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ATA da quadragésima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia onze de
dezembro 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, 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 trigésima nona sessão
ordinária realizada no dia quatro de dezembro de 2.017 e Ata da vigésima primeira
sessão extraordinária realizada no dia sete de dezembro de 2.017. Em seguida foi lido
o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Ofício SC nº
110/2017, encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes mensais da receita e
despesa do mês de novembro de 2017; Cópia do Decreto Municipal n. 5992, de 05 de
dezembro de 2017, dispondo sobre o ponto facultativo e horário especial de
funcionamento das repartições públicas municipais de Junqueirópolis no mês de
dezembro/2017 e janeiro de 2018. De Diversos: Ofício n. 4940/2017, do Ministério
do Trabalho, em referencia ao oficio desta Casa que solicitou informações quanto a
implantação de Posto de Atendimento ao Trabalhador em Junqueirópolis; Convite do
CEI Cristo Redentor, para a festa de encerramento do ano letivo, dia 12 de dezembro,
às 19h30, no JTC. 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 070/2017, do Poder
Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a
Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Junqueirópolis COOPERJUNQ e dá outras providencias e Projeto de Lei nº 071/2.017, do Poder
Executivo que dispõe sobre alteração da Lei nº 3112, de 19 de setembro de 2.017 e dá
outras providencias. Na sequencia foram aprovados por unanimidade de votos em
segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº
044/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e
dá outras providencias e Projeto de Lei Complementar nº 045/2017, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 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 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.

