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ATA da centésima quadragésima sessão ordinária da
décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia dois do mês de maio 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 nona sessão ordinária, realizada no dia vinte e cinco de abril de
2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: De
Diversos: Convite da Escola Estadual Profº Idene Rodrigues dos Santos para a
1ª apresentação da "Noite em Versos", com o escritor Cássio Junqueira, dia 06
de maio, às 19:00 horas no auditório do 3º Piso da Escola. Convite para
participas da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, dias 9 a 12 de maio.
Dos Vereadores: Indicação n. 11/2016, do Vereador Rui Domingos da Silva,
solicitando ao Prefeito Municipal a colocação de placas nas vicinais João Furini,
Alcides Canola, José Siniciato e Henrique Coutinho, alertando os motoristas
quanto ao grande nº de pessoas que utilizam destas vicinais para a prática do
ciclismo. 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: Após a leitura da mensagem e
dos pareceres das comissões competentes referentes ao Projeto de lei
Complementar nº 008/2.016, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o reajuste
do cargo de Professor Assistente, foi o mesmo colocado em primeiro turno de
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais
constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem em explicações Pessoais. Usando da palavra os Vereadores: Renato
dos Santos Leite, Rui Domingos da Silva, Sofia Rodrigues dos Santos, Elayne
Aparecida Moreira Val e Marilene Trevizan de Oliveira, parabenizaram as mães,
em especial, as Junqueiropolenses, pelo dia das mães a ser comemorado no
próximo dia oito de maio, desejando a elas um dia muito feliz por serem as
pessoas mais importantes em uma família. 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.

