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ATA da centésima décima sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dezesseis de setembro 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 as Atas da centésima nona sessão ordinária realizada no dia 09 de

setembro de 2.019 e Ata da sexagésima segunda sessão extraordinária
realizada no dia 11 de setembro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do
Expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite da Escola Idene Rodrigues
dos Santos para a Noite de Premiação aos vencedores do 1º Festival Literário
Escola Idene (FLEI) que ocorrerá no dia 16 de setembro de 2019, às 19h00 no
auditório da escola. Ofício n. 210/2019, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, encaminhando cópia digital do processo TC-6424.989.16-8, referentes as
contas municipais do exercício financeiro de 2.017, para apreciação da Câmara
Municipal no prazo de 90 dias corridos. Na seqüência foi feita a leitura do Ato da
Mesa Diretora nº 06/2019, designando os Vereadores, Marcos Roberto Ruiz,
Gilson de Souza e Valdir Aparecido de Oliveira, para representar os demais
Vereadores desta casa, assim como o Município de Junqueirópolis, em audiência
com os Deputados Federais, Luiz Flavio Gomes, Enrico Misasi, Fausto Pinato e
Samuel Moreira, afim de protocolar ofícios relacionados a destinação de recursos
federais para o município. Nada 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 Complementar
nº 045/2019, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar e dá outras providencias, foi o mesmo colocado em primeiro turno de
discussão e votação sendo 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: Gilson
de Souza: Parabenizou a todos os caminhoneiros pelo dia dos caminhoneiros
comemorado neste dia dezesseis de setembro, dizendo que é uma profissão que
tem que ser valorizada pois contribui muito no desenvolvimento do pais
principalmente no transporte de alimentos. Anderson Marcos Viana: Comentou a
respeito do Veto apresentado pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n. 02/2019,
do Poder Legislativo, apresentado pelos Vereadores Anderson Marcos Viana,
Israel Gumiero e Miguel Claudio Batista, que dispõe sobre a proibição da queima,
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soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causam
poluição sonora acima de 65 decibéis no município de Junqueirópolis, veto este
que foi acatados pelos demais Vereadores, mas ressaltou que esta sendo acolhida
assinatura para que este projeto seja apresentado novamente no ano que vem com
algumas mudanças, devido a pedido da população. Elizeu Adriano: Falou sobre as
reforma que está sendo realizada na Casa da Cultura e que esta sendo obrigado a
utilizar parte do Jardim Central, com colocação de materiais que serão utilizado na
reforma mediante disso solicitou a compreensão da população. Finalizando disse
que já esta sendo realizado o serviço de pavimentação no trecho de rua que
demanda até o Delta Ville I e II. Ninguém 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.

