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ATA da vigésima segunda sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia sete de agosto 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 seguintes
Atas: Ata da vigésima primeira sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis de
junho de 2.017 e atas da sétima, oitava e nona sessão extraordinária realizadas nos
dias dez, doze e dezessete de julho de 2.017. Em seguida foi lido o resumo do
expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: - Ofícios ns 61 e 67/2017, do
setor contábil da Prefeitura Municipal encaminhando à Mesa da Câmara os
balancetes mensais da receita e despesa da municipalidade referentes aos meses
de junho e julho de 2017 e Ofícios datados de 05 e 21 de julho de 2017
notificando liberação de recursos federais para Junqueirópolis. De Diversos: Convite para o Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. Tema: Os novos
caminhos da gestão pública. Aqui, o Brasil dá certo", dias 30, 31 de agosto e 1º de
setembro, no Ipê Park Hotel, Rodovia Washington Luiz, entre Cedral e Rio Preto;
Convite para o 5º Congresso Nacional de Legislativos Municipais, dias 22 a 25 de
agosto, em Brasília; Comunicados do Ministério da Educação notificando
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Oficio da Policia Militar
do Estado de São Paulo, comunicando que o Coronel PM Comandante Adilson
Luiz Franco Nassaro assumiu a função de Comandante do Policiamento do
Interior 8; Ofícios ns 020 e 024 do setor contábil da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, apresentando os balancetes mensais da receita e despesa dos
meses de junho e julho de 2017. Dos Vereadores: - Moção n. 01/2017,
apresentada pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, propondo ao Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado a manutenção da 196ª Zona Eleitoral de
Junqueirópolis, assinada por todos os Vereadores da Casa, colocada em única
discussão e votação foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; Moção nº
02/2017, assinada por todos os Vereadores da Casa, apelando ao Governo do
Estado o não fechamento da Delegacia Regional Tributária de Presidente
Prudente e o cancelamento da proposta de reestruturação de unidades no Estado,
cvolocada em única discussão e votação foi a mesma aprovada por unanimidade
de votos; Indicação n. 42/2.017, apresentada pelos Vereadores Vagner Borges
Prates e Rui Domingos da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal a concessão de
insalubridade aos funcionários do caminhão pipa e aos operadores de máquinas
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pesadas; Indicação n. 43/2.017. apresentada pelos Vereadores Vagner Borges
Prates, Marcos Roberto Ruiz e Miguel Cláudio Batista, solicitando ao Prefeito
Municipal a celebração de convênio com uma clinica veterinária para realizar os
cuidados necessários a cães, gatos e outros animais que perambulam pelas ruas da
cidade; Indicação n. 44/2.017, apresentada pelos Vereadores Vagner Borges
Prates e Anderson Marcos Viana, solicitando ao Prefeito Municipal a demarcação
nos estacionamentos de 45º graus, vagas para idosos e deficientes
físicos; Indicação n. 45/2.017, apresentada pelos Vereadores Vagner Borges
Prates e Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal a instalação de
iluminação pública na Alameda Nacional e nos pontos escuros da Avenida
Internacional. 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, foram aprovados por unanimidade de votos
em única discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 019/2.017,
do Poder Executivo, que Dispõe sobre autorização para custear despesas com
uniformes e inscrição para os Jogos Regionais do Idoso e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 020/2.017, do Poder Executivo, que Institui o Fundo Municipal
do Meio Ambiente e dá outras providências. Nada mais constando para a ordem
do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em
Explicações Pessoais. Ninguém 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.

