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ATA da octogésima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia três de
dezembro 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
septuagésima nona sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2.018 e Ata
da quadragésima nona sessão extraordinária realizada no dia 29 de novembro de
2.018. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: De Diversos:
Convite para a I Feira do SEBRAE - Jovem Empreendedor - Na Escola Shigueko, dia
04 de dezembro, das 9h00 às 15h00; Confraternização de fim de ano da
COOPERJUNQ, dia 8 de dezembro, às 20h00, no Salão do Jardim Alvorada; Convite
da EQUIPA - Equipe Multidisciplinar, para reunião de apresentação das atividades
desenvolvidas, dia 04 de dezembro, às 14h00 na Divisão Municipal de Ensino. 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
competente referente ao Projeto de Lei nº 067/2.018, de autoria do Poder Executivo
que Autoriza o Poder Executivo a desafetar do patrimônio bem móvel e autorizar o
uso pela Associação de Assistência Social Santo Antonio de Junqueirópolis, foi o
mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de
votos. Feita a leitura das mensagens e dos pareceres das comissões competentes
foram colocados em primeiro turno de discussão e votação os seguintes projetos:
Projeto de Lei Complementar n. 055/2018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a
criação de cargos de provimento efetivo e em comissão no quadro de pessoal da Lei
Complementar n.º 703, de 21 de março de 2017, que dispõe sobre a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, dá nova estrutura ao cargo
de pessoal, fixa níveis de vencimentos e dá outras providências e Projeto de Lei
Complementar n. 056/2018, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar e dá outras providências, sendo os mesmos aprovados 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
054/2.018, do Poder Executivo que Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar e dá outras providências. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais: Anderson Marcos Viana: Comentou a respeito do combustível
comercializado na cidade de Junqueirópolis, em relação a outras cidades esta sendo
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vendido num valor muito alto e isto vem gerando desconfiança de formação de cartel
de combustíveis, mediante do fato sugeriu aos nobres Vereadores o envio de oficio ao
Ministério Publico solicitando providencias neste sentido. Finalizando comentou
sobre a proliferação de escorpiões na cidade o que vem deixando a população
preocupada uma vez que uma picada de escorpião em uma criança pode levar a óbito.
Valdir Aparecido de Oliveira: Disse que realmente o aumento de escorpiões vem
preocupando, e solicitou da população que procure denunciar os terrenos baldios que
estão abandonado sem o cuidado necessário e isto é o que leva a procriação deste
inseto. Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou os Vereadores pelas palavras, e disse ao
Nobre Vereador Anderson Marcos Viana, que existe o PROCON na cidade, que é um
órgão fiscalizador. Finalizando parabenizou a todos os integrantes do Rotary Clube,
pela realização do evento denominado como "Porco no Rolete", no qual a
arrecadação será destinada para fins sociais. 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.

