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ATA da trigésima quarta sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia trinta
de outubro 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 trigésima
terceira sessão ordinária, realizada no dia vinte e três de outubro de 2.017 e a Ata
da décima segunda sessão extraordinária, realizada no dia vinte e cinco de
outubro de 2.017. Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte:
Poder Executivo: Comunicado da Diretoria de Transito de Junqueirópolis, em
resposta a indicação do Vereador Valdir Aparecido de Oliveira com relação a
instalação de lombo faixa defronte o Ginásio de Esportes. De Diversos: Convite
da Câmara Municipal de São Paulo para entrega de Título de Cidadão Paulistano
ao Conselheiro do Tribunal de Contas, Senhor Dimas Eduardo Ramalho, dia 08
de novembro às 20h00, no Salão Nobre da Câmara. Dos Vereadores: Indicação
n. 70/2.017, apresentada pelo Vereador Elizeu Adriano, solicitando ao Prefeito
Municipal que determine uma reforma geral nos brinquedos infantis existentes na
Praça do Jardim Cristo Redentor; Indicação n. 71/2.017, apresentada pelo
Vereador Elizeu Adriano, solicitando ao Prefeito Municipal a realização de
serviço de poda nas árvores da Rua das Flores e limpeza no matagal formado no
local. Solicita, ainda, a construção na lateral desta rua de uma pista para
caminhada; Indicação n. 72/2.017 apresentada pelo Vereador Rui Domingos da
Silva, solicitando ao Prefeito Municipal as possibilidades de estar atribuindo o
nome do saudoso Senhor Alfredo Silva Santos e da saudosa Senhora Rita de
Cássia de Viveiros Oliveira em alguma rua ainda sem nome na cidade. 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 todos aprovados por unanimidade de votos em única
discussão e votação os seguintes Projetos: Projeto de Lei 036/2017, do Poder
Executivo, que Institui o Auto de Licença de Funcionamento Condicional e dá
outras providencias, Projeto de Lei n. 037/2017, do Poder Executivo, que Dispõe
sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar convênio com a União, por
intermédio do Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Junqueirópolis, visando a
instalação de posto de atendimento eleitoral e dá outras providencias e Projeto de
Lei n. 039/2017, do Poder Executivo, que Dispõe sobre denominação do
Conjunto Habitacional Junqueirópolis "E" e respectivas ruas. Nada mais constan-

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

02
do 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.

