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ATA da quinta sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia seis
de março 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, Elayne
Aparecida Moreira Val, Elizeu Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumiero,
Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio Batista, Rui Domingos da Silva e Valdir
Aparecido de Oliveira. 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 quarta sessão ordinária realizada no dia primeiro de março de 2.017. Em
seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder Executivo:
Ofício n. 45/2017, do setor de contabilidade, encaminhando os balancetes
mensais da receita e despesa desta Municipalidade, referentes ao mês de fevereiro
do corrente ano. Comunicados datados de 14 de fevereiro e 03 de março,
informando liberação de recursos federais para Junqueirópolis. De Diversos:
Ofício n. 008/2017, do setor de Contabilidade da Câmara Municipal,
encaminhando à Mesa os balancetes mensais da receita e despesa do mês de
fevereiro do corrente ano. Convite da Procuradoria Especial da Mulher para o ato
solene de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 08 de março, das 10h
às 12h, no Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa. Convite do
Deputado Estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor para a Sessão Solene de
homenagens ao Dia do Consumidor, dia 17 de março, às 10h00 na Assembleia
Legislativa. Dos Vereadores: Requerimento n. 03/2017, apresentado pelo
Vereador Elizeu Adriano, solicitando o envio de ofício parabenizando a Direção
da Fundação Dracenense de Educação e Cultura (FUNDEC) pelo lançamento da
Faculdade de Medicina Prof. Wander Dorival Ramos, colocado em única
discussão e votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos, na
sequência foi a provado por unanimidade de votos em única discussão e votação o
Requerimento n. 04/2017, apresentado pelo Vereador Gilson de Souza,
solicitando informações ao Prefeito Municipal com relação ao acordo firmado
com a Prefeitura Municipal de Dracena visando a reconstrução em parceria da
ponte da estrada JQL 239, que liga os dois municípios. 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 do parecer da comissão de Justiça e Redação referente ao VETO
POLITICO AO ARTIGO 2º DO AUTOGRAFO 91/2016, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 01/2016, DO PODER
LEGISLATIVO, foi o mesmo colocado em única discussão: O Vereador Marcos
Roberto Ruiz, comentou a respeito do veto dizendo que o mesmo não se faz
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necessário uma vez que o texto original do projeto vem beneficiar muita pessoas
que tem terrenos que precisam serem regularizados e necessitam de um prazo
maior, por este motivo e pelo fato de não prejudicar a administração em termos
financeiros solicitou dos demais Vereadores que votem contrário do referido veto.
Ninguém mais querendo discutir o Veto foi o mesmo colocado em única votação
sendo REJEITADO por unanimidade de votos. Na sequência, foi aprovado por
unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar n. 007/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providências. Nada mais constando para
a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em
Explicações Pessoais. Marcos Roberto Ruiz: Em nome da Vereadora Elayne
Aparecida Moreira Val e da funcionária da Casa Veronica Frederico da Cruz
parabenizou todas as mulheres pela passagem do “Dia Internacional da Mulher a
ser comemorada no próximo dia oito de março. Rui Domingos da Silva:
Parabenizou em nome de sua esposa todas as mulheres pelo Dia Internacional da
Mulher a ser comemorado no próximo dia oito de março. 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.

