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ATA da centésima oitava sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dois de setembro 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: Anderson Marcos Viana,
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, foi aprovada por unanimidade de votos em única
discussão e votação a Ata da centésima sétima sessão ordinária realizada no dia 26
de agosto de 2.019. Nada 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 referente ao Projeto de Lei n. 038/2019, do
Poder Executivo que dispõe sobre alteração do artigo 32 da Lei Municipal nº
1.229, de 12 de dezembro de 1.983 e Projeto de Lei n. 039/2019, do Poder
Executivo que dispõe sobre denominação de ruas da cidade de Junqueirópolis,
foram os mesmos colocados em única discussão e votação sendo aprovados por
unanimidade de votos. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referente ao Projeto de Lei Complementar nº 041/2019, do Poder
Executivo, que altera a Lei Complementar n. 720, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre as normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN - e dá outras providencias, foi o mesmo colocado em primeiro turno de
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Na seqüência foi
colocado em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 040/2019, do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar
nº 649, de 16 de dezembro de 2015, que reorganiza o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Junqueirópolis e dá outras
providencias, sendo o mesmo 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: Usaram da palavra os Vereadores: Israel
Gumiero: Comentou a respeito da reunião realizada na ultima quinta feira dia vinte
e nove de agosto, na Divisão Municipal de Educação, realizada pelo Conselho
Diretor do PRODEJ, juntamente com as pessoas que investiram e irão investir nos
Distritos Comerciais e Industriais da cidade, para tratar de assuntos importantes
relacionados ao desenvolvimento e acerto na documentação e concedendo prazo de
até noventa dias para a regularização dos terrenos. Comentou também a respeito da
inauguração do NECRIM (Núcleo Especial Criminal), que contou com a presença
do então Delegado Geral de Policia do Estado de São Paulo. Finalizando,
parabenizou todos os integrantes do Lions Clube, pelo brilhante trabalho que vem
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realizando em prol das entidades e famílias carentes do município. Elizeu Adriano:
Parabenizou a Loja Acácia Maçônica de Junqueirópolis, pela realização do bingo
beneficente a entidades do município. Parabenizou também o Lions Clube pelo
trabalho que vem realizando em prol das entidades da cidade e pela realização da
festa da costela que acontecerá no próximo dia oito de setembro, domingo, no
recinto da Aceruva. Anderson Marcos Viana: Comentou a respeito da não
construção dos pontos de ônibus solicitado junto a administração, construção esta
que vem sendo cobrada constantemente pelos alunos e funcionários da usina Rio
Vermelho. Em virtude da constante solicitação solicitou da administração que
procure solucionar este problema que já vem se arrastando a mais de dez anos.
Finalizando, parabenizou todos os integrantes do Lions Clube da cidade pelo
trabalho que vem realizando em prol das entidades do município, e mediante desta
realização entregou a Presidenta do Lions Clube uma placa em homenagem aos
serviços prestados a nossa comunidade. 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.

