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ATA da quadragésima oitava sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dezenove de março de 2.018, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruz (1° Secretário) e Valdir Aparecido de
Oliveira (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 quadragésima sétima
sessão ordinária realizada no dia 12 de março de 2.018. Em seguida foi lido o
resumo do expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Cópia do Decreto Municipal
n. 6.038, de 12 de março de 2.018, dispondo sobre a decretação de ponto facultativo
nas repartições públicas municipais no dia 29 de março de 2.018 (quinta-feira santa);
Ofícios datados de 20 de fevereiro e 05 de março de 2.018, notificando liberação de
recursos federais para o município de Junqueirópolis. De Diversos: Comunicado da
Caixa Econômica Federal sobre crédito de recursos financeiros - Orçamento Geral da
União - no valor de R$-122.925,00, destinado a serviços de recapeamento asfáltico.
Do Senado Federal, Guia de Ação de Gestores Municipais para a Construção de
Cidades Sustentáveis. Cópia da Moção n, 01/2018, da Câmara Municipal de Santa
Mercedes, solicitando apoio ao Projeto de Lei Complementar n. 01/2018, que dispõe
sobre os vencimentos e salários dos servidores pertencentes às classes das áreas da
saúde, educação, segurança pública, administração penitenciária, pesquisa científica e
área meio das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e Autarquias de
autoria do Governo do Estado de São Paulo. Dos Vereadores: Indicação n. 12/2.018,
apresentada pelos Vereadores Marcos Roberto Ruiz e Vagner Borges Prates,
solicitando ao Prefeito Municipal as possibilidades de estar implantando no
município de Junqueirópolis a "Atividade Delegada", que consiste na contratação de
policiais nas suas horas de folga para auxiliar na segurança dos munícipes junto a
Prefeitura Municipal. 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 nº 008/2.018, 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 nº 014/2.018, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras
providencias, foi o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo
aprovado por unanimidade de votos. Na sequencia foram aprovados por unanimidade
de votos em segundo turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de
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Lei Complementar nº 012/2.018, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar e dá outras providências e Projeto de Lei
Complementar nº 013/2.018, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito
adicional especial e dá outras providências. Nada mais constando para a ordem do
dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Marcos Roberto Ruiz: Comentou sobre sua visita a Secretaria de Empregos
e Relações do Trabalho de São Paulo, no qual obteve informações da emenda do
Deputado Federal Silvio Torres no valor de duzentos e cinquenta mil reais para o
município de Junqueirópolis. Falou sobre a indicação na qual vem solicitando ao
Prefeito Municipal a implantação da "Atividade Delegada", medida esta que com
certeza ira trazer melhoria ao município uma vez que será feita através dos policiais
que estão de folga. Finalizando manifestou as condolências ao Presidente da Casa e
seus familiares pela perda de seu sogro o Senhor Wanderlei Ferreira da Silva e
também a Família Silva pela perda do Senhor Salvador Vieira da Silva proprietário
de estabelecimento comercial 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.

