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ATA da centésima trigésima terceira sessão ordinária da
décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
quatorze do mês de março 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 segunda sessão ordinária,
realizada no dia sete de março de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente
que foi o seguinte: De Diversos: Convite do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes
Municipais 2016, abrangendo os Cuidados com o Último Ano de Mandato, no dia 28
de abril, na cidade de Adamantina, às 10:00 horas. Dos Vereadores: Indicação n.
05/2016, da Vereadora Marilene Trevizan de Oliveira, indicando ao Prefeito
Municipal a pavimentação asfáltica de trechos da Rua Edwirges Ana Trevizan até o
Lar Santa Terezinha. Após a leitura da Moção de Apoio apresentada pelo Vereador
Marcos Roberto Ruiz e assinada pelos demais Vereadores, em favor do Projeto de
Lei a ser enviado pelo Governo do Estado de São Paulo que separa os recursos da
Assistência Judiciária, hoje totalmente administrados pela Defensoria Pública e que
passarão para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, foi a mesma colocada
em única discussão e votação sendo aprovada por unanimidade de votos. O
Presidente da Casa Senhor Miguel Claudio Batista, disse que em relação a referida
Moção de Apoio, será encaminhada através de oficio ao Governador do Estado
Senhor Geraldo Alckimin e também ao Presidente da Assembleia Legislativa. 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: O Vereador Marcos Roberto Ruiz, requereu verbalmente a dispensa
das leituras das mensagens e dos pareceres de todos os projetos relacionados para
discussão e votação nesta sessão. Colocado em única discussão e votação o
requerimento verbal do Nobre Vereador Marcos Roberto Ruiz, foi o mesmo aprovado
por unanimidade de votos. Após a leitura dos seguintes projetos: Projeto de lei nº
003/2.016, do Poder Executivo que Dispõe sobre alteração na Lei n.º 2268, de 29 de
março de 2005 e regulamenta a concessão de tíquete alimentação; Projeto de lei nº
005/2.016, do Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Entidade que especifica; Projeto de lei nº 006/2.016, do Poder Executivo que
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Entidade que especifica e
Projeto de lei nº 007/2.016, do Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a
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celebrar convênio com a Entidade que especifica, foram todos aprovados por
unanimidade de votos em única discussão e votação. Feita a leitura dos Projeto de lei
Complementar nº 002/2.016, do Poder Executivo que Autoriza a abertura de crédito
adicional especial e dá outras providências e Projeto de lei Complementar nº
004/2.016, do Poder Executivo que Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos do cargo
de Professor de Educação Básica I-Educação Infantil, foram ambos aprovados por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação. Na sequência foi
aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o
Projeto de lei Complementar nº 003/2.016, 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. Marilene Trevizan de Oliveira; Solicitou da
população que tome cuidado com a Dengue, mediante da preocupação do setor de
saúde do município, pediu encarecidamente a toda a população que entre em combate
ao mosquito transmissor da dengue para que não venha agravar ainda mais a situação
que é assustadora. 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.

