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ATA da vigésima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dezenove de junho de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruiz (1° Secretário) e Valdir Aparecido
de Oliveira (2º Secretário). Às vinte 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, 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 decima
nona sessão ordinária, realizada no dia doze de junho de 2.017. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite da
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, Deputado Federal Ricardo Izar e
Direção da Caixa Econômica Federal, para a apresentação do Vice-Presidente da
Caixa Federal, Antônio Carlos Ferreira, sobre financiamentos para a saúde e
hospitais viabilizados pela Caixa, que abordará temas relacionados à pasta e de
grande interesse dos municípios, dia 23 de junho (sexta feira) às 9:00 hs, no
Núcleo Cultural - Pátio da Fepasa, em Presidente Bernardes. Convite das Escolas
Municipais de Junqueirópolis e Polícia Militar para participar da entrega de
certificados do PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência, dias 27, 28 e 29 de junho, às 19:30 horas na Casa da Cultura.
Participação dos alunos do 9º (nono) Ano do Ensino Fundamental e 3ª (terceira)
Série do Ensino Médio do Colégio Objetivo no Projeto "A Escola na Câmara por
um dia) - Responsável do dia: Profº Vinícius Chitero. Dos Vereadores: Indicação
n. 40/2.017, apresentada pelo Vereador Rui Domingos da Silva, solicitando ao
Prefeito Municipal, que seja realizados serviços de reparos e manutenção
constante dos brinquedos infantis instalados nas creches municipais, escolas,
parques infantis e demais locais destinados ao lazer da população. Solicitou
também que o mesmo serviço seja estendido aos aparelhos físicos instalados nas
academias publicas que funcionam ao ar livre em nossas praças e jardins. 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 os seguintes projetos: Projeto de Lei
Complementar n. 016/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providencias e Projeto de Lei
Complementar n. 017/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo e 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
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vencimentos e dá outras providencias. Na sequencia foi colocado em segundo
turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 015/2017, do
Poder Executivo, que dispõe sobre instituição de benefícios tributários para
recolhimento da dívida de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá
outras providencias, sendo o mesmo rejeitado por unanimidade de votos. Nada
mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores
Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Ninguém 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.

