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ATA da decima terceira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia dois de maio 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 e Valdir Aparecido de Oliveira. Havendo
nº legal, foi instalada a presente sessão. Na sequencia o Presidente da Casa,
Vereador Elizeu Adriano, solicitou do Vereador 1º Secretário Senhor Marcos
Roberto Ruiz, que procedesse a leitura do Edital de Convocação nº 04/2.017,
convocando o Vereador Suplente Vagner Borges Prates para assumir a vaga da
Vereadora licenciada, Elayne Aparecida Moreira Val. Após a leitura do referido
edital e aproveitando a presença do Senhor Vagner Borges Prates na sessão,
convidou-o para tomar posse. Aceitando o convite da Presidência da Casa, o
Senhor Vagner Borges Prates adentrou o Plenário postando-se diante da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Junqueirópolis, fazendo o seguinte juramento:
“NO EXERCICIO DE MEU MANDATO, PROMETO EXERCER COM
DEDICAÇÃO E LEALDADE A MINHA VEREANÇA, RESPEITANDO A LEI
E O JUSTO, E SOBRETUDO, PROMOVER A JUSTIÇA SOCIAL E O BEM
ESTAR DE NOSSO POVO”. Após o juramento, foi declarado oficialmente
empossado e convidado para tomar assento a cadeira vaga para continuidade da
sessão. O Senhor Presidente comunicou ainda ao novo Vereador, Vagner Borges
Prates, que a partir do presente momento, em observância aos parágrafos 1º e 2º
do artigo 63 do Regimento Interno da Casa, irá ocupará como membro as vagas
deixadas nas Comissões de Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Públicos e
Atividades Privadas, que antes eram ocupadas pela Vereadora licenciada, Senhora
Elayne Aparecida Moreira Val. Dando sequencia aos trabalhos, solicitou do
Vereador 2º Secretário da Mesa que procedesse nova verificação de presença dos
Senhores Vereadores, constando desta feita, a presença do Vereador Vagner
Borges Prates. Após a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, foi aprovada por
unanimidade de votos a Ata da Decima Segunda Sessão Ordinária, realizada no
dia vinte e quatro de abril de 2.017. Em seguida foi lido o resumo do expediente
que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Convite para participar de audiência
pública para discutir proposta de ampliação do Distrito Comercial e Industrial I
(fechamento e inutilização da via pública denominada Rua Luiz Chignolli, no
trecho entre a Rua Zenzo Sato e Rua Padre Miguel, na Vila Santa Ruth) dia 04 de
maio (quinta-feira), às 20:00 horas na Câmara Municipal. De Diversos: Convite
para prestigiar a palestra "REEDUCAÇÃO ALIMENTAR", com o Profº Dr. Luiz
de Mattos, filósofo, teólogo, físico, matemático e médico, que acontecerá no dia

Câmara Municipal de Junqueirópolis
Estado de São Paulo
Rua São Salvador, n. º 1.155 - Centro – CEP 17.890-000 – site: cmjunqueiropolis.sp.gov.br
Fones (018) 3841-1126 - (018) 3842-1183 - CNPJ - 49.845.803/000l-36 - Inscrição Estadual - ISENTO

02
03 de maio (4ª feira), às 19:30 hs, no salão da Biblioteca Municipal de
Junqueirópolis; Ofício n. 013/2017, do setor de Contabilidade da Câmara
Municipal de Junqueirópolis, encaminhando à Mesa os balancetes da receita e
despesa do mês de abril do corrente ano. Dos Vereadores: Indicação n. 22/2017,
apresentada pelos Vereadores Rui Domingos da Silva e Marcos Roberto Ruiz,
solicitando ao Prefeito Municipal a construção de uma rotatória e sinalização de
solo no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua São Salvador (esquina com a
Câmara Municipal) e construção de uma faixa elevada na confluência das
Avenidas Paulista com a Bandeirantes (proximidades do CCI e Posto de Saúde).
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. Usando da palavra, os Vereadores, Israel Gumiero, Valdir Aparecido de
Oliveira, Marcos Roberto Ruiz, Rui Domingos da Silva, Miguel Claudio Batista
e Elizeu Adriano parabenizaram e desejaram sucesso ao Vereador Vagner Borges
Prates durante todo o mandato como Vereador junto a Câmara Municipal de
Junqueirópolis, colocando, todos, à sua disposição. O Vereador Presidente da
Casa, Elizeu Adriano, convidou a Vice-Prefeita Sofia Rodrigues dos Santos, para
fazer uso da tribuna. Com a palavra, a Vice Prefeita agradeceu o espaço
concedido pela Presidência da Casa e parabenizou, em nome do Prefeito Hélio
Aparecido Mendes Furini, o Vereador Vagner Borges Prates desejando-lhe muito
sucesso no desempenho de suas funções em favor da comunidade
Junqueirópolense. Parabenizou também os demais Vereadores pelo brilhante
trabalho que todos vem realizando no inicio desta legislatura, dizendo que a
administração estará sempre à disposição desta Casa de Leis. Em seguida, usou
da palavra o Vereador recém-empossado, Vagner Borges Prates: Na tribuna da
Casa, agradeceu a presença da Vice Prefeita, do representante do gabinete do
Deputado Ed Thomas e em especial de seus familiares que vieram à Câmara
Municipal para prestigiarem a sua posse nesta Casa de Leis. Disse que tem
consciência que esta assumindo um cargo de muita responsabilidade e de
compromisso junto a população. Finalizando, agradeceu pela carinhosa acolhida e
palavras dos Vereadores. 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.

