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ATA da centésima trigésima quinta sessão ordinária
da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, Estado
de São Paulo, realizada aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois
mil e dezesseis, sob a Presidência do Vereador, Miguel Claudio Batista,
secretariado pelos Edis: Renato dos Santos Leite (1º Secretário) e Rui
Domingos da Silva (2º Secretário). Às vinte horas e dez minutos iniciou-se a
presente sessão com a presença 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
regimental, foi instalada a presente sessão. Após a leitura do Evangelho do
Dia, foi colocada em única discussão e votação a Ata da Centésima Trigésima
Quarta sessão ordinária, realizada no dia 21 de março de 2016 e Ata da
Sexagésima Segunda Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de março de
2016, sendo ambas aprovadas por unanimidade de votos. Na sequência, o
Vereador Rui Domingos da Silva, 2º Secretário, procedeu a leitura do resumo
do expediente, que foi o seguinte: De Diversos: Convite do Lions Clube de
Junqueirópolis "Cidade Verde", para participar da Campanha do Agasalho
"Roupa Boa a gente Doa" a ser realizada no dia 16 de abril, com concentração
na sede do Lions Clube, às 13h00min. Convite da Diretoria de Educação,
Esporte, Cultura e Lazer, para prestigiar a apresentação da nova empresa
madrinha do Programa Atleta do Futuro (PAF), dia 30 de março (4ª feira), às
19h00 no Ginásio de Esportes Cícero Gomes. Dos Vereadores: Indicação n.
07/2016, do Vereador Rui Domingos da Silva, solicitando ao Prefeito
Municipal a restauração do alambrado e da cobertura da quadra de esportes da
área de Lazer do Jardim Esperança. Ordem do Dia: Projeto de Lei n.
008/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de subvenção às
entidades assistenciais mediante recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dá outras providencias - única discussão e
votação; Projeto de Lei n. 01/2016, do Poder Legislativo, que fixa para a
décima sétima legislatura os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais de Junqueirópolis - única discussão e votação; Projeto de Lei n.
02/2016, do Poder Legislativo, que fixa os subsídios dos Vereadores e do
Presidente da Câmara Municipal de Junqueirópolis para a décima sétima
legislatura; Projeto de Lei Complementar n. 005/2016, do Poder Executivo,
que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei Complementar nº
006/2016, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar e dá outras providencias - discussão e votação em segundo turno.
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Nada mais constando para o Expediente e nenhum Vereador manifestando o
uso da palavra, passou-se à ordem do dia. ORDEM DO DIA: Após a leitura
da mensagem e dos pareceres das comissões competentes, foi lido e aprovado
por unanimidade de votos em única discussão e votação o Projeto de Lei n.
008/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de subvenção às
entidades assistenciais mediante recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dá outras providencias; Após a leitura do parecer
da Comissão de Finanças e Orçamento e do Projeto de Lei nº 01/2016, de
autoria do Poder Legislativo, apresentado pela Mesa da Câmara, que fixa
para a décima sétima legislatura os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais de Junqueirópolis, foi o mesmo colocado em única
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos; Após a
leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e do Projeto de Lei
nº 02/2016, do Poder Legislativo, apresentado pela Mesa da Câmara, que fixa
os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de
Junqueirópolis para a décima sétima legislatura, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em única discussão e votação; Na sequência, o Projeto
de Lei Complementar nº 005/2016, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias e o Projeto de
Lei Complementar nº 006/2016, do Poder Executivo, que autoriza a abertura
de crédito adicional suplementar e dá outras providencias, foram colocados
em segunda discussão e votação, sendo ambos aprovados por unanimidade de
votos. Nada mais constando da ordem do dia, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Usando da
palavra, a Vereadora Elayne Aparecida Moreira Val solicitou o apoio dos
demais Vereadores e também da comunidade Junqueirópolense em favor da
campanha do agasalho deste ano que terá a sua frente o Lions Clube de
Junqueirópolis Cidade Verde. Ninguém mais querendo falar em Explicações
Pessoais, foi encerrada a presente sessão. Para constar lavrou-se a presente
ata, que achada de conforme vai assinada pelo Senhor Presidente e Senhores
Secretários.

