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ATA da centésima quadragésima sétima sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia vinte 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 e dez minutos
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 sexta sessão
ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2016. Em seguida foi lido o resumo do
expediente que foi o seguinte: De Diversos: Congratulações dos Deputados
Estaduais, Itamar Borges e Vaz de Lima, pela passagem do aniversário de
Junqueirópolis. Convite para participar da palestra sobre Gestão Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente - dia 23 de junho, às 19h00 na Casa da Engenharia de
Dracena. Convite das Escolas Municipais de Junqueirópolis e Policia Militar, para
participar da entrega de certificados do PROERD (Programa Educacional de
Resistencia às Drogas e à Violência), na Casa da Cultura, às 19h30, com as seguintes
datas e escolas: dia 28 de junho, Escola Neyde Macedo, dia 29 de junho Escola
Shigueko e dia 30 de junho, Escola Jair Luiz da Silva. Oficio especial da Associação
Comercial e Empresarial de Junqueirópolis convidando para reunião no próximo dia
28 (3ª feira), às 18;30 horas na Divisão Municipal de Ensino, visando alterações no
Código de Posturas do Município. Dos Vereadores: Indicação n. 16/2.016, do
Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal, que em parceria
com o CONSEG, Policia Militar e Projeto Jovem Cidadão, determinem a adoção de
medidas necessárias para a implantação do Projeto "Cidade Amiga da Faixa de
Pedestre". Requerimento nº 08/2016, do Vereador Rui Domingos da Silva,
requerendo o envio de ofício a ANATEL -Agência Nacional de Telecomunicações,
para que interceda junto a Operadora VIVO, visando melhorias no sinal desta
operadora no Bairro Duas Barras, 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 da
mensagem e dos pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de Lei n.
011/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de subvenção às
entidades assistenciais mediante recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dá outras providencias, foi o mesmo colocado em única
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Feita a leitura das
mensagens e dos pareceres das comissões competentes referentes aos Projeto de Lei
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Complementar n. 012/2016, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar e dá outras providencias e Projeto de Lei Complementar n.
013/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para antecipação do 13º
salário aos Servidores Públicos Municipais nos termos específicos e dá outras
providencias, foram os mesmos aprovados por unanimidade de votos em primeiro
turno de discussão e votação. Nada constando para a ordem do dia, ficou a palavra
livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Marilene
Trevizan de Oliveira: Agradeceu a presença dos alunos do Colégio Objetivo
juntamente com a professora Claudia na participação do projeto Vereador por um dia.
Comentou a respeito da quinta festa de Santo Antônio realizada pela Paroquia, no
qual agradece a todos que participaram e colaboraram para a realização deste evento.
Finalizou dizendo que arrecadação será em prol ao Lar Santo Antônio e Lar Santa
Terezinha de nossa cidade. Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou o Vereador Rui
Domingos da Silva, pelo requerimento apresentado nesta sessão solicitando envio de
oficio a ANATEL Operadora de Telefone Móvel da Vivo solicitando melhorias no
sinal que realmente é péssimo. Comentou a respeito de sua indicação, dizendo que
apresentou a indicação visando a implantação do Projeto Cidade Amiga da Faixa de
Pedestre em parceria entre CONSEG, Policia Militar e Projeto Jovem Cidadão, para
poderem conscientizar os motoristas, motociclistas e pedestres, a respeitarem a faixa
de pedestre, que com certeza irá proporcionar maior segurança para todos.
Finalizando, agradeceu a presença dos alunos e professora do Colégio Objetivo, pela
participação nesta sessão no cumprimento do projeto Vereador por um dia, sendo está
uma forma dos alunos estarem conhecendo o trabalho do Vereador. Elizeu Adriano:
Agradeceu a presença dos alunos e professora do Colégio Objetivo, pela participação
nesta sessão no cumprimento do projeto Vereador por um dia. Comentou a respeito
do projeto piloto de restauração florestal em grande escala, projeto este que inclui o
Parque Estadual do Rio Aguapei, disse que este projeto tem o objetivo de estar
reflorestando as margens dos principais rios de nosso município, para evitar o
açoreamento total dos rios. Renato dos Santos Leite: Comentou a respeito da festa no
qual parabenizou em nome do Padre Ângelo Biffe a todos que contribuíram na
realização desta festa, finalizando agradeceu a presença dos alunos e professor no
cumprimento do projeto Vereador por um dia. 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.

