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

01
ATA da centésima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia três de
junho de 2.019, sob a Presidência do Vereador Marcos Roberto Ruiz, secretariado
pelos Edis: Valdir Aparecido de Oliveira (1° Secretário) e Vagner Borges Prates (2º
Secretário). Às vinte horas, feita à 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 em única discussão e votação a Ata da
nonagésima nona sessão ordinária realizada no dia 27 de maio de 2.019. Em seguida,
foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Ofício
comunicando liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis
durante os meses de abril e maio. De Diversos: Ofício n. 477/2019, da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, com referencia aos ofícios ns. 17 e 19/2019 desta Casa,
em apoio ao pedido da Câmara Municipal de Santo Anastácio para pavimentação do
trecho Ribeirão dos Índios/Junqueirópolis. Dos Vereadores: Indicação n. 17/2.019,
apresentada pelos Vereadores Valdir Aparecido de Oliveira, Vagner Borges Prates e
Marcos Roberto Ruiz, solicitando a designação de um local apropriado para a prática
do tênis de mesa em nossa cidade tendo em vista o crescimento deste esporte entre
jovens e adultos. Feita a leitura do Requerimento n. 10/2.019, apresentado por
todos os Vereadores, solicitando o envio de congratulações ao Diretor da Saúde e sua
equipe pela ótima classificação alcançada no Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica, foi o mesmo colocado em única discussão e
votação sendo 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: Na
seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar n. 027/2019, do Poder Executivo, que
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias. Nada
mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores
Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Usaram da palavra os Vereadores:
Gilson de Souza: Agradeceu o setor de obras pela realização da manutenção da
estrada JQL 239, atendendo pedidos dos moradores da localidade. Finalizou,
solicitando que o mesmo serviço seja realizado em outras estradas rurais do
município. Anderson Marcos Viana: Parabenizou o Setor da Saúde do município pela
palestra realizada recentemente para as pessoas que trabalham na área da saúde. Israel
Gumiero: Parabenizou o funcionário da Casa Senhor Antonio Vicente Monteiro, pelo
aniversario comemorado neste dia três de junho. Disse que esteve juntamente com o
Vereador Rui Domingos da Silva em Brasília em busca de recursos para o município.
Falou que esteve em contato com vários Deputados e seus Assessores e que espera
que as reivindicações de recursos sejam atendidas e dessa forma ser aplicada em
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vários setores do município. 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.

