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ATA da decima nona sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia doze de junho 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
oitava sessão ordinária, realizada no dia cinco de junho de 2.017. Em seguida foi
lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Ofício n.
58/2017, do setor da contabilidade, encaminhando à Mesa da Câmara os
balancetes mensais da receita e despesa do mês de maio do corrente ano. De
Diversos: Comunicados datados de 18 e 23 de maio de 2017, do Ministério da
Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Participação dos alunos do 9º (nono) Ano do Ensino Fundamental e 3ª (terceira)
Série do Ensino Médio do Colégio Objetivo no Projeto "A Escola na Câmara por
um dia) - Responsável do dia: Profª Mariza Xavier. Dos Vereadores: Indicação
n. 40/2.017, apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando
ao Prefeito Municipal, que seja implantado estacionamento exclusivo para
bicicletas defronte aos imóveis públicos com maior concentração de pessoas,
incluindo a Santa Casa, Centro de Saúde e PSFs. 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. 013/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre
autorização de termo de aditamento ao termo de colaboração celebrado com a
ADEJ - Associação dos Estudantes de Junqueirópolis e Projeto de Lei n.
014/2017, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 3.075, de 16 de dezembro de
2016 e dá outras providencias. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das
comissões competentes referentes o Projeto de Lei n. 015/2017, do Poder
Executivo, que dispõe sobre alteração na Lei n. 3.044, de 09 de agosto de 2016 e
dá outras providencias, foi o mesmo colocado em única discussão e votação
sendo aprovado por oito votos favoráveis e um contrário do Vereador Israel
Gumiero. Após a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referentes ao Projeto de Lei Complementar n. 015/2017, do Poder
Executivo, que dispõe sobre instituição de benefícios tributários para
recolhimento da dívida de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá
outras providencias, foi o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e
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votação sendo rejeitado por unanimidade de votos. Nada mais constando para a
ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em
Explicações Pessoais. Valdir Aparecido de Oliveira: Agradeceu o setor de obras
da municipalidade na pessoa do Senhor Alexandre Siniciato, pelo atendimento as
reivindicações. Finalizando parabenizou os munícipes pela passagem de mais um
aniversario da cidade e citou a programação do festejo. Gilson de Souza:
Agradeceu o Senhor José Alexandre Bodini Siniciato, por estar atendendo suas
reivindicações na medida do possível e finalizou parabenizando a todos os
junqueiropolenses pelo aniversario de fundação comemorando os setenta e dois
anos de existência politica. Elizeu Adriano: agradeceu a participação dos alunos
do nono Ano do Ensino Fundamental e da terceira Série do Ensino Médio do
Colégio Objetivo no Projeto "A Escola na Câmara por um dia, na
responsabilidade da Professora Mariza Xavier. 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.

