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ATA da centésima sexagésima oitava sessão
ordinária da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia doze de dezembro de 2.016, sob a Presidência do Vereador
Miguel Claudio Batista, secretariado pelos Edis: Renato do Santos Leite (1°
Secretário) e Rui Domingos da Silva (2º Secretário). Às vinte horas feita a
verificação de presença, foi constatado o comparecimento dos seguintes
Vereadores: Aparecido Servo Silva, Elayne Aparecida Moreira Val, Elizeu
Adriano, Marcos Roberto Ruiz, Marilene Trevizan de Oliveira, Miguel Cláudio
Batista, Renato dos Santos Leite, Rui Domingos da Silva e Sofia Rodrigues dos
Santos. 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 centésima
sexagésima sétima sessão ordinária realizada no dia cinco de dezembro de 2.016.
Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder Executivo:
Ofício n. 134/2016, do Setor da Contabilidade. Encaminhando à Mesa da Câmara
os balancetes da receita e despesa do mês de novembro de 2016. Cópia do
Decreto 5842, de 05 de dezembro de 2016, decretando ponto facultativo nas
repartições públicas municipais nos dia 26 de dezembro de 2016 e 02 de janeiro
de 2017, devido as festividades do Natal e Ano Novo. De Diversos: Comunicado
do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Edital de Convocação da AMNAP - Associação
dos Municípios da Nova Alta Paulista - para eleição da Diretoria, do Conselho
Fiscal e das Diretorias Regionais para o exercício de 2017, dia 17 de dezembro
(sábado) às 9:00 horas na Biblioteca Municipal de Adamantina. Convite da 1ª
Igreja Batista de Junqueirópolis para participar da Festa Anual das Células,
intitulada "Tem Amor em Junqueirópolis", dia 15 de dezembro (5ª feira) às 21:00
horas no Ginásio de Esportes Municipal. Ofício n. 25/2016, da Associação
Agrícola de Junqueirópolis encaminhando prestação de contas da
ACERUVA/2016 para apreciação. Convite da Divisão de Educação Municipal
para a IX Feira de Leitura "Culturarte" dias 13 e 14 de dezembro na Praça Álvaro
de Oliveira Junqueira, das 8:00 às 21:00 horas. 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 das mensagens dos pareceres das comissões competentes foram
aprovador por unanimidade de votos em única discussão e votação os seguintes
projetos: Projeto de Lei n. 032/2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre
autorização para celebração de convênio com a Associação Comercial e
Empresarial de Junqueirópolis e dá outras providencias e Projeto de Lei n.
033/2016, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação
de telhas de fibrocimento para reuso da Escola Superior de Soldados da Policia
Militar. Feita a leitura das mensagens e dos pareceres das comissões competentes
foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e
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votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar n. 031/2016, do
Poder Executivo, que fixa valores para a cobrança de consumo de água e coleta
de esgoto e dá outras providencias e Projeto de Lei Complementar n. 035/2016,
do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e
dá outras providencias, Após a leitura dos pareceres das comissões competentes
referente ao Projeto de Lei Complementar n. 01/2016, do Poder Legislativo,
que dá nova redação aos artigos 68 e 105 da Lei Complementar n. 653, de 22 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano de áreas de
expansão urbana e dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação. Na sequência
foram aprovados por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar n. 033/2016, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias e
Projeto de Lei Complementar n. 034/2016, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito 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. Ninguém 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.

