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ATA da septuagésima segunda sessão ordinária
da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia oito de outubro 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 septuagésima
primeira sessão ordinária realizada no dia 01de outubro de 2.018 e Ata da trigésima
nona sessão extraordinária realizada no dia 04 de outubro de 2,018. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Ofício n.
115/2018, do setor da contabilidade, encaminhando cópias dos balancetes mensais
referentes ao mês de setembro de 2.019. Ofício n. 209/2018, informando sobre a
pavimentação asfaltica ligando os Bairros Delta Ville I e II aos Bairros Pioneiros e
Carmesin. Ofício n. 210/2018, informando sobre implantação de sinalização de
transito em diversos Bairros de Junqueirópolis. De Diversos: Ofício n. 029/2018, do
setor da contabilidade da Câmara Municipal de Junqueirópolis, apresentando os
balancetes mensais da receita e despesa do mês de setembro de 2.018. 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 referentes aos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 041/2018, do
Poder Executivo, que Dispõe sobre recebimento em doação de trecho de estrada
rural; Projeto de Lei n. 042/2018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre

recebimento em doação de trecho de estrada rural e Projeto de Lei n.
043/2018, do Poder Executivo, que Concede contribuição à Entidade que
especifica, foram os mesmos colocado em única discussão e votação sendo
aprovados por unanimidade de votos. Feita a leitura dos pareceres das
comissões competentes referente ao Projeto de Lei n. 01/2018, do Poder
Legislativo, que Autoriza a Câmara Municipal de Junqueirópolis a
desinventariar e desincorporar de sua responsabilidade administrativa, bens
patrimoniais do Município e dá outras providências, foi o mesmo colocado em
única discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Na
seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 046/2.018, do Poder Executivo,

que Autoriza o Poder Executivo a incorporar área à zona de expansão urbana.
Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores
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Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Anderson Marcos Viana: Disse
que os Vereadores vem sendo cobrados constantemente pelos moradores dos Bairros
Delta Ville I e II diversas melhorias, principalmente, a pavimentação da estrada de
acesso aos Bairros, além da construção de ponte adequada sobre o córrego que corta a
estrada e também a iluminação pública no referido trecho. Nós Vereadores queremos,
passar aos moradores daquela localidade que estamos buscando junto ao Prefeito
alternativas para estar levando as melhorias já citadas no menor tempo possível. Usou
da palavra o Vereador Israel Gumiero: disse que este mês é tido como outubro rosa e
que todas as mulheres devem fazer o exame de prevenção do diagnóstico do Câncer
de mama. Comentou também a respeito do transito da cidade que vem ocorrendo
vários acidentes o que leva a tomar providencias para que não ocorra acidente com
vitima fatal. Sugeriu que seja realizada uma reunião com o setor de transito da
administração municipal e segmentos da sociedade para que juntos encontrem uma
alternativa de melhoria no transito e alternativas para estacionamento no centro da
cidade. Finalizando, comentou sobre o episódio ocorrido no ultimo sábado na
tradicional cavalgada onde houve uma tentativa de homicídio, sugerindo uma reunião
junto com os representante da cavalgada e autoridades locais para buscarem
alternativas de segurança aos participantes. 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.

