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ATA da decima segunda sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia vinte e quatro de abril de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu
Adriano, secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruiz (1° Secretário) e Valdir
Aparecido de Oliveira (2º Secretário). Às vinte horas e dez minutos feita a
verificação de presença, foi constatado o comparecimento dos seguintes
Vereadores: Anderson Marcos Viana, Elayne Aparecida Moreira Val, Elizeu
Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumiero, Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio
Batista, Rui Domingos da Silva e Valdir Aparecido de Oliveira. Havendo nº legal,
foi instalada a presente sessão. Após a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, foram
aprovadas por unanimidade de votos a ata da decima primeira sessão ordinária
realizada no dia dezessete de abril de 2.017 e ata da quarta sessão extraordinária
realizada no dia vinte de abril de 2.017. Em seguida foi lido o resumo do
expediente que foi o seguinte: Poder Executivo: Comunicado datado de 11 de
abril de 2017, notificando liberação de recursos federais para Junqueirópolis
durante os meses de março e abril do corrente ano. Ofício n. 076/2017,
informando sobre notificação de limpeza de imóveis, em atendimento ao ofício n.
067/2016, apresentado pela Câmara Municipal na gestão passada. Dos
Vereadores: Indicação n. 21/2017, apresentada pelos Vereadores Gilson de
Souza e Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal que juntamente
com a Direção da EE Profº Idene Rodrigues dos Santos, promovam a construção
de um novo estacionamento de veículos na área da escola. Na sequência, foi feita
a leitura do pedido apresentado pela Vereadora Elayne Aparecida Moreira Val
nos seguintes termos: “EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PRESIDENTE E
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS:
ELAYNE APARECIDA MOREIRA VAL, brasileira, casada, portadora do RG.
nº 17.690.963, do CPF nº 062.132.088-95 e do Título Eleitoral nº 52530960159,
eleita Vereadora à Câmara Municipal de Junqueirópolis com 510 (quinhentos e
dez votos) pela coligação 43-PV / 40PSB, nas eleições municipais de 2016, vem
através do presente instrumento, amparada pela Lei Orgânica do Município e
Regimento Interno da Câmara Municipal de Junqueirópolis, REQUERER junto
ao Plenário desta Casa de Leis, licença do exercício de minhas funções como
Vereadora desta Casa a partir de 1º (primeiro) de maio de 2017 e por tempo
indeterminado dentro do período do meu mandato para ocupar o cargo de
Diretora de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme a Portaria nº 7528,
de 24 de abril de 2017, baixada pelo Poder Executivo e anexa ao presente.
Nesses Termos, PE. Deferimento. Sala dos Vereadores, em 24 de abril de 2017.
Elayne Aparecida Moreira Val.” Colocado em única discussão e votação foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo para o
expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o
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mesmo: Ninguém querendo falar sobre o expediente, passou-se à Ordem do Dia:
Nada constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores
Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Usaram da palavra, os
seguintes Vereadores: Israel Gumiero: Desejou sucesso a Vereadora Elayne
Aparecida Moreira Val, na sua nova missão no cargo de Diretora da Promoção
Social colocando-se à disposição. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou a
Vereadora Elayne Aparecida Moreira Val por ter aceitado o convite da
administração para ocupar a pasta de Diretora da Promoção Social desejando um
ótimo trabalho em prol da comunidade Junqueiropolense. Marcos Roberto Ruiz:
Comentou a respeito da indicação apresentada em conjunto com o Vereador
Gilson de Souza e solicitou da administração que procure atende-la da melhor
maneira possível. Finalizando, parabenizou a Vereadora Elayne Aparecida
Moreira Val, pelo brilhante trabalho que desenvolveu durante sua gestão como
Vereadora e que espera o mesmo desempenho e dedicação à frente da Promoção
Social. Rui Domingos da Silva: Desejou sucessos a Vereadora Elayne Aparecida
Moreira Val, em sua nova missão frente a Promoção Social. Elayne Aparecida
Moreira Val: Agradeceu aos Vereadores pelo apoio ao pedido apresentado e aos
funcionários desta Casa de Leis pela dedicação e pelo apoio que recebeu durante
todos estes anos como Vereadora. 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.

