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ATA da centésima sétima sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e seis de agosto de 2.019, sob a Presidência do Vereador Marcos Roberto
Ruiz, secretariado pelos Edis: Valdir Aparecido de Oliveira (1° Secretário) e
Vagner Borges Prates (2º Secretário). Às vinte horas, feita à verificação de
presença, foi constatado o comparecimento dos seguintes Vereadores: Elizeu
Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumiero, Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio
Batista, Rui Domingos da Silva, Valdir Aparecido de Oliveira e Vagner Borges
Prates. Havendo nº legal, foi instalada a presente sessão. Após a leitura de trecho
da Bíblia Sagrada, foram aprovadas por unanimidade de votos em única discussão
e votação a Ata da centésima sexta sessão ordinária realizada no dia 19 de junho de
2.019 e Ata da sexagésima primeira sessão extraordinária realizada em 22 de
agosto de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte:
De Diversos: Ofício n. 194/2019, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
encaminhando exemplar do Guia Técnico de Transparência Municipal com a
finalidade de colaborar com os administradores. Dos Vereadores: Feita a leitura do
Requerimento n. 11/2019, apresentado pelos Vereadores Marcos Roberto Ruiz,
Elizeu Adriano e Rui Domingos da Silva, solicitando recursos atraves de emenda
parlamentar ao Deputado Federal, Samuel Moreira no valor de dois milhões de
reais para investimentos da área da saúde e infraestrutura urbana de Junqueirópolis,

foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo 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 das mensagens
e dos pareceres das comissões competentes foram colocados em única discussão e
votação o Projeto de Lei n. 036/2019, do Poder Executivo que Declara como
inservíveis bens móveis de propriedade do Município de Junqueirópolis e autoriza
doação e Projeto de Lei n. 037/2019, do Poder Executivo que Dispõe sobre
alteração da Lei n.º 2550, de 04 de agosto de 2009, que dispõe sobre a realização
de parcelamento de débitos de competência da Fazenda Pública Municipal de
Junqueirópolis e dá outras providências, sendo os mesmos aprovados por
unanimidade de votos. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referente ao Projeto de Lei Complementar n. 040/2019, do Poder
Executivo que Altera Lei Complementar n.º 649, de 16 de dezembro de 2015, que
reorganiza o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público
Municipal de Junqueirópolis e dá providências correlatas, foi o mesmo colocado
em primeiro turno de discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de
votos. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Usou da palavra o
Vereador: Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizando o diretor de obras do
município pelo brilhante trabalho que vem realizando nas manutenções das
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estradas rurais e no recapeamento e tapa buracos nas ruas da cidade. 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.

