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ATA da centésima trigésima sexta sessão ordinária da
décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
quatro do mês de abril 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 quinta sessão ordinária, realizada
no dia vinte e oito março de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que
foi o seguinte: De Diversos: Convite da União dos Vereadores do Brasil para a XIV
(décima quarta) Marcha dos Vereadores, dias 26 a29 de abril em Brasília.
Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos destinados
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Cópia da indicação n. 126, apresentada na Assembleia Legislativa de São
Paulo pelo Deputado Mauro Bragato, indicando junto ao Governo do Estado
liberação de recursos destinados aquisição de um veículo Auto Bomba para a Base
Comunitária de Bombeiros de Junqueirópolis. Ofício 009/2016, do setor de
contabilidade da Câmara Municipal, encaminhando à Mesa os Balancetes da Receita
e Despesa do Legislativo referentes ao mês de março do corrente ano. Dos
Vereadores: Indicação n. 08/2016, do Vereador Rui Domingos da Silva, solicitando
ao Prefeito Municipal a formação de uma equipe de funcionários, munidos de
ferramentas e maquinários adequados para trabalharem na conservação das estradas
municipais em virtude do termino do consórcio Melhor Caminho, que antes
executavam esses serviços do Município. Indicação n. 09/2016, do Vereador Marcos
Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal que juntamente com a Direção da
E.E. Prof. Idene Rodrigues dos Santos, estudem a construção de um novo
estacionamento de veículos na área da escola, tendo em vista a falta de espaço no
estacionamento antigo. 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 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.

