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ATA da sexagésima segunda sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
25 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. O presidente da Casa, Senhor Elizeu Adriano
convidou o Senhor Prefeito Municipal Hélio Aparecido Mendes Furini e a Vice
Prefeita Senhora Sofia Rodrigues dos Santos para compor a mesa diretora da Câmara.
Após a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, foram aprovadas por unanimidade de
votos a ata da sexagésima primeira sessão ordinária realizada no dia 18 de junho de
2.018 e ata da trigésima primeira sessão extraordinária realizada no dia 21de junho de
2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Executivo:
Ofício datado de 11 de junho de 2018, notificando liberação de recursos federais para
o município de Junqueirópolis. De Diversos: Convite da Policia Militar e Escolas
Municipais de Junqueirópolis para participar da entrega de certificados do PROERD
- Programa Educacional de Resistencia às Drogas e à Violência, dia 28 de junho (5ª
feira), às 19:00 horas na Quadra da Igreja Matriz. Convite da Associação dos
Moradores do Jardim dos Pássaros, para a festa junina no dia 30 de junho (sábado).
Congratulações do Deputado Estadual Coronel Camilo, pelo transcurso do
aniversário de Junqueirópolis. Ofício do Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de
Tupã e Região, solicitando apoio na luta pela prorrogação do e-Social- SESCON
TUPÃ E REGIÃO. Convite para participar dos festejos alusivos ao aniversário da
cidade de Lucélia nos dias 16 a 28 de julho de 2.018. Dos Vereadores: Indicação n.
24/2.014 - apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja efetuado a pulverização de
veneno para pernilongos em todos os setores da cidade principalmente nos terrenos
baldios e dentro dos bueiros. Moção de Aplausos e Agradecimentos, apresentada pelo
Vereador Marcos Roberto Ruiz e demais Vereadores. 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 e dos pareceres das comissões competentes foram
aprovados por unanimidade de votos em única discussão e votação o Projeto de Lei
nº 026/2.018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre autorização para celebração
de Termo de Colaboração com o Centro Comunitário Semente da Vida e dá outras
providências e Projeto de Lei nº 027/2.018, do Poder Executivo, que Dispõe
sobre concessão de subvenção às entidades assistenciais mediante recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
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Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores
Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Valdir Aparecido de Oliveira:
Comentou a respeito de sua indicação e solicitou da administração que procure
atende-la da melhor maneira e no menor tempo possível. Finalizando parabenizou e
agradeceu a Vice-Prefeita Sofia Rodrigues dos Santos, pelo brilhante trabalho que
realizou como voluntaria ajudando pessoas portadoras da doença do câncer, trabalho
este que com certeza é reconhecido por muitas pessoas. Usaram também da palavra a
Vice Prefeita e o Prefeito Municipal: Sofia Rodrigues dos Santos: Agradeceu a
homenagem recebida pelos Vereadores da Casa parabenizando pelo serviço prestado
como voluntaria do câncer por mais de vinte anos, disse que realizou este trabalho
com muito carinho e amor as pessoas. Hélio Aparecido Mendes Furini: Parabenizou a
Vice Prefeita pela homenagem recebida e disse que seu trabalho como voluntaria
durante todos estes anos com certeza é reconhecido pela população. Finalizando
agradeceu a todos os Vereadores pelo apoio e parceria na administração, disse ainda
que Junqueirópolis é reconhecida como uma cidade bem administrada graças ao bom
relacionamento entre Executivo e Legislativo. Elizeu Adriano: Parabenizou a Vice
Prefeita Sofia Rodrigues dos Santos, pelo trabalho que realizou durante vinte anos
como voluntaria do câncer e que muito fez pelas pessoas que necessitavam de apoio e
ajuda. Finalizando, agradeceu a administração por ter atendido varias reivindicações
dos Vereadores, isto mostra que o Poder Legislativo e Executivo tem um bom
relacionamento e isto só traz benefícios à 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.

