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ATA da centésima trigésima quarta sessão ordinária da
décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e um 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 terceira sessão ordinária, realizada
no dia quatorze de março de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que
foi o seguinte: Poder Executivo: Ofícios datados de 01 e 17 de março, informando
liberações de recursos federais para Junqueirópolis. De Diversos: Convite da Câmara
Municipal de Ibitinga para participar da Via Sacra ao Vivo, nos dias 23 e 25 de
março. Dos Vereadores: Indicação n. 06/2016, dos Vereadores, Miguel Claudio
Batista e Marilene Trevizan de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal que estude
as possibilidades de estar contratando uma médica veterinária para auxiliar no
trabalho desenvolvido pelo grupo de voluntários conhecidos por "Protegendo Anjos",
que cuidam de cães e gatos abandonados na cidade. 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:
Foram colocados em segundo turno de discussão e votação os seguintes Projetos:
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, sendo os
mesmos aprovados por unanimidade de votos. 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 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.

