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ATA da sexagésima quarta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
treze de agosto 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 sexagésima terceira sessão ordinária
realizada no dia 06 de agosto de 2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente
que foi o seguinte: De Diversos: Comunicado do Ministério da Educação informando
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dos Vereadores: Indicação n.
25/2.018, apresentada pelo Vereador Vagner Borges Prates, solicitando ao Prefeito
Municipal a construção de um refeitório mais amplo e adequado, com mesas e
cadeiras para servir o café da manhã aos servidores municipais. Indicação n.
26/2.018, apresentada pelo Vereador Elizeu Adriano, solicitando ao Prefeito
Municipal a construção de lombo-faixa, para passagem de pedestres de fronte todas
as escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. Após a leitura dos
Requerimento nº 05/2.018, apresentado pelo Vereador Rui Domingos da Silva,
solicitando ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), melhorias no trevo do
Bairro Cafézinho, que dá acesso a Usina Rio Vermelho e Requerimento nº 06/2.018,
apresentado pelo Vereador Miguel Cláudio Batista, solicitando ao Prefeito as
respostas constantes dos ofícios nºs. 95 e 96/2017, que solicitaram, na ocasião, a
prestação de contas da realização da ACERUVA/2017 e dos convênios firmados
coma Associação Agrícola de Junqueirópolis, foram os mesmos colocados em única
discussão e votação sendo aprovados 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
aprovados por unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar nº 032/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre
alteração na Lei Complementar nº 703, de 21 de março de 2017, que dispõe sobre a
organização administrativa da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, dá nova
estrutura ao cargo de pessoal, fixa níveis de vencimentos e dá outras providencias e o
Projeto de Lei Complementar nº 033/2018, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias. Colocado em
segundo discussão o Projeto de Lei Complementar nº 019/2018, do Poder
Executivo, que dispõe sobre alteração na Lei Complementar 17, de 19 de dezembro
de 1991 e dá outras providencias, o Vereador Marcos Roberto Ruiz usou da palavra
dizendo que trata-se de um projeto que vem fazendo alterações na Lei Complementar
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17, de 19 de dezembro de 1991, Estatuto do Servidor Publico Municipal, e ao seu ver
não irá prejudicar os servidores municipais, uma vez que as férias é necessária e
prevista na constituição, pois todos os trabalhadores tem direito e dever de tirar férias
para não prejudicar a saúde. Finalizando, disse que os projetos tem que serem
analisados para que sejam votados com responsabilidade para não prejudicar
ninguém. Ninguém mais querendo discutir o referido projeto foi o mesmo colocado
em segundo turno de votação sendo aprovado por seis votos favoráveis e três votos
contrários. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Israel Gumiero: Disse
que votou contra o projeto uma vez que em seu entender irá prejudicar os servidores
municipais, disse ainda que sempre teve responsabilidade em suas decisões e
principalmente em suas votações, assim como os demais vereadores que também
votaram contra. Miguel Claudio Batista: Disse que foi contrário ao projeto devido a
forma da discussão do mesmo, pois deveria ter realizado reunião com os servidores
municipais para discutir as referidas mudanças para não prejudicar ninguém.
Mencionou ainda que recentemente foi aprovado um projeto no qual criou taxa de
iluminação publica e também não houve audiência pública para discutir junto a
população a referida implantação da taxa de iluminação, por este motivo também foi
contrario ao mesmo e não participou da sessão. Finalizando, disse que está em estudo
a concessão da cobrança dos serviços de água e esgoto, no qual em seu pensamento
deverá ter uma audiência pública envolvendo os segmentos da sociedade para discutir
o assunto, e caso isto não ocorra, mesmo sabendo que ira ter água melhor tratada,
lagoa de tratamento sem odor e outras melhorias, se não houver aceitação pela
população também será contrário. 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.

