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ATA da sexagésima terceira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
06 de agosto 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 as seguintes atas: Ata da sexagésima
segunda sessão ordinária realizada no dia 25 de junho de 2.018 e Ata da trigésima

segunda, trigésima terceira, trigésima quarta, trigésima quinta, trigésima sexta e
trigésima sétima sessão extraordinárias realizadas nos dias 05, 10, 16, 19, 23 e
26 de julho de 2.018. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o
seguinte: Do Executivo: Ofício datado de 12 de julho de 2018, notificando liberação
de recursos federais para o município de Junqueirópolis. Ofícios nºs. 57 e 67, do setor
da contabilidade, encaminhando cópias dos balancetes mensais da receita e despesa
referentes aos meses de junho e julho de 2018. De Diversos: Convite da Secretaria
de Planejamento e Gestão do Governo Estadual para participar de Audiências
Públicas referentes a Lei Orçamentária Anual de 2019. Segue o roteiro e calendários
das audiências a realizar-se nos dias 31 de julho a 31 de agosto de 2018. Ofícios nºs.
021 e 024, do setor da contabilidade da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
encaminhando à Mesa os balancetes mensais da receita e despesa do Poder
Legislativo, referentes aos meses de junho e julho de 2018. Comunicados da Caixa
Econômica Federal informando valores de repasses ao município de Junqueirópolis
destinados a serviços de Infraestrutura Urbana. 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 030/2.018, do Poder Executivo, que autoriza o Município de Junqueirópolis
a celebrar convênio com a Glencane Bioenergia S/A, objetivando a mútua
cooperação para manutenção do sistema viário e definição de rota alternativa de
tráfego de caminhões canavieiros e veículos agrícolas e Projeto de Lei nº
031/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para firmar termo
de cooperação entre o município de Junqueirópolis e a empresa Carmesim
Incorporadora Ltda e dá outras providencias. Feita a leitura da mensagem e dos
pareceres das comissões competentes referentes o Projeto de Lei
Complementar nº 019/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração na Lei
Complementar 17, de 19 de dezembro de 1991 e dá outras providencias, foi o mesmo
colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo aprovado por seis votos
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favoráveis e três votos contrários. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a
palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Valdir
Aparecido de Oliveira: Parabenizou a administração pelo trabalho que vem
realizando na manutenção das estradas rurais, finalizando comentou a respeito do
projeto que foi aprovado na sessão de hoje no qual vem firmando convênio com a

Glencane Bioenergia S/A, na intenção de estar realizando manutenção do
sistema viário e definição de rota alternativa de tráfego de caminhões
canavieiros e veículos agrícolas no qual ira beneficiar em muitos este tipo de
transporte além de estar desviando os caminhões canavieiros do fluxo de
veículos pequenos. Anderson Marcos Viana: Agradeceu o Senhor José
Henrique Rossi por ter solucionado um problema de transporte de alunos da
zona rural. Finalizando agradeceu a administração pelo atendimento de
reivindicações dos Vereadores. Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou a aluna
Maria Iolanda da Silva Feitosa, da Escola Estadual Professor Idene Rodrigues
dos Santos, pela participação e conquista da medalha de ouro na Olimpíada
Brasileira de matemática das Escolas Publicas, realizada no Rio de Janeiro,
Disse que a conquista deve-se a dedicação da aluna e também pelo brilhante
trabalho dos professores na arte do ensinamento. 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.

