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ATA da trigésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia seis de novembro 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
trigésima quarta sessão ordinária, realizada no dia trinta de outubro de 2.017. Em
seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite
paras participar da inauguração da Capela de Nossa Senhora Aparecida, dia 07 de
novembro ( terça-feira) às 17:00 hs. no Sitio Carvalhinho, Bairro 1ª Seção. Ofício
n. 035/2017, do setor contábil da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
encaminhando à Mesa cópias dos balancetes mensais da receita e despesa do
Poder Legislativo referentes ao mês de outubro do corrente ano. Dos Vereadores:
Indicação n. 73/2.017, apresentada pelo Vereador Vagner Borges Prates,
solicitando ao Prefeito Municipal que estude as possibilidades de estar oferecendo
cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento aos servidores municipais; Indicação
n. 74/2.017, apresentada pelos Vereadores Anderson Marcos Viana, Valdir
Aparecido de Oliveira, Israel Gumiero e Miguel Cláudio Batista, solicitando ao
Prefeito Municipal a construção de coberturas nas entradas dos PSFs 7 e 4,
ligando o portão de entrada ao setor de atendimento médico; Indicação n.
75/2.017, apresentada pelos Vereadores Anderson Marcos Viana, Valdir
Aparecido de Oliveira, Israel Gumiero e Miguel Claudio Batista, solicitando ao
Prefeito Municipal o aproveitamento da agua da bica localizada na Vila Beatriz
para regar praças, jardins, limpeza na Avenida Rio Branco após o término da feira
livre e outros serviços que requer grande quantidade de água; Indicação n.
76/2.017, apresentada pelos Vereadores Anderson Marcos Viana, Valdir
Aparecido de Oliveira, Israel Gumiero e Miguel Claudio Batista, solicitando ao
Prefeito Municipal que através do setor de transito da Prefeitura, regulamentem o
estacionamento de ônibus e caminhões de grande porte nas laterais da via de
acesso ao trevo da cidade. Requerimento n. 08/2017, apresentado pelo Vereador
Marcos Roberto Ruiz, requerendo que seja arquivado novamente o projeto de lei
complementar n. 008/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de
gratificação de serviço e dá outras providencias. Colocado em única discussão e
votação foi o mesmo aprovado 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 das mensagens e dos pareceres das comissões competentes

Câmara Municipal de Junqueirópolis
Estado de São Paulo
Rua São Salvador, n. º 1.155 - Centro – CEP 17.890-000 – site: cmjunqueiropolis.sp.gov.br
Fones (018) 3841-1126 - (018) 3842-1183 - CNPJ - 49.845.803/000l-36 - Inscrição Estadual - ISENTO

02
foram aprovados por unanimidade de votos em única discussão e votação os
seguintes projetos: Projeto de Lei 040/2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre autorização para celebração de Termo de Colaboração com a Associação
Comercial e Empresarial de Junqueirópolis e dá outras providencias e Projeto de
Lei n. 041/2017, do Poder Executivo, que Dispõe sobre autorização para
celebração de termo de aditamento ao termo de colaboração celebrado com a
Associação Agrícola de Junqueirópolis, visando o desenvolvimento dos
programas de MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, FRUTICULTURA E
LEITE NO BALDE. Após a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes foi apresentada por todos os Vereadores da Casa a Emenda
Modificativa nº 01, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 032/2.017, do
Poder Executivo que Dispõe sobre Alteração da Lei Complementar nº 17, de 19
de dezembro de 1.991 e da outras providências, nos seguintes termos: Fica
modificado o paragrafo 2º do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº
032/2.017, que Dispõe sobre Alteração da Lei Complementar nº 17, de 19 de
dezembro de 1.991 e da outras providências, com a seguinte redação: §2º - Na
hipótese do inciso I do artigo 113, não serão considerados de efetivo exercício o
período em que o servidor tiver percebido da Previdência Social, prestação de
acidente do trabalho ou de auxilio – doença por mais de 12 meses, embora
descontínuos, colocada em única discussão e votação foi a mesma aprovada por
unanimidade de votos. Na sequencia foi colocado em primeiro turno de discussão
e votação com a emenda o Projeto de Lei Complementar n. 032/2017, do
Poder Executivo, que dispõe sobre alterações na Lei Complementar n. 17, de 19
de dezembro de 1991 e dá outras providencias, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação. Feita a leitura da
mensagem e dos pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de
Lei Complementar n. 035/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional especial e dá outras providencias, foi o mesmo colocado em
primeiro turno de discussão e votação, sendo aprovado 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.

