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ATA da centésima quinquagésima oitava
sessão ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, realizada no dia três do mês de outubro 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
quinquagésima sétima sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis de setembro de
2016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder
Executivo: Poder Executivo: Cópia do Decreto n. 5811, de 27 de setembro de
2016, dispondo sobre a decretação de ponto facultativo nas repartições públicas
municipais e alteração da data comemorativa do Dia dos Servidores Públicos e dá
outras providencias. Em tramite na Câmara a espera de audiência pública,
pareceres das comissões competentes e apresentação de emendas: Projeto de Lei
Complementar n. 022/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração dos
Anexos da Lei Complementar n. 551, de 12 de novembro de 2013 - PPA; Projeto
de Lei Complementar n. 023/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentarias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual
para 2017 e dá outras providencias - LDO; Projeto de Lei Complementar n.
024/2016, do Poder Executivo, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Junqueirópolis para o exercício financeiro de 2017 - LOA. Nada
mais havendo para o expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem sobre o mesmo: Ninguém querendo falar sobre o expediente, passouse à Ordem do Dia: Após a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referente ao Projeto de Lei n. 016/2016, do Poder Executivo, que
dispõe sobre o recebimento em doação de imóveis de propriedade de Alexandre
Antônio Misturini, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo
aprovado por unanimidade de votos. Na sequência foi a provado por unanimidade
de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar n. 021/2016, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo
a incorporar área à zona de expansão urbana. Nada mais constando para a ordem
do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Sofia Rodrigues dos Santos: Agradeceu a todos os eleitores que
novamente deram seu votos de confiança ao Prefeito Hélio Aparecido Mendes
Furini e Sofia Rodrigues dos Santos, assim como agradeceu a todos os Vereadores
e Funcionários da Casa pelo Apoio que recebeu no decorrer desta legislatura que
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está terminando. Renato dos Santos Leite: Agradeceu a todos que deram seu voto
de confiança nesta eleição. Agradeceu os Vereadores e funcionários pelo carinho e
atenção recebida no decorrer desta legislatura e desejou sucesso aos Vereadores
reeleitos e aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura. 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.

