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ATA da septuagésima sexta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
cinco de novembro de 2.018, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruz (1° Secretário) e Valdir Aparecido de
Oliveira (2º Secretário). Às vinte horas, feita à verificação de presença, foi constatado
o comparecimento dos seguintes Vereadores: Anderson Marcos Viana, Elizeu
Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumiero, Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio
Batista, Rui Domingos da Silva, Valdir Aparecido de Oliveira e Vagner Borges
Prates. Havendo nº legal, foi instalada a presente sessão. Após a leitura de trecho da
Bíblia Sagrada, foram aprovadas por unanimidade de votos em única discussão e
votação as Atas da quadragésima segunda, quadragésima terceira e quadragésima
quarta sessão extraordinária realizadas no dia 29 de outubro de 2.018 e ata
septuagésima quinta sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2.018. Do
Poder Executivo: De Diverso: Convite da Coordenadoria de Esportes de
Junqueirópolis, para prestigiar as finais da Liga de Vôlei Entre Amigos, dia 10 de
novembro (sábado) às 09:00 hs. (semifinal) e às 13:00 hs. (final), no Ginásio
Municipal de Esportes. Documentação do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, considerando como "APROVADAS", as contas da Câmara Municipal
referentes ao exercício financeiro de 2.016 (Presidente: Miguel Cláudio Batista). Do
Legislativo: Ofício n. 033/2018, do setor contábil da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes mensais da receita e
da despesa referentes ao mês de outubro de 2018. Nada mais havendo para o
expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o
mesmo: Miguel Claudio Batista: Disse que se sente feliz pela aprovação das contas
da Câmara Municipal referentes ao exercício financeiro de 2.016, pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, no qual foi presidente. Agradeceu os Vereadores da
época em especial, aos funcionários da Casa que muito contribuíram para que tudo
fluíssem da melhor maneira possível, Ninguém mais querendo falar sobre o
expediente, passou-se à Ordem do Dia: Colocado em segundo turno de discussão e
votação a Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município de Junqueirópolis
nº 01/2.018, de autoria do Poder Legislativo, que dá nova redação ao art. 24 e seu
parágrafo 1º, constante da Subseção III, que trata da Renovação da Mesa, foi a
mesma aprovada por unanimidade de votos. Nada mais constando para a ordem do
dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais: Usou da palavra o Vereador Israel Gumiero; dizendo que este mês é tido
como o mês azul, em alerta aos homens para prevenção contra a doença de câncer de
próstata. Ninguém mais querendo falar em explicações pessoais foi encerrada a
presente sessão. Para constar lavrou-se a presente Ata que achada de acordo será
assinada pelo Senhor Presidente e Senhores Secretários.

