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ATA da centésima terceira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e quatro 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, foram aprovadas por unanimidade de votos em única
discussão e votação a Ata da centésima segunda sessão ordinária realizada no dia 17
de junho de 2.019 e Ata da qüinquagésima sétima sessão extraordinária realizada em
19 de junho de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o
seguinte: Do Executivo: Notificação de liberação de recursos federais para o
município de Junqueirópolis durante os meses de maio e junho de 2019. De Diversos:
Convite da Policia Militar e Divisão Municipal de Educação para participar da
entrega de certificados do PROERD - Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência, dia 25 de junho (terça-feira), às 19:00 horas na Quadra da
Igreja Matriz. Convite do CEI Raio de Luz para participar de festa junina no dia 28
de junho às 19:00 horas. Convite do CEI Sonho de Criança para participar de festa
junina no dia 27 de junho às 14:30 horas. Dos Vereadores: Indicação n. 19/2.019,
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando mudanças no
horário de funcionamento das creches municipais para beneficiar as mães que levam
e buscam seus filhos. 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. 029/2019, do Poder Executivo, que dispõe
sobre redenominação de rua da cidade de Junqueirópolis. 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: Valdir Aparecido de
Oliveira: Comentou a respeito de sua indicação dizendo que apresentou a mesma a
pedido de varias mães que tem filhos nas Creches e o horário de funcionamento vem
dificultando para as mães pegarem seus filhos. Comentou também a respeito do
recesso Legislativo que ocorrerá no mês de julho e que os Vereadores estarão a
disposição para atender qualquer eventualidade e estará sempre a disposição da
população. Finalizando, convidou a todos para participarem do quarto torneio de
Mini Golf Kuka Oka, a ser realizado no próximo dia 30 de junho, as 14 horas no
Bairro Jardim Esperança mais precisamente na Rua Antônio Fante. Anderson Marcos
Viana: Comentou a respeito dos caminhões que ficam estacionados constantemente
na Rua lateral à Avenida Geraldo Fudo sentido trevo, dizendo que está havendo
muitas reclamações por partes dos comerciantes que tem estabelecimentos comercial
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no referido local e solicitou da administração que procure tomar providencias para
evitar desentendimento entre os proprietários comerciais e dos veículos. Finalizando,
agradeceu a administração por ter atendido pedidos dos Vereadores na colocação de
iluminação em trecho da Alameda Nacional. 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.

