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ATA da trigésima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia dois
de outubro 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, foram aprovadas por unanimidade de votos as Atas da
vigésima nona sessão ordinária e ata da decima primeira sessão extraordinária,
realizadas nos dias vinte e cinco e vinte e oito de setembro de 2.017. Em seguida
foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo:
Mensagem n. 063/2017, encaminhando o Projeto de Lei Complementar n.
029/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de
Junqueirópolis, para o período de 2018 a 2021 e dá outras providencias;
Mensagem n. 064/2017, encaminhando o Projeto de Lei Complementar n.
030/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e
execução da Lei Orçamentária Anual para 2018 e dá outras providencias;
Mensagem n. 065/2017, encaminhando o Projeto de Lei Complementar n.
031/2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Junqueirópolis
para o exercício financeiro de 2018 (valor sessenta e um milhões e quinhentos mil
reais); Ofício n. 102/2017, do setor de contabilidade, encaminhando a prévia
orçamentária da receita e o cálculo da Receita Corrente Líquida referente ao
exercício de 2018. De Diversos: Ofício SC n. 032/2017, do setor de contabilidade
da Câmara Municipal, encaminhando à Mesa os Balancetes da Receita e Despesa
do Poder Legislativo referentes ao mês de setembro de 2017. Convite do CRAS
em parceria com o CCI para comemorar o Dia Internacional do Idoso com café da
manhã e apresentação da peça teatral "Minha Vó tá Maluca", dia 03 de outubro
(terça-feira), às 8:00 hs. no CCI; Convite do Instituto Teotônio Vilela, através do
Senhor Mauro Bragato, para a palestra com o tema: "Os desafios do Brasil num
mundo de intensa transformação", presença do Secretário de Estado da
Agricultura e Abastecimento Dr. Arnaldo Jardim e do Deputado Federal Izaque
Silva. Dos Vereadores: Indicação n. 062/2.017, apresentada pelo Vereador Rui
Domingos da Silva e Vagner Borges Prates, solicitando ao Prefeito Municipal as
possibilidades da concessão de abono salarial em dezembro a todos os servidores
municipais; Indicação n. 063/2.017, apresentada pelos Vereadores Vagner
Borges Prates e Rui Domingos da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal a
colocação de câmeras de segurança na praça central, escolas municipais e
estaduais e locais estratégicos nas principais ruas e avenidas da cidade; Indicação
n. 064/2.017, apresentada pelo Vereador Gilson de Souza, solicitando ao Prefeito
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Municipal a restauração da iluminação publica defronte a bomba d'água da Vila
Beatriz e também na Rua Belo Horizonte, proximidades do Lar do Menor e poda
das arvores no local. 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 referente ao Projeto de Lei n.
033/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para firmar termo de
cooperação entre o município de Junqueirópolis e a empresa Carmesim
Incorporadora Ltda e dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em única discussão e votação. Na sequencia foi aprovado
por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de
Lei Complementar n. 028/2017, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de
credito adicional 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. 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.

