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ATA da vigésima nona sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia vinte e cinco 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, foram aprovadas por
unanimidade de votos as Atas da vigésima oitava sessão ordinária e ata da decima
sessão extraordinária, realizadas nos dias dezoito e vinte e um de setembro de
2.017 . Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder
Executivo: Ofícios solicitando agendamento para realização de audiências
públicas na data de 25 de setembro para a Diretoria da Saúde, às 11h00 e setor
contábil da Prefeitura às 19h30min. Informação da Diretoria de Trânsito em
resposta a indicação nº 56 dos Vereadores Valdir Aparecido de Oliveira e Vagner
Borges Prates. De Diversos: Convite da Divisão de Educação Municipal de
Junqueirópolis para a X Feira de Leitura "CULTURARTE", a realizar-se nos dias
26, 27 e 28 de setembro de 2017 na Praça Álvaro de Oliveira Junqueira, das 8h00
às 21h00. Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o Ciclo de
Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais do ano de 2017, dia 05 de
outubro, às 15h00 horas na cidade de Presidente Prudente. Ofício n. 745/2017, da
Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente agradecendo pelo apoio à
manutenção da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente através da
Moção nº 02/2017, aprovada por esta Casa de Leis. Ofício-circular n. 169/2017,
da AMNAP, convocando para a Assembleia Geral Ordinária da Associação, dia
29 de setembro (sexta feira), às 14:00 horas, em Adamantina. Dos Vereadores:
Indicação n. 60/2.017, apresentada pelo Vereador Gilson de Souza, solicitando
ao Prefeito Municipal a restauração de trecho da estrada do Bairro Juriti,
proximidades da propriedade do saudoso José Baiano; Indicação n. 61/2.017,
apresentada pelo Vereador Gilson de Souza, solicitando ao Prefeito Municipal
providencias visando a poda das arvores existentes defronte a terrenos baldios
através de notificações aos seus proprietários. Requerimento n. 06/2017,
apresentado pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, requerendo o envio de oficio ao
Departamento de Coordenação Nacional do SINE, solicitando informações a
respeito da implantação do Posto de Atendimento ao Trabalhador em
Junqueirópolis. Colocado em única discussão e votação foi o mesmo aprovado
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
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e dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por unanimidade de
votos em única discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei n.
030/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para celebração de
termo de aditamento ao termo de colaboração celebrado com a Associação
Agrícola de Junqueirópolis, visando o desenvolvimento das atividades do Viveiro
de Mudas Municipal, Projeto de Lei n. 031/2017, do Poder Executivo, que
dispõe sobre autorização para celebração de termo de aditamento ao termo de
colaboração celebrado com a Associação Agrícola de Junqueirópolis, visando o
desenvolvimento das atividades do Programa de Apoio aos Produtores Rurais de
Junqueirópolis e Projeto de Lei n. 032/2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre o recebimento em doação de trecho de estrada rural. Na sequencia após a
leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes foi aprovado por
sete votos favoráveis e um voto contrário em primeiro turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar n. 027/2017, do Poder Executivo, que
dispõe sobre as normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN 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.

