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ATA da centésima quadragésima quarta sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia trinta do mês de maio de 2.016, sob a Presidência do Vereador
Miguel Claudio Batista, secretariado pelos Edis: Renato do Santos Leite (1°
Secretário) e Rui Domingos da Silva (2º Secretário). Às vinte horas feita a
verificação de presença, foi constatado o comparecimento dos seguintes
Vereadores: Aparecido Servo Silva, Elayne Aparecida Moreira Val, Elizeu
Adriano, Marcos Roberto Ruiz, Marilene Trevizan de Oliveira, Miguel Cláudio
Batista, Renato dos Santos Leite, Rui Domingos da Silva e Sofia Rodrigues dos
Santos. 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
centésima quadragésima terceira sessão ordinária, realizada no dia vinte e três de
maio de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte:
Poder Executivo: Ofício n. 149/2016, solicitando agendamento para realização
de audiência pública para o dia 30 de maio, às 19:30 horas na Câmara
Municipal. Programação dos Festejos alusivos ao Aniversário de 71 anos da
fundação da cidade de Junqueirópolis. De Diversos: Convite do Comando
Interino do Vigésimo Quinto Batalhão de Polícia Militar do Interior, Major
Nelson Ezequiel da Silva, para a "Aula Inaugural" dos Alunos da Escola
Superior de Soldados do Curso Superior de Técnico da Polícia Ostensiva e
Preservação da Ordem Pública, dia 01 de junho, às 9:00 horas, no Auditório da
Divisão Municipal de Educação de Junqueirópolis. 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. Renato dos Santos Leite:
Comentou sobre a Programação dos Festejos alusivos ao Aniversário de setenta
e um anos da fundação da cidade de Junqueirópolis. Rui Domingos da Silva:
Falou sobre a reforma na Casa de Apoio existente na cidade de Jaú no qual
agradeceu a todos que colaboraram com a reforma. 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.

