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ATA da decima quarta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia oito de maio 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 feita a 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, foi aprovada por unanimidade de votos a Ata da decima
terceira sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de 2.017. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Ofício n. 54/2017, do setor de
contabilidade, encaminhando cópias dos balancetes mensais da receita e despesa
da municipalidade referente ao mês de abril do corrente ano. Ofício datado de 28
de abril de 2017, notificando liberação de recursos federais para o município de
Junqueirópolis durante dos meses de março e abril de 2017. Dos Vereadores:
Indicação n. 23/2017, apresentada pelo Vereador Rui Domingos da Silva;
solicitando ao Prefeito Municipal a construção da cozinha no local de festas da
Vila São João. Indicação n. 24/2017, apresentada pelo Vereador Miguel Claudio
Batista, solicitando a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Paulista,
proximidades da Creche Sonho de Criança. Nada mais havendo para o
expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o
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. Israel Gumiero: Parabenizou a
todos os funcionários da saúde pelo brilhante trabalho que vem realizando. Elizeu
Adriano: Agradeceu a presença de todos que participaram e colaboraram na
realização da quermesse realizada no ultimo sábado no Bairro Duas Barras.
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.

