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ATA da centésima sexagésima quarta sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia dezesseis do mês de novembro 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, foram aprovadas por unanimidade de votos a ata da sexagésima
nona sessão extraordinária, realizada no dia dez de novembro e ata da centésima
sexagésima terceira sessão ordinária, realizada no dia sete de novembro de 2016.
Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Executivo:
Mensagem nº 044/2016, encaminhando o Projeto de Lei nº 019/2016, que institui o
Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de Junqueirópolis e dá outras
providencias. De Diversos: Manifesto solicitando com urgência providencias junto
as autoridades da saúde pública do município em virtude da infestação de insetos e
animais peçonhentos nas residências da cidade, principalmente de escorpiões.
Convite da Associação Brasileira de Câmaras Municipais para o 9º (nono)
Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, dias 06, 07 e 08 de dezembro em
Brasília; Convite da E.E Profº Geraldo Pecorari para a Culminância das Disciplinas
Eletivas - 2º Semestre de 2016, dia 17 de novembro, das 9:00 às 13:00 horas;
Convite para participar da 1ª Mostra de Experiências Exitosas: Vencendo Desafios
na Atenção Básica, dia 17 de novembro, com início às 8:00 horas no Salão Social
da Associação Bancária de Dracena (ABD); Convite do Comando do Vigésimo
Quinto Batalhão de Polícia Militar do Interior para a solenidade de "Passagem do
Módulo Básico para o Específico e 1º Uso do Uniforme" dos Soldados PM 2ª
Classe da Escola Superior de Soldados do Curso Superior de Técnico da Policia
Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, dia 25 de novembro, às 9:00 horas na
Escola de Soldados. 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. 022/2016, do
Poder Executivo, que dispõe sobre o recebimento em doação de trecho de estrada
rural, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade de votos. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referente ao Projeto de Lei Complementar n. 028/2016, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores públicos
municipais e dá outras providencias, foi o mesmo colocado em primeiro turno de
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência foi a
provado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar n. 029/2016, do Poder Executivo, que autoriza a
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abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias. 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.

