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ATA da sétima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia vinte
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 sexta sessão ordinária realizada no dia treze de março de 2.017. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder Executivo: Comunicado
datado de 13 de março, informando liberação de recursos federais para
Junqueirópolis. De Diversos: Processo TC-2369/026/15, do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Adamantina (UR-18),
encaminhando as Contas Municipais do exercício financeiro de 2015. Ofício n.
62/2017, da Câmara Municipal de Tupã, solicitando apoio junto aos órgãos
competentes objetivando a implantação de uma linha aérea Tupã-Campinas ou
Tupã-São Paulo através da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Ofício n.
128/2017, da Câmara Municipal de Tupã, encaminhando cópia da Moção n.
31/2017, externando apoio ao Deputado Ricardo Madalena pelo trabalho como
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da Rodovia Raposo
Tavares (SP 270). Comunicados do Ministério da Educação informando liberação
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite para o 6º Encontro Nacional
de Vereadores em Brasília, dias 03, 04 e 05 de abril de 2017 - TEMA: "O
Vereador precisa ser ousado e fazer a diferença, porém, com eficiência e
responsabilidade". Dos Vereadores: Indicação n. 17/2.017, apresentada pelo
Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal a construção de
uma praça municipal dotada de várias melhorias, inclusive academia ao ar livre
no Jardim Colina Verde; Indicação n. 18/2.017, apresentada pelo Vereador
Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal a criação de um abrigo
municipal destinado aos animais que se encontram abandonados nas ruas da
cidade; Indicação n. 19/2.017, apresentada pelo Vereador Miguel Claudio
Batista, solicitando ao Prefeito Municipal a colocação de uma "lombo faixa" na
Avenida Geraldo Fudo, proximidades do Armazém Hilário, com a finalidade de
diminuir a velocidade de veículos no local. 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:
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Projeto de Lei n. 005/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização
para celebração de termo de aditamento ao termo de colaboração celebrado com a
ADEJ - Associação dos Estudantes de Junqueirópolis e Projeto de Lei n.
006/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para celebração de
termo de aditamento ao termo de colaboração celebrado com a Associação de
Assistência Social Santo Antonio de Junqueirópolis. Na sequencia foram
aprovados por unanimidade de votos em segundo 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,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou a administração pelo
brilhante trabalho que vem desenvolvendo no município, principalmente em
relação ao projeto limpeza beleza e prevenção ao combate do mosquito da dengue
e leishmaniose. 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.

