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ATA da centésima segunda sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dezessete 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 centésima primeira sessão ordinária realizada no dia 10 de junho
de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: De
Diversos: Cópias dos requerimentos n. 870, do Deputado Coronel Telhada, n. 913, do
Deputado Sebastião Santos e n. 953, do Deputado Márcio Nakashima, propondo
votos de congratulações na Assembléia Legislativa pelo aniversário do município de
Junqueirópolis. Convocação da AMNAP - Associação dos Municípios da Nova Alta
Paulista, para a Assembléia Geral Ordinária, dia 28 de junho, às 15:00 horas, na
Câmara Municipal de Dracena. Convite da E.E. Profº Geraldo Pecorari, para a
Culminância das Disciplinas Eletivas, dia 19 de junho, das 10h às 12h e das 13h às
15h, com agenda de horário de visita através do fone 3841-1333. Dos Vereadores:
Indicação n. 18/2.019, apresentada pelo Vereador Vagner Borges Prates, solicitando
ao Prefeito Municipal a manutenção da estrada rural JQL 446, localizada no Bairro 2ª
Secção, que liga o Bairro Palmeiras ao Município de Dracena. 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 foi aprovado
por unanimidade de votos em única discussão e votação o Projeto de Lei n.
030/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de subvenção às
entidades assistenciais mediante recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dá outras providencias. Feita a leitura das mensagens e
dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por unanimidade de votos
em primeiro turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei
Complementar n. 029/2019, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a
incorporar área a zona de expansão urbana, Projeto de Lei Complementar n.
030/2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras
providencias e Projeto de Lei Complementar n. 031/2019, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias. Na
seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar n. 028/2019, do Poder Executivo, que
dispõe sobre alteração no projeto de Lei Complementar n. 535, de 25 de junho de
2013 e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a
palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais:
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Usaram da palavra os Vereadores: Valdir Aparecido de Oliveira: Comentou a
respeito dos festejos em comemoração ao aniversario de fundação da cidade e
parabenizou as escolas pela brilhante participação nas festividades. Comentou
também a respeito da competição de Atletismo e Judô realizados no ultimo final de
semana, no qual parabeniza os Senhores José Correia e Aparecido Figueredo pela
organização e preparação dos atletas para a competição. Finalizando, comentou a
respeito dos projetos que foram aprovados dizendo que todos são de suma
importância para o município o que demonstra o compromisso do Poder Legislativo
com a municipalidade e população. Anderson Marcos Viana: Parabenizou todos os
funcionários do Lar Santo Antonio pelo brilhante trabalho que vem realizando e pela
dedicação junto aos idosos da referida instituição. Comentou também a respeito da
festa junina que foi realizada na Escola Neyde Macedo Brandão Fernandes, festa esta
que levou um publico considerado e parabeniza a direção e professores pela bela
festa. Finalizando, parabenizou o professor e alunos do Karatê pela participação na
competição realizada na cidade de Flora Rica e pelos prêmios conquistados. Elizeu
Adriano: Parabenizou os Vereadores que o antecedeu. Comentou também a respeito
das comemorações em prol ao aniversario da cidade e destacou a brilhante festa de
Santo Antonio realizada pela Igreja Católica, festa que busca recursos que serão
destinados ao Lar Santo Antonio e Lar Santa Terezinha. 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.

