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ATA da centésima vigésima oitava sessão ordinária da
décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia dez
do mês de fevereiro 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 dezoito horas e vinte minutos 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, foram aprovadas por
unanimidade de votos as seguintes atas: Ata da centésima vigésima sétima sessão
ordinária, realizada no dia vinte e um de dezembro de 2015 e Ata da sexagésima
primeira sessão extraordinária, realizada dia sete de janeiro de 2016. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder Executivo: Ofícios ns. 10 e
42/2016, do setor de contabilidade, encaminhando os balancetes das receitas e
despesas referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Cópia do
Instrumento de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para desenvolvimento das oito Equipes
de Estratégia de Saúde da Família (ESF). De Diversos: Ofícios ns. 044/2015 e
002/2016, do setor de contabilidade da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
encaminhando à Mesa os balancetes da receita e despesa do Poder Legislativo
referentes os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Dos Vereadores:
Indicação n. 01/2.016, do Vereador Renato dos Santos Leite, indicando ao Prefeito
Municipal que estude as possibilidades de estar atribuindo o nome do saudoso Senhor
Olívio Parpinelli em uma rua ou outro logradouro público da cidade, como forma de
reconhecimento a esta pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento de
Junqueirópolis. Indicação n. 02/2.016, da Vereadora Elayne Aparecida Moreira Val,
indicando ao Senhor Prefeito Municipal a colocação de um redutor de velocidade e
placa de advertência na Rua Porto Alegre, proximidades da Capela Nossa Senhora
Aparecida afim de coibir o excesso de velocidade no local. Indicação n. 03/2.016, da
Vereadora Marilene Trevizan de Oliveira, indicando ao Prefeito Municipal que
realize junto a população uma campanha de doação de medicamentos com validade e
que não estão mais sendo usados pelas pessoas e que poderiam ser reaproveitados
pela farmácia do Centro de Saúde. Requerimento n. 01/2.016, da Vereadora Marilene
Trevizan de Oliveira, (assinado por todos os Vereadores) solicitando informações
junto a Secretaria de Saúde do Estado com referência a falta de remédios
considerados de alto custo que não estão sendo encaminhados para ao Centro de
Saúde de Junqueirópolis; Requerimento n. 02/2.016, do Vereador Marcos Roberto
Ruiz, solicitando junto aos responsáveis da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos o aumento no nº de funcionários na agencia dos Correios de
Junqueirópolis tendo em vista o aumento populacional da cidade e as constantes
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reclamações da população pela morosidade dos serviços devido o nº reduzido de
funcionários em nosso Correio e Requerimento n. 03/2.016, do Vereador Miguel
Cláudio Batista, solicitando junto ao Governo do Estado, que promova a doação de
dois veículos que não estão sendo utilizados pelo Corpo de Bombeiros da cidade de
Dracena para uso da Unidade Comunitária dos Bombeiros de Junqueirópolis, sendo
um veículo auto bomba e um veículo de resgate, todos os requerimentos foram
aprovados por unanimidade de votos. Nada 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. Ninguém 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.

