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ATA da centésima décima terceira sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia sete de outubro 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 segunda sessão
ordinária realizada no dia 30 de setembro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo
do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Ofício n. 98/2019, encaminhando
cópias dos balancetes das receitas e despesas referentes ao mês de setembro de
2.019. Ofício s/n notificando liberação de recursos federais para o município de
Junqueirópolis durante o mês de setembro de 2019. Convite para participar do I
Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista "Diversificação e Novas
Alternativas de Cultivos", dia 10 de outubro, no Auditório Aparecida Ikeda, evento
este incluído na programação da ACERUVA/2019. Convite para participar da
caminhada em apoio a Campanha de Conscientização sobre o câncer de mama
"Outubro Rosa", saindo da Praça do Centenário às 8:00 horas até a Igreja Matriz,
no dia 09 de outubro (quarta feira). De Diversos: Comunicado da Caixa Federal
sobre crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União no valor de R$
98.340,00, destinado a serviços de recapeamento asfaltico no município de
Junqueirópolis. Ofício SC nº 029/2019, do setor contábil da Câmara Municipal
apresentando os balancetes mensais da receita e despesa correspondente ao mês de
setembro de 2019. Dos Vereadores: Indicação n. 22/2.019, apresentada pelo
Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal a
colocação de uma placa na entrada da cidade com os dizeres "Junqueirópolis é do
Senhor Jesus". Nada havendo para o expediente, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem sobre o mesmo: Valdir Aparecido de Oliveira:
Comentou a respeito de sua indicação dizendo que antigamente tinha uma placa
nas imediações da entrada da cidade com alguns dizeres e foi retirada e mediante
disso solicitou que seja colocada novamente uma placa com os seguintes dizeres:
"Junqueirópolis é do Senhor Jesus"., atendendo assim uma reivindicação da
comunidade Evangélica e Católica. Elizeu Adriano: Teceu comentários a respeito
do convite para participar do I Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista
"Diversificação e Novas Alternativas de Cultivos", que ocorrerá no próximo dia
10 de outubro, no Auditório Aparecida Ikeda, evento este que ira trazer benefícios
aos agricultores do município e convidou os agricultores para que façam as
inscrição de participação do seminário junto a Associação Agrícola. Ninguém mais
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querendo falar sobre o expediente, passou-se à Ordem do Dia: Após a leitura das
mensagens e dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por
unanimidade de votos em única discussão e votação os seguintes projetos: Projeto
de Lei n. 040/2019, do Poder Executivo, que declara como inservíveis bens
móveis de propriedade do Município de Junqueirópolis; Projeto de Lei n.
041/2019, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de
aditamento ao convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
para operacionalizar as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e
Projeto de Lei n. 04/2019, de autoria da MESA da Câmara, que autoriza a Câmara
Municipal de Junqueirópolis a desinventariar e desincorporar de sua
responsabilidade administrativa, bens patrimoniais do Município de Junqueirópolis
e dá outras providencias. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das
comissões competente referente ao Projeto de Lei Complementar n. 051/2019,
do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá
outras, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno de
discussão e votação. Na seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em
segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n.
047/2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar e dá outras providencias. Nada mais constando para a ordem do dia,
ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações
Pessoais: Usou da palavra o Vereador: Anderson Marcos Viana: Comentou a
respeito da eleição realizada no ultimo domingo dia sete, onde foram eleitas as
pessoas que irão exercer a função de conselheiro tutelar, eleição esta que ocorreu
irregularidades na apuração dos votos, e ao seu ver não deveria ter acontecido a
irregularidade uma vez que foram poucas candidatos. Finalizando comentou a
respeito das Casas populares dizendo que pelo jeito não serão entregues no prazo
previsto devido a instalação da rede de iluminação elétrica. Solicitou da
administração que procure solucionar este problema o mais rápido possível.
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.

