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 trigésima primeira sessão ordinária da
décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e nove 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 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 trigésima sessão ordinária, realizada no dia
vinte e dois de fevereiro de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que
foi o seguinte: Poder Executivo: Ofícios datados de 20 de janeiro e 03 e 18 de
fevereiro de 2016, notificando liberação de recursos federais para o município de
Junqueirópolis. De Diversos: Ofício n. 400/2015, da Associação Brasileira de
Câmaras Municipais (ABRACAM), convidando para a 4º Mobilização Nacional de
Vereadores nos dias 12, 13, 14 e 15 de abril de 2016, em Brasília, com o objetivo de
fortalecer as Câmaras Municipais. Cópia do Requerimento n. 0001/2016, da Câmara
Municipal de Panorama, solicitando apoio desta Casa junto ao Ministério da
Educação (MEC), no sentido de estarem aumento o nº de vagas para o FIES no curso
de medicina das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI). Convite para o 4º
Encontro Nacional de Vereadores nos dias 15, 16 e 17 de março, em Brasília. Tema:
"Estudo e Debate sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para a Legislatura
2017/2020. Comunicado do Ministério da Educação sobre liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Dos Vereadores: Requerimento n. 04/2016, do
Vereador Rui Domingos da Silva, solicitando o envio de ofício ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagens, visando a colocação de um radar permanente
para controle e fiscalização de velocidade no trevo de acesso ao Bairro Duas Barras.
Requerimento n. 05, apresentado pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz solicitando o
envio de ofícios a Superintendência e Secretaria de Logística e Transportes do DER –
Departamento de Estradas de Rodagens, no sentido de estarem agilizando junto a
Empresa JN Ltda, vencedora da licitação, que inicie os serviços de restauração na
Rodovia João Ribeiro de Barros. Após lidos foram colocados em única discussão e
votação, sendo aprovados por unanimidade de votos e encaminhados à Secretaria da
Câmara para as devidas providencias. 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 mais constando
para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em
explicações Pessoais. Usando da palavra, o Vereador Rui Domingos da Silva,
justificou o requerimento apresentado, salientando que a maior preocupação é a alta
velocidade empregada no local por alguns motoristas, podendo ocasionar acidentes
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por se tratar de um local que dá acesso ao Bairro Duas Barras, Penitenciária de
Junqueirópolis e também como entrada secundária para a cidade de Junqueirópolis.
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.

