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ATA da decima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia quinze 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, 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
quarta sessão ordinária, realizada no dia oito de maio de 2.017. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Ofício n. 087/2017. solicitando
agendamento para realização de audiência pública para Prestação de Contas do 1º
Quadrimestre de 2017, dia 22 de maio (2ª feira) às 19:30 horas. De Diversos:
Convocação da AMNAP ( Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista)
para a Assembleia Geral Ordinária, dia 20 de maio (sábado) às 09;30 horas na
Câmara Municipal de Panorama. Convite do CRAS para a palestra sobre o
combate ao abuso e à exploração sexual - TEMA: "Reflexões sobre Violência
Intrafamiliar" dia 16 de maio (3ª feira), às 14:00 horas, no Centro Comunitário do
Bairro Jardim Alvorada. Comunicado de crédito de recursos financeiros do
Orçamento Geral da União, no valor de R$ 122.925,00,destinado ao
recapeamento asfáltico de vias de circulação. Comunicados do Ministério da
Educação informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Dos Vereadores: Indicação n. 25/2.017, apresentada pelo Vereador Valdir
Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal que determine
providencias quanto a agua parada ao redor da fonte existente na rotatória do
Cristo Redentor; Indicação n. 26/2.017, apresentada pelo Vereador Elizeu
Adriano, solicitando ao Prefeito Municipal a sinalização e alargamento da estrada
municipal no entroncamento que liga a JQL 010 a Rodovia SP 294; Indicação n.
27/2.017, apresentada pelo Vereador Vagner Borges Prates, solicitando ao
Prefeito Municipal que determine serviço de poda nas arvores da Praça do Bairro
Jardim Primavera e Indicação n. 28/2.017, apresentada pelo Vereador Vagner
Borges Prates, solicitando a colocação de iluminação pública em frente a área de
preservação do Bairro Jardim Esperança. 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 competentes referentes o
Projeto de Lei n. 011 /2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de
subvenção ao Centro Comunitário Semente da Vida, mediante recursos do Fundo
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providencias, foi
o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade de votos. Feito a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referentes o Projeto de Lei Complementar n. 014/2017, do Poder
Executivo, que autoriza o Poder Executivo a incorporar área rural ao perímetro
urbano, foi o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo
aprovado por unanimidade de votos. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais. Israel Gumiero: Parabenizou os funcionários da municipalidade que
elaboram serviço na limpeza publica, pela passagem do dia do Gari. 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.

