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 quarta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
cinco de agosto 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 terceira sessão ordinária realizada no dia 24
de junho de 2.019 e Atas da qüinquagésima oitava e qüinquagésima nona sessão
extraordinárias realizadas em 04 e 10 de julho de 2.019. Em seguida, foi lido o
resumo do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Oficio n. 64/2019, do

setor contábil da Prefeitura Municipal, encaminhando cópias dos balancetes
mensais da receita e despesa referentes ao mês de junho do corrente ano. De
Diversos: Ofício eletrônico n. 0552/2019, da Gerencia Executiva da Caixa
Econômica Federal de Presidente Prudente, comunicando a celebração de
financiamento no valor de R$ 1.500,000,00, destinado a "Finisa Despesa de
Capital". Ofícios ns. 021 e 024, do setor contábil da Câmara Municipal,
apresentando os balancetes mensais da receita e despesa referentes aos meses de
junho e julho do corrente ano. 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 referente ao Projeto de Lei

n. 026/2019, do Poder Executivo, que disciplina o comércio ambulante na
cidade de Junqueirópolis e dá outras providencias. O Vereador Gilson de Souza
solicitou o uso da palavra e requereu verbalmente, pedido de vista no projeto de lei nº
026/2.019, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o comércio ambulante na
cidade de Junqueirópolis e dá outras providencias, por dez dias. Colocado em
única discussão e votação o requerimento verbal do Vereador Gilson de Souza, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos, ficando, portanto, retirado da pauta da
ordem do dia o referido projeto. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das

comissões competente referente ao Projeto de Lei n. 032/2019, do Poder
Executivo, que concede contribuição à Sociedade de Proteção à Infância de
Junqueirópolis, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo
aprovado por unanimidade de votos. Após a leitura das mensagens e dos pareceres
das comissões competentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro
turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 034/2019, do
Poder Executivo, que Projeto de Lei Complementar n. 034/2019, do Poder
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Executivo que Autoriza a alienação de imóvel que especifica, por doação, à Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), Seção de São Paulo e Projeto de Lei

Complementar n. 035/2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providencias. Na seqüência apos a
leitura dos pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de Lei n.
03/2019, do Poder Legislativo, apresentado pelo Vereador Marcos Roberto
Ruiz, que Institui no calendário oficial do Município de Junqueirópolis o Dia do
Profissional de Educação Física e a Semana Municipal do Profissional de
Educação Física e dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em única discussão e votação. 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: Anderson Marcos Viana:
Parabenizou a todos os advogados da OAB pela iniciativa da construção da casa do
advogado, benfeitoria esta que irá trazer melhor acomodação para atender a
população junqueiropolense. Comentou também a respeito das casas populares que
estão em fase de acabamento, dizendo que em seu ver não será possível fazer a
entrega das mesmas no prazo estipulado que seria no mês de setembro, Finalizando
convidou os contemplados para comparecerem no próximo dia vinte e cinco de
agosto no JTC onde será tratados vários assuntos entre a municipalidade e a CDHU
relacionados a entrega das referidas casas populares. Gilson de Souza: Parabenizou a
todos os agricultores pelo dia do agricultor comemorado no dia vinte e oito de julho.
Comentou a respeito da reunião que foi realizada na Prefeitura municipal onde
contou com a participação do responsável da CDHU, representantes da comissão
constituída entre os mutuários e Vereadores, no qual foram tratados assuntos
relacionados a entrega das casas populares, no qual em seu ver a CDHU tem como
objetivo entregar as casas em condições de uma boa moradia para não dar problema
futuramente, no qual concorda plenamente pois tem que ter qualidade e não pressa e
entregar uma casa em péssimas condições. Valdir Aparecido de Oliveira:
Parabenizou a todos os advogados da OAB pela iniciativa da construção da casa do
advogado e também o setor de saúde do município de Dracena que adquiriram junto
ao Governo Estadual sete aparelho de hemodiálises no qual irá atender melhor a
todos que necessitam deste tratamento em nossa região. 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.

