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ATA da vigésima sexta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia quatro de setembro 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
vigésima quinta sessão ordinária, realizada no dia vinte e oito de agosto de 2.017.
Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder
Executivo: Informação da Diretoria Municipal de Transito em resposta a
indicação n. 48/2017, do Vereador Valdir Aparecido de Oliveira com referencia a
colocação de estacionamentos para deficientes e idosos e faixas de pedestres
defronte as igrejas com sede própria no município. De Diversos: Oficio 028/2017,
do Setor de Contabilidade da Câmara Municipal, encaminhando à Mesa cópias
dos balancetes mensais da receita e despesa do Poder Legislativo, referentes ao
mês de agosto de 2017. Convite da Secretaria do Governo do Estado de São
Paulo, para o XVIII Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à
Informação, dia 29 de setembro, das 9:00 hs às 16:00 hs, na Câmara Municipal de
Votuporanga. Convite do Clube de Desbravadores Guardiões para participar do
Desfile Cívico na data de 07 de setembro de 2017, às 9:00 hs na Rua Rui
Barbosa, com palco montado para as autoridades na praça central. Dos
Vereadores: Indicação n. 54/2.017, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando ao Prefeito Municipal serviços de pintura e designação de
nome no Armazém Comunitário. Na sequencia foram colocadas em única
discussão e votação as seguintes Moções: Moção n. 04/2017, apresentada pelo
Vereador Gilson de Souza, em apoio a proposta de renovação antecipada do
contrato de concessão da malha ferroviária paulista que estabelece o aporte de
novos investimentos e a reativação do ramal ferroviário Bauru a Panorama e
Moção n. 05/2017, apresentada pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz,
parabenizando o Junqueirópolense Dr. Cesar Gomes de Freitas pelo Titulo de
Doutor em Ensino conferido pelo Instituto Osvaldo Cruz da Fio Cruz do Rio de
Janeiro, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade de votos. 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
permanentes foram aprovados por unanimidade de votos em única discussão e
votação os seguintes projetos: Projeto de Lei n. 023/2017, do Poder Executivo,
que dispõe sobre desapropriação de imóvel e dá outras providencias, Projeto de
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Lei n. 024/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre o recebimento em doação
de trecho de estrada rural, Projeto de Lei n. 025/2017, do Poder Executivo, que
dispõe sobre o recebimento em doação de trecho de estrada rural e Projeto de Lei
nº 026/2017, do Poder Executivo, que autoriza o Munícipio a contratar com a
Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de
crédito com outorga de garantia e dá outras providencias. 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.

