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ATA da quadragésima sétima sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
doze de março de 2.018, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano, secretariado
pelos Edis: Rui Domingos da Silva (suplente de 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, 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, foi aprovada
por unanimidade de votos a ata da quadragésima sexta sessão ordinária realizada no
dia 05 de março de 2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o
seguinte: De Diversos: Ofício n. 008/2018, do setor contábil da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, encaminhando à Mesa os balancetes mensais da receita e despesa do
Poder Legislativo referentes ao mes de fevereiro do corrente ano; Ofício Circular GP
n. 010/2018, comunicando que o Senhor Renato Martins Costa é o novo Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Convite do Governo do Estado e do
Arquivo Público do Estado de São Paulo para participar do Seminário Expedição
TIETÊ, (registros dos usos, ocupação e recuperação) a realizar-se nos dias 18 a 23,
em Brasília; Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o 1º
encontro do 22º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais do
ano de 2.018, dia 22 de março, às 10:00 horas. Dos Vereadores: Indicação n.
07/2.018, apresentada pelo Vereador Miguel Claudio Batista, solicitando ao Prefeito
Municipal a instalação de uma academia de exercícios físicos ao ar livre na Praça
Arnaldo Pelozo; Indicação n. 08/2.018, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando ao Prefeito Municipal a construção de lombos faixas na Rua
Quinzinho da Cunha e Avenida Rio Branco, proximidades da Escola Neyde Macedo
Brandão Fernandes, afim de propiciar maior segurança aos alunos que frequentam
aquela escola; Indicação n. 09/2.018, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando ao Prefeito Municipal a colocação de tubulagens no local onde
existia a ponte na estrada JQL 236, Bairro Arapongas; Indicação n. 10/2.018,
apresentada pelo Vereador Gilson de Souza, solicitando ao Prefeito Municipal a poda
da grama dos canteiros da Praça da Curva do "S"; Indicação n. 11/2.018, apresentada
pelo Vereador Elizeu Adriano, solicitando ao Prefeito Municipal que providencie
junto a Empresa responsável, a melhoria do sistema de retransmissão do sinal da TV
aberta na cidade, tendo em vista a péssima imagem e constante perda do sinal em
todos os setores da cidade; Requerimento n. 03/2.018, apresentado pelo Vereador
Vagner Borges Prates, solicitando o envio de ofício ao Deputado Ed Thomas,
destinando ao município de Junqueirópolis uma verba no valor de R$ 250.000,00,
para serviços de recapeamento asfáltico. Colocado em única discussão e votação o
referido requerimento foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais
havendo para o expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para
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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 foram aprovados por unanimidade de votos em única discussão e
votação o Projeto de Lei nº 006/2.018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre
denominação da Praça Municipal localizada ao lado do Viaduto “Guerino Zanardi” e
dá outras providências e Projeto de Lei nº 007/2.018, do Poder Executivo, que
Dispõe sobre o recebimento em doação de trecho de estrada rural. Feita a leitura das
mensagens e dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação os seguintes
projetos: Projeto de Lei Complementar nº 012/2.018, do Poder Executivo, que
Autoriza a abertura de credito adicional suplementar e dá outras providências e
Projeto de Lei Complementar nº 013/2.018, 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. 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.

