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ATA da quadragésima sexta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
cinco de março 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,
Valdir Aparecido de Oliveira e Vagner Borges Prates. 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 quadragésima quinta sessão ordinária realizada no dia
26 de fevereiro de 2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o
seguinte: Do Executivo: Ofício n. 36/2018, do setor contábil, encaminhando à Mesa
da Câmara os balancetes mensais da receita e despesa referentes ao mês de fevereiro
do corrente ano. Convite da Diretoria de Assistência Social e Renda Cidadã, para
confraternização alusiva ao Dia Internacional da Mulher, dia 09 de março, às 14:00
hs. na Biblioteca Municipal. De Diversos: Ofício n. 079/2018, da Câmara Municipal
de Santo Anastácio, solicitando apoio ao requerimento n. 009/2018, de autoria do
Vereador José Felipe Filho, reivindicando aos órgãos competentes do Estado o
recapeamento asfáltico da vicinal que liga os municípios de Santo Anastácio a
Ribeirão dos Índios e também a pavimentação asfáltica do trecho entre
Junqueirópolis a Ribeirão dos Índios. Dos Vereadores: Indicação n. 06/2018,
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal que mantenha o atendimento na farmácia municipal do Centro de Saúde
no horário das 11:00 às 13:00 horas, horário em que muitos pacientes ainda estão
sendo atendidos pelos médicos. Nada mais havendo para o expediente, ficou a
palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o mesmo: Marcos Roberto
Ruiz: Parabenizou o Vereador Valdir Aparecido de Oliveira pela indicação
apresentada solicitando que seja estendido o atendimento na farmácia do Centro de
Saúde no horário das 11:00 as 13:00 horas, no qual com certeza ira trazer melhoria a
população principalmente aqueles que trabalham e tem somente o horário disponível
das onze horas as treze horas. Ninguém mais querendo falar sobre o expediente,
passou-se à Ordem do Dia: Após a leitura das mensagens e dos pareceres das
comissões permanentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro
turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar
nº 010/2.018, do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração na Lei Complementar
Municipal nº 703, de 21 de março de 2017 e dá outras providencias e Projeto de Lei
Complementar nº 011/2.018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito
adicional especial 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: Falou sobre a violência do transito na cidade
e pediu aos motoristas que procurem trafegar em velocidade baixa afim de ajudar a
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diminuir os acidentes de transito. Parabenizou o Padre Valdo pela abertura da
Campanha da Fraternidade e pediu mais união entra as pessoas. Finalizando solicitou
dos proprietários de terrenos baldios da cidade para que procurem manter limpo os
terrenos afim de estar ajudando a administração e colaborando no combate ao
mosquito da dengue e a proliferação de animais peçonhentos. 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.

