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ATA da quinquagésima primeira sessão ordinária
da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia nove de abril 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 quinquagésima
sessão ordinária realizada no dia 02 de abril de 2.018. Em seguida foi lido o resumo
do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Notificação de liberações de
recursos federais para o município de Junqueirópolis. Ofício n. 38/2018, do setor da
contabilidade da Prefeitura Municipal, encaminhando à Mesa da Câmara os
balancetes mensais da receita e despesa referentes ao mês de março do corrente ano.
De Diversos: Protocolo nº 783.338/17, da Subsecretaria de Relacionamento com
municípios, em resposta a Moção nº 02/2017, dos Vereadores desta Casa, solicitando
o não fechamento da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente.
Comunicados do Ministério da Educação, informando liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Cópia da Moção n. 64/2018, da Câmara Municipal de
Tupã, em apoio a luta dos funcionários dos Correios, pela melhoria nos serviços da
empresa, pela valorização profissional e contra o desmonte e a privatização da
empresa. Dos Vereadores: Indicação nº 16/2.018, apresentada pelo Vereador
Anderson Marcos Viana, solicitando ao Prefeito Municipal o aproveitamento da agua
da bica da Avenida Bandeirantes para regar praças, jardins, canteiros e lavagem da
rua da feira livre; Indicação nº 17/2.018, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando ao Prefeito Municipal serviços de manutenção nas instalações do
CCI -Centro de Convivência do Idoso, principalmente na quadra de esportes. 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 n. 013/2018, do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que
especifica; Projeto de Lei n. 014/2018, do Poder Executivo, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que especifica; Projeto
de Lei n. 015/2018, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
termo de colaboração com a Entidade que especifica; Projeto de Lei n. 016/2018, do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração
com a Entidade que especifica; Projeto de Lei n. 017/2018, do Poder Executivo, que
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autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que
especifica e Projeto de Lei n. 018/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre
denominação de ruas da cidade de Junqueirópolis. Na sequencia após a leitura das
mensagens e dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação os seguintes
projetos: Projeto de Lei Complementar n. 015/2018, do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a incorporar área à zona de expansão urbana; Projeto de
Lei Complementar n. 016/2018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional especial e dá outras providencias e Projeto de Lei Complementar
n. 017/2018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais.
Gilson de Souza: Parabenizou a colônia japonesa pela brilhante festa realizada no
ultimo final de semana na reinauguração do Templo Budista. Anderson Marcos
Viana: Solicitou da administração que procure no tempo mais curto providencias com
relação aos terrenos baldios que estão sujo o que vem ocasionar a proliferação de
insetos e animais peçonhentos. 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.

