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ATA da vigésima quinta sessão extraordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia dezoito de janeiro de 2.018, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruiz (1° Secretário) e Valdir Aparecido
de Oliveira (2º Secretário). Às doze horas, feita a verificação de presença, foi
constatado o comparecimento dos seguintes Vereadores: Anderson Marcos
Viana, Elizeu Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumiero, Marcos Roberto Ruiz,
Rui Domingos da Silva, Valdir Aparecido de Oliveira e Vagner Borges Prates.
Havendo nº legal, foi instalada a presente sessão. O Vereador Presidente da
Casa, Elizeu Adriano, solicitou do Vereador 1º Secretário Senhor Marcos
Roberto Ruiz que procedesse a leitura do Oficio nº 005/2.018, encaminhado pelo
Poder Executivo solicitando a convocação de sessão extraordinária, da
solicitação dos Senhores Vereadores para a inclusão do Projeto de Lei nº
01/2.018, do Legislativo na convocação de sessão extraordinária e do Edital de
convocação nº 02/2.018. Após a leitura da mensagem e dos pareceres das
comissões competentes foi aprovado por unanimidade de votos em única
discussão e votação o Projeto de Lei nº 002/2.018, do Poder Executivo que
Altera Lei n.º 2794, de 06 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a concessão de
estágio para estudantes e dá outras providências. Feita a leitura das mensagens e
dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por unanimidade de
votos em primeiro turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto
de Lei Complementar nº 002/2.018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre
concessão de aumento de salário, a título de revisão geral anual, e aumento real
aos servidores públicos municipais e dá outras providências, Projeto de Lei
Complementar nº 003/2.018, do Poder Executivo que Dispõe sobre a
concessão de abono aos servidores públicos municipais e dá outras providências
e Projeto de Lei Complementar nº 004/2.018, do Poder Executivo que Dispõe
sobre a criação de gratificação de serviço e dá outras providências. Na sequencia
feita a leitura dos pareceres das comissões competentes referente o Projeto de
Lei Complementar nº 001/2.018, do Poder Legislativo, que Dispõe sobre a
concessão de aumento de salário, a título de revisão geral anual aos Servidores e
Agentes Políticos da Câmara Municipal de Junqueirópolis e ganho real aos
servidores e dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por unanimidade de
votos em primeiro turno de discussão e votação. Nada mais constando, o Senhor
Presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e encerrou a sessão.
Para constar lavrou-se a presente ata que achada de acordo será assinada pelo
Senhor Presidente e Senhores Secretários.

