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ATA da septuagésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e nove 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 em única discussão e
votação as Atas da quadragésima primeira sessão extraordinária realizada no dia 22
de outubro de 2.018 e ata septuagésima quarta sessão ordinária realizada no dia 22 de
outubro de 2.018. Do Poder Executivo: Ofício datado de 18 de outubro de 2018,
informando liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis. 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 nº 050/2018, do Poder Executivo, que
declara de Utilidade Pública a Associação Junqueirópolense Amor e Vida - AJAV, e
dá outras providencias, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo
aprovado por unanimidade de votos. Feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça
e Redação e da Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município de
Junqueirópolis nº 01/2.018, de autoria do Poder Legislativo, que dá nova redação ao
art. 24 e seu parágrafo 1º, constante da Subseção III, que trata da Renovação da
Mesa, foi a mesma colocada em primeiro turno de discussão e votação sendo
aprovada por unanimidade de votos. Na seqüência após a leitura do parecer da
comissão de finanças e orçamento e do Projeto de Resolução nº 02/2.018, do Poder
Legislativo, autoria da Mesa da Câmara, alterando dispositivos da Resolução n.
02/2002, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo 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: Rui Domingos da Silva: Agradeceu o
Prefeito Municipal por ter atendido sua indicação solicitando que seja decretada de
Utilidade Publica Associação Junqueirópolense Amor e Vida - AJAV, e hoje foi
votado este projeto que com certeza irá ajudar muito as pessoas que estão à frente
desta Associação. Anderson Marcos Viana: Agradeceu os bombeiros pelo
atendimento as vitimas do acidente envolvendo os dois ônibus da Empresa de
Transporte Transmimo e parabenizou a todos da área da saúde do município pelo
brilhante trabalho que vem realizando principalmente no atendimento as vitimas do
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referido acidente. Israel Gumiero: Parabenizou as todos os funcionários públicos pelo
dia do funcionário publico comemorado no ultimo dia 28 de outubro. 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.

