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ATA da centésima sexagésima sétima sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia cinco de dezembro 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
sexagésima sexta sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de novembro de
2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do
Executivo: Resposta da Diretoria Municipal da Saúde e Higiene Pública ao oficio
n. 066/2016, que encaminhou cópia de manifesto solicitando providencias contra
o aparecimento de escorpiões oriundos de terrenos baldios mal conservados pelos
seus proprietários. Ofícios datados de 17 de novembro e 02 de dezembro
notificado liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis. De
Diversos: Ofício n. 036/2016, do setor da contabilidade da Câmara Municipal,
encaminhando à Mesa cópias dos balancetes mensais da receita e despesa do
Poder Legislativo, referentes ao mês de novembro de 2016. Convite para
participar da confraternização de fim de ano do CAPS I - Dia 09/12/2016, às 9:00
hs. Convite para participar da confraternização de fim de ano do CRAS Jardim
Alvorada - Dia 07/12/2016, às 19:30 hs. 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: Após a
leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes referentes ao
Projeto de Lei n. 019/2016, do Poder Executivo, que institui o Plano Diretor de
Saneamento Básico do Município de Junqueirópolis e dá outras providencias, foi
o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade de votos. Feita a leitura das mensagens e dos pareceres das
comissões competentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro
turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei
Complementar n. 033/2016, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional especial e dá outras providencias e Projeto de Lei
Complementar n. 034/2016, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providencias. Na sequência foi
aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar nº 030/2.016, do Poder Executivo, que Autoriza
a abertura de credito adicional suplementar e dá outras providências. Nada mais
constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem em Explicações Pessoais. Ninguém querendo falar em explicações
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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.

