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ATA da centésima quadragésima segunda sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia dezesseis 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 nove de
maio de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte:
Poder Executivo: Decreto n. 5754, de 19 de maio de 2016, decretando ponto
facultativo nas repartições públicas municipais no dia 27 de maio (sexta feira) de
2016. Ofício n. 110/2016, da Diretoria Municipal da Saúde e Higiene Pública,
solicitando agendamento para realização de audiência pública no dia 23 de maio,
(segunda-feira), com início às 11:00 horas na Câmara Municipal. (Pedido
agendado pela Presidência). De Diversos: Convite para o 5º Encontro Nacional
de Vereadores, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, em Brasília - TEMA: "Estudo
sobre as novas regras para as eleições municipais de 2016". Convite para o
centésimo segundo Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e
Assessores Municipais, dias 09 e 10 de junho de 2016, em São Paulo. Dos
Vereadores: Indicação n. 12/2.016, apresentada pelo Vereador Miguel Claudio
Batista, indicando ao Prefeito Municipal a colocação de lombo faixas na
Avenida Campos Salles, esquina com a Rua Curitiba e outra na mesma Avenida,
esquina com a Avenida Bandeirantes, afim de aumentar a segurança dos
pedestres no local. Indicação n. 13/2.016, apresentada pelo Vereador Marcos
Roberto Ruiz, indicando ao Prefeito Municipal as possibilidades de estar
firmando convênio com a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do
Governo do Estado de São Paulo, para a instalação, na Casa da Cidadania, do
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Nada mais havendo para o
expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o
mesmo: Marcos Roberto Ruiz: Solicitou da administração que procure estudar
com carinho sua reivindicação, na qual vem solicitando a realização de convênio
com a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Governo do Estado de
São Paulo, para instalação do PAT em Junqueirópolis, dizendo que caso seja
realizado o convenio já temos um local apropriado para a instalação na Casa da
Cidadania. Disse ainda, que com a realização deste convenio com certeza irá
beneficiar muitas pessoas que buscam por este serviço. Ninguém mais querendo
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falar sobre o expediente, passou-se à Ordem do Dia: Colocado em segundo
turno de discussão e votação o 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. Nada mais
constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem em explicações Pessoais. Elayne Aparecida Moreira Val:
Parabenizou e agradeceu a Vereadora Sofia Rodrigues dos Santos pelo brilhante
trabalho que vem realizando como voluntaria do Câncer em Junqueirópolis.
Sofia Rodrigues dos Santos: Agradeceu a todos que colaboraram na realização
do chá beneficente em prol aos Voluntarios do Câncer que foi realizado no
último final de semana. 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.

