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ATA da centésima qüinquagésima sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia trinta um 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 nona
sessão ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2.020 e Ata da 90ª sessão
extraordinária realizada no dia 28 de agosto de 2.020. 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 da mensagem e dos pareceres das comissões competentes referente
ao Projeto de Lei nº 030/2.020, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo a proceder descontos previdenciários sobre os proventos pagos aos
aposentados e pensionistas sob a responsabilidade do Poder Executivo Municipal,
foi o mesmo colocado em única discussão: O Vereador Miguel Claudio Batista,
disse que na 148º sessão solicitou a retirado do referido projeto para que o mesmo
fosse analisado e também para esperar se algum funcionário da municipalidade se
manifestasse sobre o projeto, como não houve manifestação no projeto disse que
votaria a favor do mesmo, dando seqüência foi colocado em única votação o
referido projeto sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 039/2.020, do
Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional suplementar e dá
outras providências, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Na
seqüência após a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes
referente ao Projeto de Lei nº 034/2.020, do Poder Executivo, que Dispõe sobre
autorização para celebração de termo de aditamento ao termo de colaboração
celebrado com a Associação Agrícola de Junqueirópolis, visando o
desenvolvimento das atividades do Programa de Apoio aos Produtores Rurais de
Junqueirópolis, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. 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.

