
Ofício nº 057/2012

 

 

Aurora, 13 de novembro de 2012

 

Exmo. Sr.

ALFONSO MARIA SOUZA                                    Recebido em
......./........../..........                                                                         

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal                                                    Por................................................

Aurora - SC

 

 

Prezado Senhor Prefeito,                                                     

                                                                                        

 

Temos a maior satisfação em cumprimentá-lo cordialmente, vimos por este comunicar que as contas tanto do
Poder Legislativo, como do Poder Executivo em que Vossa Excelência era o Administrador das contas,
foram aprovadas, com seguinte resultado:

 

a) as contas da Câmara de Vereadores de Aurora do Responsável Alfonso Maria Souza do ano de 2006 –
Processo PCA 07/00149732, uma vez que o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, opina pela APROVAÇÃO das contas e submetido à votação secreta, apresentou 08 (oito)
votos favoráveis e 01 (um) voto nulo, em sessão ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2012;

 

b) as contas da Câmara de Vereadores de Aurora do Responsável Alfonso Maria Souza do ano de 2008 –
Processo PCA 09/00088044, uma vez que o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, opina pela APROVAÇÃO das contas e submetido à votação secreta, apresentou 09 (nove)
votos favoráveis e nenhum voto contrário, em sessão ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2012;

 

c) as contas da Prefeitura Municipal de Aurora do Responsável Alfonso Maria Souza do ano de 2010 –
Processo PCP 11/00210617, uma vez que o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, opina pela APROVAÇÃO das contas e submetido à votação secreta, apresentou 08 (oito)
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, em sessão ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2012.

 

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos essa Casa de Leis a disposição, e aproveitamos para
desejar os mais sinceros votos de estima e distinta consideração e apreço.



 

                   Atenciosamente,

 

 

 

FABRICIO SIEWERDT

Presidente da Câmara de Vereadores


