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ATA da vigésima primeira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia vinte e seis 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
vigésima sessão ordinária, realizada no dia dezenove de junho de 2.017. Em
seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Oficio
Especial comunicando que está disponível no período de 07 de junho a 15 de
julho a todos os cidadãos e entidades a consulta popular, via internet, para
apresentação de sugestões visando a elaboração do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de
2018. Ofício datado de 14 de junho de 2017 notificando liberação de recursos
federais para Junqueirópolis. De Diversos: Convite para participar das festas
juninas do CEI Sonho de Criança, dia 27 de junho, às 15 horas e na Creche
Nosso Teto, dia 28 de junho às 14h30min. Cópia de requerimento da Câmara
Municipal de Marília, solicitando ao Governo do Estado que envie projeto à
Assembleia Legislativa dispondo sobre a concessão de isenção do Imposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aos
representantes comerciais quando da aquisição de veículos automotores. Cópia de
requerimento da Câmara Municipal de Santo Anastácio, solicitando aos órgãos
competentes do Estado o recapeamento da vicinal Santo Anastácio a Ribeirão dos
Índios e pavimentação da estrada que liga Ribeirão dos Índios ao município de
Junqueirópolis. 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 Márcio Nunes. 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, foram aprovados por unanimidade de votos em única discussão e
votação os seguintes projetos: Projeto de Lei n. 016/2017, do Poder Executivo,
que dispõe sobre alteração do artigo 32 da Lei Municipal nº 1.229, de 12 de
dezembro de 1983 e Projeto de Lei nº 017/2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre concessão de subvenção as entidades assistenciais mediante recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providencias. Na sequencia foram aprovados por unanimidade de votos em
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segundo 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
vencimentos e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou a administração pelo
trabalho que vem realizando principalmente o setor de obra que não vem medindo
esforço para manter as estradas rurais em bom estado de conservação. 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.

