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ATA da septuagésima terceira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
quinze 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, foi aprovada por unanimidade de votos a Ata da septuagésima
segunda sessão ordinária realizada no dia 08de outubro de 2.018. Em seguida foi lido
o resumo do expediente que foi o seguinte: Dos Vereadores: Indicação nº 35/2.018,
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal a construção de ponto de ônibus com cobertura e assentos no Bairro
Figueira para servir estudantes e trabalhadores rurais. 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 n. 044/2018, do Poder Executivo, que Dispõe
sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar contrato com Instituição
Financeira e dá outras providências; Projeto de Lei n. 045/2018, do Poder
Executivo, que Autoriza o Executivo Municipal a Firmar Convênio com Poder
Judiciário - Seção de Administração - Fórum da Comarca de Junqueirópolis; Projeto
de Lei n. 046/2018, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar
termo de aditamento ao termo de colaboração com a Associação de Assistência
Social Santo Antonio de Junqueirópolis e Projeto de Lei n. 047/2018, do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de aditamento ao termo
de colaboração com a Sociedade de Proteção à Infância de Junqueirópolis , foram

todos colocados em única discussão e votação sendo aprovados por
unanimidade de votos. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra
livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Rui
Domingos da Silva: Parabenizou a todos os professores pelo dia do professor
comemorado no dia quinze de outubro. finalizando parabenizou a comissão
organizadora da festa da ACERUVA realizada no ultimo final de semana no qual foi
um sucesso. Anderson Marcos Viana: Parabenizou os Professores pelo dia do
professor e também os organizadores da festa da ACERUVA realizada neste final de
semana e lamentou a não contratação de pessoas da cidade para estarem trabalhando
na realização da festa na parte de segurança uma vez que existem varias pessoas
capacitada para este tipo de serviço. Miguel Claudio Batista: Parabenizou os
professores pela passagem do dia do professor comemorado neste dia quinze,
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comemoração esta muito justa pois eles foram fundamentais na formação do homem.
Comentou também a respeito do projeto de lei aprovado nesta sessão no qual vem
autorizando o Poder Executivo a celebrar contrato com Instituição Financeira para
pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais, solicitou da
administração para que seja enviado a esta Casa de Leis copia do contrato da
instituição financeira vencedora para que os vereadores possam analisar. Elizeu
Adriano: Parabenizou os professores pela passagem do dia do professor comemorado
neste dia quinze, homenagem justa pois eles foram fundamentais na formação e
captação do homem. Parabenizou a todos os colaboraram com a realização do leilão
do gado realizado no domingo dia quatorze deste mês no recinto da ACERUVA em
prol ao Lar Santa Terezinha e Lar Santo Antonio. 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.

