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ATA da decima oitava sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia cinco de junho de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruiz (1° Secretário) e Valdir Aparecido
de Oliveira (2º Secretário). Às vinte horas feita a 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 decima
sétima sessão ordinária, realizada no dia vinte e nove de maio de 2.017. Em
seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite
do Clube da Viola para o XVI Festival da Musica Sertaneja Raiz de
Junqueirópolis, dia 18 de junho, às 14:00 hs na Casa da Cultura. Convite da EE
Profº Geraldo Pecorari, para a Culminância das Disciplinas Eletivas - 1º Semestre
de 2017, dia 09 de junho, das 9:30 hs às 12:00 hs. Convite para o 72º Aniversário
de Junqueirópolis. Ofício n. 017/2017, do setor contabil da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes mensais da
receita e despesa do mes de maio de 2017. Ofício n. 06/2017, do Centro
Educacional de Junqueirópolis, "Escola 13 de Junho", comunicando que durante
o mes de junho, estará desenvolvendo o Projeto "A Escola na Câmara por um dia"
- Todas as segundas-feiras dois grupos de alunos (9º Ano do Ensino Fundamental
e 3ª Série do Ensino Médio) estarão acompanhados de um professor responsável,
assistindo à Sessão Camarária. Dos Vereadores: Indicação n. 36/2.017,
apresentada pelo Vereador Vagner Borges Prates, solicitando ao Prefeito
Municipal a distribuição de protetores solares aos servidores que trabalham no
serviço externo e estão constantemente expostos ao sol; Indicação n. 37/2.017,
apresentada pelos Vereadores Israel Gumiero, Anderson Marcos Viana e Valdir
Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal o replantio da grama nas
laterais da pista de caminhada na área de lazer do Jardim Alvorada; Indicação n.
38/2.017, apresentada pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao
Prefeito Municipal que em conjunto com a Usina Rio Vermelho, construam na
Praça do Centenário da Imigração Japonesa, um abrigo com cobertura destinado
ao embarque e desembarque dos funcionários da referida empresa. Indicação n.
39/2.017, apresentada pelo Vereador Rui Domingos da Silva, solicitando ao
Prefeito Municipal que seja reforçado os serviços de oftalmologia, afim de
diminuir o período de espera dos pacientes. 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:
Nada constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores
Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Marcos Roberto Ruiz:
Agradeceu a participação dos alunos do Colégio Objetivo no Projeto "A Escola
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na Câmara por um dia”. Finalizando parabenizou os Vereadores pelas indicações
apresentada. 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.

