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ATA da trigésima nona sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
quatro de dezembro de 2.017, 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 as Atas da trigésima
oitava sessão ordinária realizada no dia vinte e sete de novembro de 2.017 e Ata da
vigésima sessão extraordinária realizada no dia trinta de novembro de 2.017. Em
seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo:
Comunicado datado de 24 de novembro notificando liberação de recursos federais
para o Município de Junqueirópolis. De Diversos: Ofício do Setor de Contabilidade
da Câmara Municipal de Junqueirópolis, encaminhando à Mesa da Câmara, os
balancetes mensais da receita e despesa correspondente ao mês de novembro do
corrente ano; Convite da Escola 13 de Junho para participar de solenidades a serem
realizadas nos dia 06, 07 e 14 de dezembro, com início às 19:00 hs; Convite da
Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social, para o Encerramento das
Atividades do Espaço Amigo e do Programa Ação Jovem, dia 05 de dezembro, às
19:30 horas; Convite do CEI Sonho de Criança para a festa de encerramento, dia 07
de dezembro, às 19:30 hs na quadra da Igreja Católica; Comunicado do Ministério da
Educação notificando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dos
Vereadores: Após a leitura dos Requerimentos nº 09/2.017, apresentado pelo
Vereador Miguel Claudio Batista, solicitando ao Prefeito Municipal a prestação de
contas da ACERUVA DE 2017 e Requerimento n. 10/2.017, apresentado pelo
Vereador Miguel Claudio Batista, solicitando ao Prefeito Municipal as prestações de
contas referentes aos convênios firmados entre o Poder Executivo e a Associação
Agrícola de Junqueirópolis, foram os mesmos aprovado por unanimidade de votos
em única discussão e votação. 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 foram aprovados por unanimidade de votos em
única discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 068/2017, do
Poder Executivo, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo a despender
recursos com o Projeto Cidade Solidária e dá outras providencias e Projeto de Lei nº
069/2.017, do Poder Executivo que dispõe sobre o Projeto VIVAVIDA e dá outras
providencias. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 043/2.017, do Poder Executivo
que autoriza a abertura de credito adicional suplementar e dá outras providencias, foi
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o mesmo aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e
votação. Na sequencia foi aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 042/2017, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras
providencias. 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: Valdir Aparecido de Oliveira: Agradeceu a administração por
ter atendido uma reivindicação de sua autoria e por alguns Vereadores da Casa
solicitando a substituição da caixa de água do Bairro Duas Barras. Finalizando
parabenizou a administração pelos projetos que vem disponibilizando recursos para
estar ajudando pessoas carentes do município. Miguel Claudio Batista: Comentou a
respeito da importância dos projetos que vem disponibilizando recursos para as
famílias carentes do município. finalizando agradeceu os Vereadores pela aprovação
dos requerimentos de sua autoria, solicitando dos órgãos competentes da
administração do qual foi citado no referido requerimento prestações de contas do
recursos financeiro que foi destinado para o setor do qual menciona os requerimentos
e espera que a resposta seja enviada em breve. 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.

