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ATA da centésima décima segunda sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia trinta 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, foi
aprovada por unanimidade de votos a Ata da centésima décima primeira
sessão ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2.019. Em seguida, foi
lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Ofício n. 166/2019,
solicitando agendamento para realização de audiência pública para prestação de
contas do 2º quadrimestre de 2019, dia 30 de setembro, às 19h30. De Diversos:
Comunicado da Caixa Econômica Federal sobre a liberação de recursos financeiros
no valor de R$ 750.000,00, referente a parcela do Contrato de Financiamento no
âmbito do Programa FINISA. 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 047/2019, 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.
Na seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 046/2019, do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e dá outras
providências. Nada mais constando para a ordem do dia, o Senhor Presidente da
Casa, Marcos Roberto Ruiz, convidou o Senhor Monteiro para ocupar um lugar na
mesa diretora da Casa em razão da homenagem que será feita a três profissionais
de Educação Física do município, assim como os três a serem homenageados que
adentrassem ao plenário para ocupar o lugar reservado para os mesmos. Dando
seqüência, o Senhor Monteiro fez uso da tribuna, no qual agradeceu ao Presidente
da Casa e demais Vereadores, pelo espaço concedido durante a sessão para
homenagear os profissionais de Educação Física do município e fez um relato da
importância destes profissionais. O senhor Presidente Marcos Roberto Ruiz,
convidou os Vereadores para fazerem a entrega das medalhas aos homenageados
que foram: Aparecido Figueiredo, José Correia e Juliana Rocato Xavier. Após
serem homenageados os mesmos fizeram uso da palavra em agradecimento a
homenagem recebida. Dando seqüência na sessão, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Usaram da palavra

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

02
os Vereadores: Anderson Marcos Viana: Parabenizou os homenageados e relatou a
importância destes profissionais na formação dos jovens. Comentou a respeito do
ticket fornecido pela administração que não estão sendo aceitos em alguns
mercados da cidade em virtude da falta de pagamento pela firma administradora do
cartão e solicitou da administração que procure solucionar este problema o mais
rápido possível. Finalizando, solicitou da administração que procure solucionar o
problema existente nos banheiros da Rodoviária local e nos banheiros do Bairro
Jardim Alvorada, sendo o primeiro em mau estado de conservação e o outro não
esta sendo aberto para uso. Em virtude das varias reclamações da população
solicitou urgência na solução do problema. Miguel Claudio Batista: Parabenizou os
profissionais de Educação Física do Município pela homenagem recebida. Falou
sobre o atendimento do INSS, dizendo que esta existindo muita demora nas
realizações de pericias e com isso muitos tem que entrar na justiça para conseguir o
beneficio e mediante deste acontecimento solicitou da Presidência da Casa que
entre em contato com o setor do INSS para se interar melhor o porque de tanta
demora e que seja enviado oficio de protesto desta Casa de Leis afim de ter uma
solução para o problema. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou os
profissionais de Educação Física do Município pela homenagem recebida e disse
que é realmente uma homenagem justa uma vez que todos sabem o que estes
profissionais representam para os amantes do esporte. Finalizou parabenizando o
setor de Obras da Municipalidade pelo trabalho que vem realizando no município.
Elizeu Adriano: Parabenizou os profissionais de Educação Física do Município
pela homenagem recebidas e disse que são pessoas comprometidas com o
desenvolvimento do esporte na cidade e fazem um trabalho com amor, dedicação e
responsabilidade. Rui Domingos da Silva: Parabenizou os profissionais da
Educação Física do Município pela homenagem recebida e disse que são todos
capacitados e merecedores da homenagem. 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.

