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ATA da trigésima oitava sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e sete de novembro de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruz (1° Secretário) e Valdir Aparecido de
Oliveira (2º Secretário). Às vinte horas, feita à verificação de presença, foi constatado
o comparecimento dos seguintes Vereadores: Anderson Marcos Viana, Elizeu
Adriano, Gilson de Souza, 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 trigésima sétima sessão ordinária
realizada no dia vinte de novembro de 2.017. Em seguida foi lido o resumo do
expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Comunicado notificando
liberação de recursos federais para o Município de Junqueirópolis. De Diversos:
Comunicados do Ministério da Educação notificando liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; Comunicado da Caixa Econômica Federal
informando a celebração do Contrato de Repasse destinado a transferência de
recursos do Orçamento Geral da União destinado ao recapeamento asfáltico em
Junqueirópolis. Comunicado da Associação Paulista de Municípios informando que
Junqueirópolis irá receber R$ 329.548,51 a título do Apoio Financeiro aos
Municípios em 2017, autorizado pelo Governo Federal. Cópia da Moção nº 466/2017,
da Câmara Municipal de Tupã, solicitando apoio à Comissão Parlamentar de
Inquérito que tem como objetivo apurar a eficácia da substância "fosfoetanolamina",
no tratamento de câncer em humanos. Convite da Escola Shigueko Oto Iwaki, para o
1º Festival da Canção, dia 28 de novembro, às 20h00, no Auditório Aparecida Ikeda.
Convite da Escola Geraldo Pecorari para a Culminância das Disciplinas Eletivas, dia
01 de dezembro, às 9h00. 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
única discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 066/2017, do
Poder Executivo, que declara de Utilidade Pública a Cooperativa de Trabalho dos
Catadores de Materiais Recicláveis de Junqueirópolis – COOPERJUNQ e Projeto de
Lei nº 067/2.017, do Poder Executivo que Dispõe sobre a regulamentação da doação
e do descarte de material bibliográfico e afins das bibliotecas do Município de
Junqueirópolis. Feita a leitura dos pareceres das comissões competentes referente ao
Projeto de Lei nº 02/2.017, do Poder Legislativo, autoria da Mesa, que autoriza a
Câmara Municipal de Junqueirópolis a desinventariar e desincorporar de sua
responsabilidade administrativa, bens patrimoniais do Município e dá outras
providencias, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado
por unanimidade de votos. Na sequencia após a leitura das mensagens e dos pareceres
das comissões competentes foram aprovados
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por unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação os seguintes
projetos: Projeto de Lei Complementar nº 037/2.017, do Poder Executivo que
Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 720, de 28 de setembro de 2017 e dá
outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 039/2.017, do Poder
Executivo que Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 653, de 22 de
dezembro de 2015 e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº
040/2.017, do Poder Executivo, que Acrescenta o art. 94-A a Lei Complementar nº
17, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Junqueirópolis e dá outras providências e Projeto de Lei
Complementar nº 041/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito
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. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Gilson de Souza: Comentou a
respeito do inicio da construção da ponte que liga o município de Junqueirópolis a
cidade de Dracena, mais precisamente na estrada municipal JQL 239. Disse que a
construção da referida ponte ira beneficiar os produtores rurais que residem nas
mediações. Finalizando agradeceu a administração por esta iniciativa principalmente
o setor de obras na pessoa do Senhor Alexandre Siniciato. Valdir Aparecido de
Oliveira: Parabenizou a aluna Maria Iolanda da Silva Feitosa da Escola Idene
Rodrigues dos Santos, pela participação e classificação na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Publicas na categoria ouro no qual contou com a
participação de quinhentos alunos. Marcos Roberto Ruiz: Comentou a respeito do
projeto que vem alterando o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Junqueirópolis, a pedido deste vereador juntamente com os Vereadores Vagner
Borges Prates e Rui Domingos da Silva, projeto este que vem considerar o tempo de
serviço do Servidor Público Municipal para efeito de contagem para licença premio e
adicional por tempo de serviço, quando este servidor passar imediatamente de um
cargo para outro dentro da administração. Finalizando comentou a respeito do sorteio
das casas populares realizado na ultima sexta feira, no qual contou com a participação
do Secretario da Habitação o Senhor Rodrigo Garcia, que na oportunidade sugeriu
fiscalização sobre a pessoa contemplada para que não haja injustiça. Anderson
Marcos Viana: Teceu comentários a respeito do sorteio das casas populares realizado
na ultima sexta feira, no qual pede a todos que participaram e não foram
contemplados que sejam um fiscal sobre a situação dos contemplados caso haja
irregularidade que façam a denuncia e que estará a disposição para ajudar nas duvidas
sobre as denuncias. Finalizou, solicitando providencias da administração sobre as
construções de abrigos em pontos estratégicos da cidade na qual foram citados nas
reivindicações enviado a administração. 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.

