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

01
ATA da decima sexta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia vinte e 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, 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
quinta sessão extraordinária e ata da decima quinta sessão ordinária, ambas
realizadas no dia quinze de maio de 2.017. Em seguida foi lido o resumo do
expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Convocação da Prefeitura
Municipal através da Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social e
Conselho Municipal de Assistência Social para a XI Conferencia Municipal de
Assistência, com o TEMA: "Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS",
dia 31 de maio (4ª feira), às 12:30 horas, no CCI - Centro de Convivência do
Idoso. Ofício n. 186/2017, da Diretoria Municipal da Saúde e Higiene Pública,
solicitando agendamento para realização de Audiência Pública, na próxima
segunda feira, dia 29 de maio, às 11:00 horas. De Diversos: Ofício n. 707/17, da
Câmara Municipal de Santo Anastácio, encaminhando cópia de requerimento
manifestando repúdio à proposta de emenda constitucional que trata da reforma
da previdência. Cópia de Moção da Câmara Municipal de Tupã, manifestando
apoio à Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer. Ofício da CDHU em atendimento ao requerimento apresentado pelo Vereador Marcos Roberto
Ruiz, com referencia a conclusão do Conjunto Habitacional Junqueirópolis. Dos
Vereadores: Indicação n. 29/2.017, apresentada pelo Vereador Rui Domingos da
Silva, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja adquirido
um gerador de energia elétrica para o Pronto Socorro Municipal. Indicação nº
30/2.017, apresentada pelos Vereadores, Vagner Borges Prates e Elizeu Adriano,
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a colocação de

placas de sinalização de transito nas vicinais, Alcides Canola, José
Siniciato e Henrique Coutinho, em aviso aos condutores de veículos da
constante circulação de bicicletas. Indicação nº 31/2.017, do Vereador
Gilson de Souza. Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a
realização de um serviço de podas nas arvores existentes na Praça da Curva do S.
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: Colocado em segundo turno de discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar n. 014/2017, do Poder Executivo,
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que autoriza o Poder Executivo a incorporar área rural ao perímetro urbano, foi o
mesmo 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. Andersom Marcos Viana: Parabenizou os setores de Obras
e da Saúde, do município pelo brilhante trabalho que vem realizando. Gilson de
Souza: Parabenizou todos os agricultores pelo dia do agricultor a ser comemorado
no próximo dia vinte e cinco de maio. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou
os funcionários municipais que trabalham no setor de limpeza pela dedicação e
pelo trabalho que é reconhecido e valorizado pela população. 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.

