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ATA da sexta sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia treze
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 quinta sessão ordinária realizada no dia seis de março de 2.017. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: De Diversos: Comunicado do
Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Oficio n. 007/2.017, do Centro Comunitário Semente da Vida,
informando a composição dos membros da Diretoria com mandato de 2.017 a
2.019. Convite para participar da Palestra “Produzindo Transparência” na
Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 09/03/2.017, das 14h às 18h. Cópia
da Moção de Apoio, Apresentada pelo Vereador Amauri Sérgio Mortágua da
Câmara Municipal de Tupã, solicitando apoio das Câmaras que integram a área
de atuação da AMINAP, na rejeição da PEC 287/2.016, que dispõe sobre a
reforma do Sistema Previdenciário do Pais. 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 dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por
unanimidade de votos em única discussão e votação os seguintes projetos:
Projeto de Lei nº 002/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que especifica,
Projeto de Lei nº 003/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que especifica e
Projeto de Lei nº 004/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que especifica. Na
sequencia feita a leitura dos pareceres das comissões competentes foram
aprovados por unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação os
seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 009/2.017, do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura
Municipal de Junqueirópolis, dá nova estrutura ao quadro de pessoal, fixa níveis
de vencimentos e dá outras providências e Projeto de Lei Complementar nº
010/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem do dia,

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
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Israel Gumiero: Parabenizou a administração pelo brilhante trabalho
que vem desenvolvendo, principalmente com relação a manutenção das estradas
rurais do município. Valdir Aparecido de Oliveira: Solicitou da administração
que procure solucionar o problema existente na caixa d! água do Bairro Duas
Barras o mais rápido possível devido ao mau estado de conservação da mesma.
Marcos Roberto Ruiz: Disse que os projetos que destinam verbas para as
entidades do município no qual foram aprovados nesta sessão são verbas
destinadas pelo Governo Federal. Finalizando informou aos eleitores que
procurem o Cartório Eleitoral para estarem regularizando o titulo de eleitor.
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.

