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ATA da centésima quadragésima sexta
sessão ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, realizada no dia três de agosto de 2.020, sob a Presidência do
Vereador Marcos Roberto Ruiz, secretariado pelos Edis: Valdir Aparecido de
Oliveira (1° Secretário) e Vagner Borges Prates (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 centésima quadragésima quinta
sessão ordinária realizada no dia 29 de junho de 2.020 e Atas da 84ª, 85ª, 86ª,
87ª e 88ª sessão extraordinárias realizadas nos dias 08, 10, 23 e 27 de julho de
2.020. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do
Poder Executivo: Oficio nº 59/2020, encaminhando a Mesa da Câmara os
balancetes das receitas e despesas referentes ao mês de junho de 2020. Oficio
datados de 25 de junho e 14 de julho, comunicando liberação de recursos
federais para o município de Junqueirópolis. Poder Legislativo: Oficio nº
19/2020, do setor contábil, encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes das
receitas e despesas referentes ao mês de junho de 2020. De Diversos: Oficio
circular da Câmara Municipal de Bastos, solicitando apoio junto as Câmaras
Municipais visando a aprovação do Projeto de Lei nº 2564/2020, do Senador
Fabiano Contrato. que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, em tramite
no Senado Federal. Nada 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 referente aos seguintes projetos:
Projeto de Lei nº 025/2.020, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Projeto
VIVAVIDA e dá outras providências, Projeto de Lei nº 026/2.020, do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a desinventariar e
desincorporar bens patrimoniais do Município e dá outras providências e
Projeto de Lei nº 027/2.020, do Poder Executivo, que Dispõe sobre o
recebimento em doação de trecho de estrada rural, foram colocados em única
discussão e votação sendo os mesmos aprovados por unanimidade de votos.
Feita a leitura das mensagens e dos pareceres das comissões competente foram
colocados em primeiro turno de discussão e votação os seguintes projetos:
Projeto de Lei Complementar nº 030/2.020, do Poder Executivo, que Dispõe
sobre alteração na Lei Complementar n.º867, de 12 de dezembro de 2019, 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
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032/2.020, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar e dá outras providências, sendo os mesmos aprovados por
unanimidade de votos. Na seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em
segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº
031/2.020, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional
especial e dá outras providências. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais: Usou da palavra o Vereador: Anderson Marcos Viana. 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.

