Câmara Municipal de Junqueirópolis
Estado de São Paulo
Rua São Salvador, n. º 1.155 - Centro – CEP 17.890-000 – site: cmjunqueiropolis.sp.gov.br
Fones (018) 3841-1126 - (018) 3842-1183 - CNPJ - 49.845.803/000l-36 - Inscrição Estadual - ISENTO

01
ATA da centésima sexagésima sessão ordinária
da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia dezessete 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 nona sessão
ordinária, realizada no dia dez de outubro de 2016. Em seguida foi lido o resumo
do expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite da Associação dos
Municípios da Araraquarense para o X Congresso de Municípios do Noroeste
Paulista a ser realizado nos dias 9 a 11 de novembro em São José do Rio Preto.
TEMA: Os desafios e perspectivas da nova gestão. Ofício n. 5063/2016 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da sentença da
auditora Silvia Monteiro com relação ao Processo TC-1265/005/08 - Construção,
Ampliação, Reforma e Adequação do prédio da Escola Idene Rodrigues dos Santos
com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Ofício n. 5067/2016, do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de sentença da auditora
Silvia Monteiro com relação ao Processo TC-1266/005/08 - Execução de Obra de
Cobertura de Quadra Poliesportiva da Escola Geraldo Pecorari com fornecimento
de mão de obra e materiais. Dos Vereadores: Indicação n. 19/2.016, da Vereadora
Elâyne Aparecida Moreira Val, solicitando ao Prefeito Municipal que proceda
reformas na quadra de esportes do CCI - Centro de Convivência do Idoso. Nada
mais havendo para o expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem sobre o mesmo: Elâyne Aparecida Moreira Val: Justificou sua
indicação e solicitou da administração que procure atende-la da melhor maneira e
no menor tempo possível. Ninguém mais querendo falar sobre o expediente,
passou-se à Ordem do Dia: Colocado em segundo turno de discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar n. 025/2016, do Poder Executivo, que Autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, foi o mesmo
aprovado por unanimidade de votos. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Marcos Roberto Ruiz: Agradeceu a todos que doaram prendas e
participaram na realização do leilão de gado promovido pela Paroquia Santo
Antônio, no qual teve uma boa arrecadação em prol as entidade assistida pela
referida Paroquia. Renato Leite dos Santos: Parabenizou os integrantes do ECC
que trabalharam no restaurante da família durante a realização da festa da Aceruva
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e agradeceu a todos os doadores e participantes na realização do leilão de gado
realizado pela Paroquia Santo Antônio. Sofia Rodrigues dos Santos: Agradeceu a
todos os doadores e participantes na realização do leilão de gado realizado pela
Paroquia Santo Antônio em prol a todas as entidades assistidas pela Paroquia.
Finalizando, parabenizou os integrantes do ECC que trabalharam no restaurante da
família durante a realização da festa da ACERUVA e no belíssimo e gostoso
almoço no dia do leilão de gado. 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.

