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ATA da sexagésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte 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 quarta sessão ordinária
realizada no dia 13 de agosto de 2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente
que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Ofício n. 169/2018, em atendimento ao
pedido apresentado pelo Vereador Miguel Claudio Batista, com relação a prestação
de contas das parcerias firmadas com a Associação Agrícola de Junqueirópolis no
exercício de 2017. De Diversos: Ofício nº 173/2018, do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, encaminhando a cópia digital do processo TC 3946. 989. 16-7, com o
parecer exarado nas contas municipais do exercício 2016. Comunicado do Tribunal
de Contas sobre o Evento: "CORRUPÇÃO ELEITORAL" Objetivo: Incentivar a
discussão de ações que possam qualificar os agentes públicos e a sociedade na
prevenção e repressão à corrupção - dia 17 de agosto, em São Paulo. Ofício n.
1307/2018, da Caixa Econômica Federal, comunicando repasse no valor de R$
222.857,14, destinado ao recapeamento asfáltico em contrapartida com o Município
em trechos da Rua Duque de Caxias, Rua Curitiba, Avenida Bandeirantes, Rua São
Salvador, Rua Belo Horizonte e Avenida Junqueira. Dos Vereadores: Indicação n.
27/2.018, apresentada pelos Vereadores, Valdir Aparecido de Oliveira e Anderson
Marcos Viana, Indicando que seja realizado serviço de manutenção e melhorias no
Centro de Lazer existente no Bairro Jardim Alvorada e no Parque Ecológico. Após a
leitura da Moção de Apoio, apresentada pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz foi a
mesma colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de
votos. Fica consignado em Ata dos Trabalhos da presente Sessão, “Moção DE
APOIO” ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, Deputado Cauê Macris, afim de que coloque em pauta a Proposta de
Emenda Constitucional nº 02/2018 (PEC 2/18). Que visa adequar a diferença da
remuneração no salario padrão entre todos os postos e graduação da Policia Militar
do Estado de São Paulo, para o imediatamente superior não sendo superior a 10%
(dez por cento), de autoria do Excelentíssimo Deputado Fernando Capez. 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 ao Projeto de Lei nº 032/2.018, do Poder Executivo, que Dispõe
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discussão e votação o referido projeto sendo o mesmo 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 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 Projeto de Lei
Complementar nº 033/2018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem
do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais: Anderson Marcos Viana: Agradeceu o Secretário de Obras da Prefeitura
Municipal. Senhor José Alexandre Bodini Siniciato, pela realização do acordo com o
pessoal que cuida do campo do bairro Cafezinho, no sentido de estarem cedendo
parte do campo para o alargamento da estrada para melhorar o trafego de veículos
canavieiros, conforme o acordo, a administração se prontificou em estar construindo
um campo de futebol médio. Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou os Vereadores
Valdir Aparecido de Oliveira e Anderson Marcos Viana pela indicação apresentada
na sessão na qual vem pedindo melhorias na área de lazer do Bairro Jardim Alvorada
e Parque Ecológico. Finalizando, agradeceu os Vereadores pelo apoio na Moção em
favor da aprovação da proposta da emenda constitucional nº 02/2018, que visa
adequar a diferença da remuneração no salário padrão entre todos os postos e
graduações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo esta uma medida justa.
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.

