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ATA da centésima quadragésima oitava sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia vinte e sete 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 sétima sessão
ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2016. Em seguida foi lido o resumo do
expediente que foi o seguinte: De Diversos: Congratulações dos Deputados
Estaduais, Mauro Bragato, Coronel Camilo e Coronel Telhada, pela passagem do
aniversário de Junqueirópolis. Convites para participar do Arraiá do Nosso Teto, dia
1º de julho, às 14:30 horas e Arraiá do CEI Cristo Redentor, dia 28 de junho, às 19:00
horas. 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 n. 0226/2016, da
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em atendimento ao pedido da
implantação de Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) (Indicação apresentada
pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz). Comunicado do Ministério da Educação
informando liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado da assessoria da
Unifadra/Fundec, de Dracena, de que o Conselho Estadual de Educação de São Paulo
renovou o reconhecimento do curso superior de Enfermagem da Unifrada, mantida
pela Fundec, por cinco anos, tempo máximo nas avaliações de cursos superiores.
Convite da Comissão Municipal de Esportes para prestigiar as finais do 18º
Campeonato Regional de Futebol "Cidade de Junqueirópolis - versão 2016", no dia
03 de julho, à partir das 8:30 horas no Estádio Municipal Raphael Capelli. Dos
Vereadores: Indicação n. 17/2.016, da Vereadora Marilene Trevizan de Oliveira,
solicitando ao Prefeito Municipal que estude as possibilidades junto ao setor da
Educação e Saúde, no sentido de estarem priorizando no Posto de Saúde o
atendimento de crianças e estudantes que agendaram consultas com médicos
oftalmologistas. 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. 012/2016, do Poder
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Executivo, que dispõe sobre a instalação de bicicletários nos locais que especifica e
dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos em única
discussão e votação. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre
aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Sofia Rodrigues dos
Santos: Parabenizou o Lions Clube pela realização de mais um café colonial
realizado no último final de semana, no qual foi um sucesso. Comentou também a
respeito do passeio ciclístico realizado em parceria entre Policia Militar, CONSEG e
Rotary Clube e comercio de Junqueirópolis, em campanha contra as drogas, no qual
contou com a participação de vários seguimentos da sociedade. Finalizando
agradeceu a presença dos alunos do Colégio Objetivo de nossa cidade pela
participação em mais um dia de sessão camararia no projeto Vereador por um dia.
Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou a Vereadora Marilene Trevizan de Oliveira, pela
indicação apresentada no qual solicita do Poder Executivo que juntamente com o
setor competente da administração procurem estudarem com carinho a referida
indicação que vem solicitando prioridade no atendimento dos alunos de nossas
escolas que agendaram consultas oftalmológicas no Centro de Saúde, tendo em vista
a longa espera pelo atendimento médico em virtude dos mesmos estarem agendados
juntamente com os demais pedidos solicitados pela população. Comentou a respeito
do café colonial realizado no final de semana pelo Lions Clube de Junqueirópolis no
em nome da Vereadora Elâyne Aparecida Moreira Val, parabeniza a todos que
trabalharam e contribuíram para a realização deste evento. Falou sobre o oficio
enviado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em atenção ao pedido
feito pelo Poder Executivo de nossa cidade em atendimento de uma indicação de
minha autoria solicitando a instalação de um posto de atendimento ao trabalhador,
pedido este que foi atendido e em breve estará funcionando junto a Casa da
Cidadania. Finalizando comentou a respeito do oficio enviado pelo Deputado Silvio
Torres comunicando a liberação de verba para o município de Junqueirópolis.
Agradeceu os alunos do Colégio Objetivo, pela participação juntamente com os
Professores nesta sessão no cumprimento do projeto Vereador por um dia. Elizeu
Adriano: Parabenizou a administração pelo trabalho que vem realizando
principalmente na conservação das estradas rurais. Finalizando parabenizou a direção
do Lions Clube pela realização do café colonial e também o CONSEG e Policia
Militar, pela realização do passeio ciclista em prol a campanha contra as drogas.
Marilene Trevizan de Oliveira: Parabenizou em nome da Vereadora Elayne
Aparecida Moreira Val, a todos os integrantes do Lions Clube de nossa cidade pela
realização do café colonial, realizado no final de semana. Comentou a respeito do
passeio ciclístico realizado em parceria entre CONSEG, Policia Militar, Comércio e
Rotary Clube, na campanha contra as drogas, movimento este que é muito importante
pois existem muitas pessoas principalmente jovens nas dependências das drogas e o
álcool. Comentou a respeito de sua indicação dizendo que é necessária uma
providência urgente em relação ao priorizar o atendimento dos alunos de nossas
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escolas que agendaram consultas oftalmológicas no Centro de Saúde, tendo em vista
a longa espera pelo atendimento médico em virtude dos mesmos estarem agendados
juntamente com os demais pedidos solicitados pela população. Sugiro que seja
realizado uma parceria entre o setor da Educação e Saúde do município para estar
facilitando os atendimentos prioritários encaminhados ao AME – Ambulatório
Médico de Especialidades. Finalizando agradeceu os alunos do Colégio Objetivo,
pela participação juntamente com os Professores nesta sessão no cumprimento do
projeto Vereador por um dia. Renato dos Santos Leite: Agradeceu os alunos do
Colégio Objetivo, pela participação juntamente com os Professores nesta sessão no
cumprimento do projeto Vereador por um dia. Parabenizou o CONSEG e Policia
Militar, pela realização do passeio ciclista em prol a campanha contra as drogas e
álcool realizado neste final de semana. Parabenizou também a todos que participaram
e contribuíram na realização do café colonial realizado pelo Lions Clube. Finalizando
convidou toda a população para participar de uma missa a ser realizada no próximo
dia dez de julho na Paroquia Santo Antônio em comemoração aos vinte e cinco anos
de sacerdote do Padre Sidney que é natural de Junqueirópolis. Elâyne Aparecida
Moreira Val: Agradeceu a todos que participaram e contribuíram na realização do
café colonial realizado pelo Lions Clube, no qual a renda e revertida em aquisição de
aparelhos ortopédico para a comunidade. Parabenizou o CONSEG e Policia Militar,
pela realização do passeio ciclista em prol a campanha contra as drogas neste final de
semana no qual contou com a participação de vários seguimento da sociedade. Rui
Domingos da Silva: Parabenizou a todos que participaram e contribuíram na
realização do café colonial realizado pelo Lions Clube. Parabenizou também o
CONSEG e Policia Militar, pela realização do passeio ciclista em prol a campanha
contra as drogas. Agradeceu os alunos do Colégio Objetivo, pela participação
juntamente com os Professores nesta sessão no cumprimento do projeto Vereador por
um dia. Finalizando agradeceu a todos os políticos que fizeram parte no crescimento
de nossa cidade e também a todos os trabalhadores em especial as homens do campo
que muito ajudaram no desenvolvimento de Junqueirópolis. 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.

