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.•.• Câmara MunicilmI dos Vereadores de Breião

o Poder Legislativo aberto à Comunidade
.~ ~

Casa AAt"onio Barbosa Filho - CNPJ:12.660,494/0001-10

Oficio de n° 013/2013

Brejão PE 04 de março de Z013 .

Vimos informar a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que pelo o prinCipiO

de legalidade e ordenamento fez-se necessário a apreciação das contas do exercício financeiro do ano

de ZOlO, cujo n° de tombamento é 1190108-1,por este Poder Legislativo.Tudo assimilado e acolhido na

instrução do oficio de n° 00005Z/Z013TCE-PE MPCO.

5egue cópia da Resolução de n° Ol/Z013,desta Casa Legislativa,que aprovou as contas do aludido

período financeiro.Quorum unânime, de nove votos .

Sem mais para o momento renovamos nossos votos de estiam e apreço.

Atenciosamente.

Presidente.

Pça. Vereador José Augusto Pinto - centro - Brejão - PE- (87) 3789-1150
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Ao GPRE, de ordem, para conhecimento, com as I
informações dos julgamentos políticos das Contas Anuais I

, das Prefeituras pelas Câmaras Legislativas. Deliberações I
que acompanharam o Parecer Prévio emitido por esta I
Corte de Contas, bem como aquelas que aprovaram as
Contas sem r vas recomendadas. MPCO, 24/04/13. I
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Paulo O';]vio Távora Cavalcanti
Chefe de Gab,nete da Presidência
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Câmara Munici~ dos Vereadores de Breião

IVO aberto à Comunidade

casa A • o Barbosa Filho - CNPJ:1Z.660.494/0001-10

RESOLUÇÃO N° 01/2013.

•

•

o Ver. saulo Henrique Florentino de Barros, Presidente da
Cãmara Municipal de Brejão;Estado de Pernambuco,no uso de suas
atribuições legais, faz saber que Poder Legislativo aprovou e Eu
promulgo a seguinte Resolução.

Art. 1°. Fica aprovadas as contas financeiras do exercício do ano de
2010, do Município de Brejão Estado de Pernambuco.Do gestor Sr.

Sandoval Cadengue de Santana.udo na conformidade do parecer do
TCE.Tribunal de Contas do Estado de Pedrnambuco, relatado em parecer
e pelo ofício de n° 673/2012.

Art. ZO. Esta Resoluçãoentrará vigor na data de sua publicação.

Justificaticva

Gabinete da Presidência,em 22 de fevereiro de 2013,Brejão PE.
5auIo Henrique R

Sa

Presidente.

Pça. Vereador José Augusto Pinto - centro - Brejão - PE - (87) 3789-1150
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Câmara Munici~ dos Vereadores f!g Breião

Brejão em, 01 março de 2013.

°ETCE nO. J. tG 5G 113
~-~:i~

tr.;, .13

At. Sr. Paulo Ricardo Lins da Silva.

Inspetoria Regional de Garanhuns PE.

rto à Comunidade

(a) Seguem cópias das sessões de julgamentos das contas relativas aos
exereicios financeiros de 2001 e 2004.

(b) O caráter prévio foi verbal, com antecedêneia de uma reunião
anterior.Comprovação feita pela presença do advogado do gestor em
julgamento na sessão de votação e defesa feita em plenário durante a
apreeiação para a votação. Caracterizando-se assim o direito de defesa.

(c) Defesa feita pela assessoria jurídica conforme explicitada no ítem b,
além do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, que
teve discussão e votação dentro do ritual de votação.

(d) Seguem cópias das resoluções de aprovações dos exercícios". . .,.~ .

financeiros de 2001 e 2004. ?, . ••.'i I". ..~~~
(e) O quorum de cada votação,deram-se na seguinte ordem:~esolução de

n001/200S.0ito vereadores votaram favorável e um abstenção
conforme leia-se na referida ata.Quorum da Resolução de n° 04/2008,
exercíeio financeiro do ano de 2004, foi de seis votos favoráveis e três
contrários. Por ter tido dois terços favoráveis a aprovação,foi declarada
pelo Presidente da Mesa Diretora aprovada. •

(f) A título de esclareeimento, juntamos cópias dos ofíeios de nOs. 012 e
022/2012,onde vê se a transparência e assiduidade aos compromissos
Desta Casa Legislativa.

Ao:Tribunal de Contas-Estado de Pernambuco

Vimos pelo presente atender aos requesitos solicitados pelos ofícios
• ", I

tcmpco-ppr n014/2013 e 0000S2/2013/TCE-PE/MPCO, no que relaeiona"!'.sé~s' ítens'
.. _ \l' -.• ',.f,para as devidas mformaçoes." . "--.
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Para as providências cablveis.

CORG, 05 , <::>L\.,--'.i-.
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Câmara Munici~ dos Vereadores Q.g, Breião

o poder11,fi!gi~lâ'vo aberto à Comunidade

onio Barbosa Filho - CNPJ:12.660.494j0001-l0

Na certeza de termos atendido, nos colocamos a disposição para dirimir
qualquer dúvida e aproveitamos para renovarmos votos de estima e consideração ..

• Atenciosamente.

Saulo Henrique Florentino de Barros

Presidente

•

n

Pça. Vereador José Augusto Pinto - centro - Brejão - PE- (87) 3789-1150


