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ATA da centésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
doze 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 quarta sessão ordinária realizada no dia 05
de agosto de 2.019 e Ata da sexagésima sessão extraordinária realizada em 08 de
agosto de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte:
Do Executivo: Oficio n. 74/2019, do setor contábil da Prefeitura Municipal,
encaminhando cópias dos balancetes mensais da receita e despesa referentes ao
mês de julho do corrente ano; Ofício n. 136/2019, informando que em atendimento
ao requerimento n. 08/2019, do Vereador Marcos Roberto Ruiz, foi agendado para
o próximo dia 25 de agosto, às 9:00 horas no JTC, reunião com os contemplados
das casas do Conjunto Habitacional Jardim das Américas. De Diversos: Convite do
Comando do 25º Batalhão da Policia Militar do Interior para a solenidade de
apresentação da Bandeira Nacional aos Soldados PM 2ª Classe da Escola Superior
de Soldados de Junqueirópolis, dia 14 de agosto, às 9:00 horas. Convite para o 12º
Encontro Nacional de Vereadores em Brasília, dias 03, 04 e 05 de setembro de
2019. Manifesto assinado pelos funcionários da Penitenciária de Junqueirópolis
informando as dificuldades para o desempenho das funções dos agentes
penitenciários na área de Segurança, Disciplina, Área Social da Unidade e a
superlotação carcerária da Unidade. Dos Vereadores: Indicação n. 20/2.019,
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando melhorias e
iluminação no campo de futebol médio do Bairro Cristo Redentor. 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 colocado em única discussão e votação o Projeto de Lei n.
033/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para celebração de
Termo de Colaboração com a Associação Comercial e Empresarial de
Junqueirópolis e dá outras providencias e Projeto de Lei n. 034/2019, do Poder
Executivo, que declara como inservíveis bens móveis de propriedade do Município
de Junqueirópolis, sendo os mesmos aprovados por unanimidade de votos. Feito a
leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes referente ao
Projeto de Lei Complementar n. 037/2019, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias, foi o mesmo
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colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade de votos. Na seqüência foi colocado em segundo turno de
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 036/2019, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras
providencias, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. 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: Comentou a respeito do projeto de lei que tramita nesta
Casa de Leis no qual disciplina o comércio ambulante na cidade e diante da
aprovação ou não disse que convidou os vendedores ambulantes para
comparecerem na próxima sessão, dia dezenove de agosto, data em que será
apreciado o referido projeto. Parabenizou o Secretario Municipal da Saúde, o
Senhor Adílio Carlos Bortolato, pelo brilhante trabalho que vem realizando no
setor da saúde, principalmente na contratação de profissionais capacitados para
atender nossa população. Finalizando, parabenizou os agentes penitenciários da
cidade pela iniciativa do Manifesto assinado pelos funcionários da Penitenciária de
Junqueirópolis informando as dificuldades para o desempenho das funções dos
agentes penitenciários na área de Segurança, Disciplina, Área Social da Unidade e
a superlotação carcerária da Unidade local. Valdir Aparecido de Oliveira:
Comentou a respeito de sua indicação dizendo que solicitou junto a administração
a reforma no campo de futebol médio do Bairro Cristo Redentor devido ao mau
estado do gramado do campo, alambrado e vestuário, atendendo desta forma
constantes pedidos dos atletas que utilizam o referido campo e também pelo fato
de existirem poucos campos de futebol médio da municipalidade iluminado e este
seria um local com condições para a CME, Comissão Municipal de Esportes, estar
realizando campeonatos de futebol médio no período da noite o que é muito
solicitado pelos atletas da cidade. Parabenizou os funcionários da penitenciária que
trabalham na área de Segurança, Disciplina, Área Social da Unidade, pela
reivindicação de providencias por parte do Governo Estadual com referência a
superlotação carcerária da Unidade. Finalizando, parabenizou o setor de obras da
municipalidade pelo trabalho que vem desenvolvendo na manutenção das estradas
municipais do município no qual vem beneficiar os agricultores no escoamento da
produção agrícola. Elizeu Adriano: Parabenizou os funcionários da penitenciaria
local pela iniciativa do manifesto que vem informar ao setor publico as
dificuldades para o desempenho das funções dos agentes penitenciários na área de
Segurança, Disciplina, Área Social da Unidade devido a superlotação carcerária da
Unidade local, mediante desta iniciativa disse que esta Casa de Leis fará o possível
para que este manifesto chegue até os órgãos competentes do Governo Estadual
para tomarem as previdência necessárias. Finalizando, parabenizou o setor de
obras da municipalidade pelo trabalho que vem desenvolvendo em parceria com a
Associação Agrícola na manutenção das estradas rurais dando aos agricultores
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um trafego melhor para o escoamento dos produtos agrícolas. 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.

