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ATA da centésima quadragésima quinta sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia seis do mês de junho 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 quarta sessão ordinária, realizada no dia trinta de maio
de 2.016. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder
Executivo: Ofícios datados de 04 e 17 de maio e 1º de junho, notificando
liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis. Ofício n.
73/2016, encaminhando cópias dos balancetes mensais da receita e despesa
referentes ao mês de maio de 2016. Ofício n. 144/2016, solicitando junto ao
Secretário de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, a implantação do
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) em Junqueirópolis. De Diversos:
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 Faculdade de Junqueirópolis para
participar da tradicional Festa Junina, dia 09 de junho (quinta feira), das 19:00
às 22:00 horas. Ofício n. 018/2016, do setor de contabilidade desta Casa,
encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes da receita e despesa do mês de
maio de 2016. Ofício n. 10/2016, do Centro Educacional de Junqueirópolis
"Escola 13 de Junho", comunicando o desenvolvimento do projeto "A Escola na
Câmara por um dia" nas sessões camararias dos dias 06, 20 e 27 de junho. Nada
mais havendo para o expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem sobre o mesmo: Marcos Roberto Ruiz: Comentou a respeito do
oficio enviado pelo Poder Executivo em resposta a uma de suas indicações na
qual solicitou a implantação do PAT no município. Agradceu a administração
pela intenção de estar implantando o PAT, no qual ira beneficiar em muito a
população. Ninguém mais 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. Sofia Rodrigues dos Santos:
Agradeceu a presença dos alunos do Colégio Objetivo assim como a professora
Senhora Marisa pela iniciativa desta experiência de Vereador por um dia.
Solicitou da presidência que seja enviado oficio a outras escolas para estarem
realizando esta experiência de Vereador por dia, para que os alunos saibam um
pouco do compromisso que o Vereador tem junto a população e como é
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realizado o trabalho do Vereador nas tramitações de matérias constantes na
pauta das sessões. Renato dos Santos Leite: Agradeceu a presença dos alunos da
Escola Colégio Objetivo juntamente com a professora Senhora Marisa, para
vivenciarem a experiência de Vereador por um dia, iniciativa esta que dará aos
alunos visão do que é ser Vereador, saber do compromisso para com a
sociedade, da responsabilidade com o desempenho da administração pública.
Finalizando, comentou da Programação dos Festejos alusivos ao Aniversário de
setenta e um anos da fundação da cidade de Junqueirópolis que está sendo
realizada e convidou a todos para participarem da festa do Padroeiro de
Junqueirópolis Santo Antônio que ocorrerá no próximo dia dezoito no recinto da
Aceruva. Marcos Roberto Ruiz: Agradeceu a Professora Senhora Marisa
juntamente com os alunos que vieram participar desta sessão para se inteirar um
pouco sobre a função do Vereador no compromisso junto a população. Disse aos
alunos que a participação na política é necessário para o aprendizado e também
na escolha de governantes do município. Miguel Claudio Batista: Agradeceu a
Diretora, Professora e os alunos do Colégio Objetivo, pela iniciativa desta
experiência de estar vivenciando o Projeto Vereador por um dia, iniciativa que
busca saber um pouco do compromisso do Vereador para com a sociedade.
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.

