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ATA da sexagésima primeira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
18 de junho 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 sexagésima sessão ordinária
realizada no dia 11 de junho de 2.018 e ata da trigésima sessão extraordinária
realizada no dia 14 de junho de 2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente
que foi o seguinte: De Diversos: Convite para festa junina na Quadra do Centro
Comunitário do Jardim Esperança, dia 20 de junho, às 19:00 horas; Convite para
participar da Jornada Esportiva Microrregional de AABBs - JEMAP 2018, a realizarse no dia 23 de junho, na sede da AABB de Junqueirópolis. Convite para o XVII
Festival da Musica Sertaneja Raiz, dia 24 de junho, às 14:00 horas no Junqueirópolis
Esporte Clube (JEC). 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 da mensagem e dos pareceres
das comissões competentes referente ao Projeto de Lei Complementar n.
019/2018, do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 17,
de 19 de dezembro de 1.991 e dá outras providências, o Vereador Israel Gumiero,
requereu verbalmente em tribuna ao Plenário, com base no artigo 181 do Regimento
Interno da Casa, pedido de vistas no prazo de quinze dias para que o projeto seja
melhor analisado. Colocado em única discussão e votação o requerimento verbal do
Vereador Israel Gumiero, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos, ficando
portanto retirado da ordem do dia da presente sessão o referido projeto conforme
solicitação. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 026/2018, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias, foi o
mesmo colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade de votos. Na sequencia foi colocado em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar n. 025/2018, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias, sendo 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: Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Gilson de Souza: Parabenizou
a Escola Idene Rodrigues dos Santos, pela realização da festa junina na qual contou
com a participação de muita gente principalmente de pais dos alunos. Marcos
Roberto Ruiz: Parabenizou e agradeceu a todos que colaboraram na realização da
sétima festa de Santo Antônio realizada pela Paroquia Santo Antônio com objetivo de
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arrecadar fundo para a manutenção do Lar Santo Antônio a Lar Santa Terezinha,
festa esta que contou com a presença do Deputado Mauro Bragato. Anderson Marcos
Viana: Parabenizou a direção da Faculdade de Junqueirópolis pela realização da festa
junina no qual contou com a participação da população. Finalizando parabenizou a
todos que contribuiu para a realização da festa de Santo Antônio, em prol as
entidades Lar Santo Antônio e Lar Santa Terezinha. Valdir Aparecido de Oliveira:
Agradeceu a todos que contribuíram na campanha de arrecadação de agasalho
realizada pela Igreja Quadrangular em prol as pessoas carentes. Elizeu Adriano:
Parabenizou a comunidade católica pela realização da festa de Santo Antônio;
Parabenizou o Presidente do CONSEG pela realização do passeio ciclista em prol ao
combate as drogas no qual contou com a participação considerável da população.
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.

