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ATA da centésima quadragésima primeira sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia nove 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 quadragésima primeira sessão ordinária, realizada no dia dois de maio
de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder
Executivo: Ofícios datados de 01, 07 e 25 de abril de 2016, informando
liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis. Ofício n.
58/2016, encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes da receita e despesa da
Prefeitura referentes ao mês de abril de 2016. De Diversos: Convocação da
AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) para a Assembleia
Geral Extraordinária de Alteração Estatutária, dia 14 de maio (sábado), às
09h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Adamantina. Ofício
SC/012/2016, do setor de contabilidade da Câmara Municipal, encaminhando à
Mesa os balancetes da receita e despesa do Poder Legislativo, referentes ao mês
de abril de 2016. Comunicado do Ministério da Educação informando liberação
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite da Policia Militar do
Estado de São Paulo para a solenidade de Passagem do Módulo Básico para o
Específico e 1º Uso do Uniforme, dia 13 de maio, às 09h00 na Escola Superior
de Soldados de Junqueirópolis. Dos Vereadores: Feita a leitura do Requerimento
n. 06 /2016, apresentado pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitando envio
de oficio a Superintendência Regional do Banco do Brasil em Presidente
Prudente, solicitando providencias imediatas afim de normalizar o atendimento
dos clientes da Agencia do Banco do Brasil de nossa cidade. Colocado em única
discussão, o autor do requerimento, Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitou a
palavra dizendo que apresentou o mesmo em virtude dos constantes pedidos da
população que está insatisfeita com a demora no atendimento ao cliente por
razão do fechamento de uma das agências da cidade o que veio sobrecarregar os
serviços ocasionando filas até nos caixas eletrônicos. Solicitou dos Nobres Edis
a aprovação do requerimento. Colocado em única votação foi o mesmo
aprovado por unanimidade de votos. Após a leitura do Requerimento n. 07/2016,
do Vereador Miguel Claudio Batista, que solicita envio de oficio a família
Monteiro, manifestando os sentimentos de todos os Vereadores da Casa pelo
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falecimento do Senhor Noé Monteiro Silvestre, que foi funcionário público da
Prefeitura Municipal de Junqueirópolis por muitos anos, além de ter exercido o
cargo de Vereador na oitava legislatura compreendendo o período de mil
novecentos e setenta e sete a mil novecentos e oitenta e dois, tendo neste período
exercido o cargo de Presidente desta Casa de Leis no segundo biênio ou seja de
mil novecentos e setenta e nove a mil novecentos e oitenta. Colocado em única
discussão e votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. 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 das mensagens e dos pareceres das
comissões competentes referentes ao Projeto de lei Complementar nº
010/2.016, do Poder Executivo que Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar e dá outras providências e Projeto de lei Complementar nº
009/2.016, do Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a incorporar
área rural ao perímetro urbano, foram os mesmos 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 008/2.016, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o reajuste
do cargo de Professor Assistente. 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.

