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ATA da vigésima quarta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia vinte e um de agosto 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 terceira sessão ordinária, realizada no dia quatorze de agosto de 2.017.
Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Executivo:
Convite para participar da Cerimônia de entrega de Certificados de Dispensa de
Incorporação aos jovens dispensados do serviço militar da classe de 1999, dia 22
de agosto (terça-feira), às 09:00 horas na quadra de esportes da Escola Idene
Rodrigues dos Santos. Resposta da Diretoria de Transito ao ofício n. 055/2017,
desta Casa, que trata de pedido dos Vereadores Vagner Borges Prates e Anderson
Marcos Viana, para demarcação de vagas para deficientes físicos nos
estacionamentos de 45 graus. De Diversos: Convite da Diretoria do CONSEG,
para reunião no dia 22 de agosto (terça-feira) na Câmara Municipal, tendo como
pauta deliberações sobre a programação das festividades do dia da criança. Dos
Vereadores: Indicação n. 50/2.017, apresentada pelos Vereadores Rui Domingos
da Silva e Vagner Borges Prates, solicitando ao Prefeito Municipal que estude as
possibilidades da concessão dos tickets alimentação aos servidores licenciados em
virtude de acidente no próprio trabalho; Após a leitura da Moção de Apoio n.
03/2017, apresentada pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, à categoria dos
Agentes de Segurança Penitenciária por questão de justiça e igualdade para serem
incluídos na reforma previdenciária na categoria especial nos moldes das demais
forças policiais, foi a mesma colocada em única discussão e votação sendo
aprovada 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 da
mensagem e dos pareceres das comissões competente referente ao Projeto de Lei
Complementar n. 023/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização
para o pagamento de transferências de pacientes do pronto socorro municipal e dá
outras providencias, foi o mesmo colocado em primeira 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 Lei Complementar n. 020/2017, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias;
Projeto de Lei Complementar n. 021/2017, do Poder Executivo, que autoriza a
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abertura de crédito adicional especial e dá outras providências e Projeto de Lei
Complementar n. 022/ 2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito especial e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem do
dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Israel Gumiero: Comentou a respeito da pesquisa que foi recentemente
realizada na cidade na intenção de saber como esta a administração perante a
população, no qual o resultado foi ótimo pois a opinião publica com relação aos
trabalhos da administração é satisfatória. Finalizou, agradecendo o Prefeito
Municipal por ter sancionado a lei que Dispõe sobre a proibição da
comercialização e da utilização do cachimbo conhecido como narguilé aos
menores de 18 anos de idade. Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou os Vereadores
Rui Domingos da Silva e Vagner Borges Prates pela indicação apresentada.
Comentou também a respeito da Moção de Apoio voltada a categoria dos Agentes
de Segurança Penitenciaria, por questão de justiça e igualdade, para serem
inclusos na reforma Previdenciária na categoria especial nos moldes das demais
forças policiais. Disse que é justa a reivindicações dos Agentes Penitenciários,
uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o
direito de greve de servidores públicos de órgão de segurança, e estendeu a
restrição aos Agentes de Segurança Penitenciaria, colocando-os no mesmo
patamar que os funcionários das carreiras policiais. Disse ainda que o Legislativo
irá enviar oficio aos órgãos no qual fora mencionado na moção além de estar
buscando apoio junto aos Deputados do partido politico do qual pertence o
Vereador. Finalizando, comentou a respeito da Moção de Apelo, propondo ao
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado a manutenção da 196ª Zona
Eleitoral de Junqueirópolis, pedido este que foi aceito, no qual agradece o apoio
dos Vereadores, Prefeito e Juiz de Direito de nossa Comarca. 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.

