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ATA da centésima décima sexta sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia vinte e oito de outubro 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 a Ata da centésima décima quinta sessão
ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo
do Expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite para participar da Feira de
Leitura CEI Nosso Teto, dia 30 de outubro, das 8h30 às 15h15, no Centro
Comunitário Jardim Esperança;Convocação da AMNAP, para o 4º Encontro de
Prefeitos - Pauta: Subscrição e ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário da Amnap - CIM-AMNAP, dia 1º de novembro, às
14h00 no Clube Rotary, em Rinópolis. 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 aprovados
por unanimidade de votos em única discussão e votação o Projeto de Lei nº
042/2019, do Poder Executivo, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre
os Municípios da AMNAP para a criação do Consórcio Intermunicipal
Multifinalitário dos Municípios da AMNAP (CIM-AMNAP) e dá outras
providencias e Projeto de Lei n. 043/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre
o recebimento em doação de trecho de estrada rural. Feita a leitura da mensagem e
dos pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de Lei
Complementar nº 054/2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação. Na seqüência
foram aprovados em segundo turno de discussão e votação por unanimidade de
votos os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar n. 052/2019, do Poder
Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 524, de 15 de maio
de 2.013 e Projeto de Lei Complementar nº 053/2019, do Poder Executivo, que
altera e acrescenta disposições na Lei Complementar nº 649, de 16 de dezembro de
2.015, que organiza o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Junqueirópolis e dá outras providencias. 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: Valdir
Aparecido de Oliveira: Parabenizou todos os servidores publico pelo dia do

Câmara Municipal de Junqueirópolis
Estado de São Paulo
Rua São Salvador, n. º 1.155 - Centro – CEP 17.890-000 – site: cmjunqueiropolis.sp.gov.br
Fones (018) 3841-1126 - (018) 3842-1183 - CNPJ - 49.845.803/000l-36 - Inscrição Estadual - ISENTO

02
servidor publico comemorado no dia de hoje. Comentou a respeito das casas
populares que estão em fase de acabamento e que em breve estarão prontas para
serem entregues aos mutuários. Finalizando, agradeceu o setor de obras por ter
atendido o pedido de restauração de um trecho de estrada que demanda ao Bairro
Saúde. Israel Gumiero: Parabenizou todos os servidores publico pelo dia do
servidor publico comemorado no dia de hoje, dizendo que os servidores merecem
ser lembrados pois eles tem uma importância relevante na administração publica.
Finalizou parabenizando a administração pelo trabalho e ressaltou a importância
dos maquinários da municipalidade que muitos são novos e isso faz a diferença.
Anderson Marcos Viana: Parabenizou todos os servidores publico pelo dia do
servidor publico comemorado no dia de hoje. Solicitou da administração para que
faça com urgência uma limpeza na área de lazer do Bairro Jardim Alvorada
principalmente no campo de areia que se encontra em péssimo estado de
conservação. Finalizando parabenizou o Jovem Henrique Cabral da Silva Rocha,
pela classificação no campeonato de judô do Estado de São Paulo e no qual ira
representar São Paulo e também a cidade de Junqueirópolis em Santa Catarina na
cidade de Blumenau, na disputa brasileira da categoria sub onze, até setenta kilos.
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.

