

5        Edleno Ant6nio Angelo Medeiros -Republicanos, Ednilson Aparecido Angelo Medeiros -PL,

6       Eduardo Aparecido de Moraes -PSD, Jose Ivo Alves pereira -PROS, Jos6 Roberto santos -

7       PL, Jdlio C6sar de Campos Rodrigues -PL e Mdrio Lopes -PSDB;  sob a prote¢ao de Deus,

8       decLarou  abertos  os  trabalhos  da  Quinta  Reuniao  Extraordiniria  do  ano  em   curso.  0

9       secretino fez a leitura da ata da sessao anterior, que foi aprovada por todos; dos pareceres das

10       Comiss6es pemanentes sobre o Ju]gamento das contas MuniciF.ais -Exercieio Fimnc€iro

11       de 2019 (Poder Executivo) e o projeto de Decreto Legislativo n° 01/2022. Na ordem do Dia, o

12        Presidente  infomou  que  havia  sido  permitido  o  uso  da  palavra  pelo  Sr.  Ricardo  Evangelista

13       Lobato, mas nao havendo comparecido, o referido projeto de Decreto Legislativo foi posto em

14       votapao e apl.ovado por unanimidade, ou seja, as contas do Exercicio de 2019 foram aprovadas

15        com as devidas ressalvas acompanhando o parecer pr6vio do Tribunal de contas do Estado de

16        Sao paulo. Finalmente, o Excelentissimo senhor presidente da camara, Ant6nio carlos Freitas

17       Nogueira,   fez   as   considera96es   finais,   informou   a   data   e   horino   da   pr6xima   sessao

18        Extraordinalia e nao havendo nada mais a tratar, declarou encerrada a presente reuniao. E para

19        constar;  eu,  Jdlio C6sar de Campos  Rodrigues,  lavrei a presente  ata,  que ap6s  lida e aprovada

20        sera assinada.
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