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ATA da quadragésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e seis de fevereiro de 2.018, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruz (1° Secretário) e Valdir Aparecido de
Oliveira (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 a ata da quadragésima
quarta sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2.018 e ata da vigésima
nona sessão extraordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2.018. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Dos Vereadores: Indicação n.
04/2018, apresentada pelo Vereador Miguel Claudio Batista, solicitando ao Prefeito
Municipal a construção de galerias para captação de aguas pluviais na Rua Manaus,
Jardim dos Pássaros; Indicação n. 05/2018, apresentada pelo Vereador Israel
Gumiero, solicitando ao Prefeito Municipal reparos na iluminação pública em trecho
da Avenida Junqueira, compreendido entre as Ruas Quinzinho da Cunha e General
Osório. Após a leitura do Requerimento nº 01/2.018, apresentado pelo Vereador Rui
Domingos da Silva, solicitando junto ao Deputado Federal Samuel Moreira a
apresentação de emendas parlamentar destinando recursos ao Município de
Junqueirópolis para serviços de infraestrutura urbana, foi o mesmo colocado em
única discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Feito a leitura
do requerimento, Requerimento n. 02/2.018, apresentado pelo Vereador Gilson de
Souza, solicitando o envio de oficio ao Presidente do Junqueirópolis Esporte Clube
de Junqueirópolis, parabenizando pela realização do 3º Torneio de Gueitebol Uieda
Akira, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade de votos. 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: Colocado em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 008/2.018, do Poder Executivo, que
Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 703, de 21 de março de 2.017 e dá
outras providências, 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. Anderson Marcos Viana: solicitou da
administração que procure atender o mais rápido possível a indicação de sua autoria
solicitando a construção de abrigo com cobertura e bancos na Rua Curitiba esquina
com a Rua Florianópolis e na Avenida Sete de Setembro nas proximidade da Praça
Arnaldo Pelozzo, para servir de embarque e desembarque de alunos e trabalhadores
que trabalham nas usinas do município e não tem um local apropriado para a espera
do transporte, ficando exposto ao orvalho, sol e as vezes chuva. Ninguém mais
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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.

