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ATA da centésima décima quarta sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia quatorze 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 terceira sessão
ordinária realizada no dia 07 de setembro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo
do Expediente que foi o seguinte: De Diversos: Ofício Especial do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informando que toda a
documentação referente a eleição do Conselho Tutelar para o período de 2020 a
2024, encontram-se arquivados na sede do Conselho - (Avenida Paulista, 539);
Ofício n. 262/2019, da Câmara Municipal de Piracicaba convidando para o VI
Encontro da Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas que será
realizado no dia 08 de novembro de 2019, das 8h00 às 13h00. Dos Vereadores:
Moção de Apoio em favor da aprovação das Propostas de Emendas à Constituição
Federal ns. 15/2015 e 65/2019, de autoria do Vereador Marcos Roberto Ruiz,
apoiada pelo demais Vereadores da Casa. Após a leitura foi a mesma colocada em
única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Indicação n.
23/2019, apresentada pelos Vereadores Elizeu Adriano, Valdir Aparecido de
Oliveira e Vagner Borges Prates, solicitando ao Prefeito Municipal a colocação de
um redutor de velocidade (lombo faixa), na Rua Victor Camargo Bodini, Bairro
Frei Galvão. 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: Colocado em segundo turno de discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar n. 051/2019, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias, o
Vereador Miguel Claudio Batista, solicitou o adiamento da discussão e votação do
referido projeto em razão de duvidas existente no projeto. Colocado em única
discussão e votação o requerimento verbal do nobre Vereador Miguel Claudio
Batista foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos, ficando portanto adiado a
apreciação do referido projeto em seu segundo turno de 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: Gilson de Souza: Parabenizou o setor de obras da municipalidade pelo
brilhante trabalho que vem realizando nas manutenções das estradas rurais com o
programa melhor caminho o que vem facilitar o escoamento da produção de
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alimentos. Disse ainda que alem da manutenção das estradas foram feitos reparos
nas pontes, em especial, na ponte existente na estrada JQL 239. Finalizando,
parabenizou todos os professores pelo dia do professor a ser comemorado no
próximo dia quinze de outubro. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou todos
que ajudaram na realização da festa da Aceruva no qual foi novamente um sucesso.
Finalizando, parabenizou os professores pelo dia professor que será comemorado
no dia quinze de outubro e disse que esta profissão deveria ser mais valorizada
uma vez que são eles os responsáveis pelo que somos hoje. Anderson Marcos
Viana: Comentou a respeito dos pontos de ônibus que até o momento não foram
construídos e espera que em breve possa ser construído pelo menos uns três pontos
afim de atender solicitações de pais de alunos e trabalhadores da usina de álcool.
Disse também que recentemente foi destinado ao município atraves do Deputado
Federal José Mentor alguns instrumentos musicais e gostaria de saber a finalidade
destes instrumentos e se estão sendo utilizados. Comentou a respeito da festa da
Aceruva dizendo que foi boa mais houve muita reclamação por parte dos
participantes com relação ao preço das bebidas dentro do recinto. Finalizando,
agradeceu as pessoas que fizeram uma caricatura sua com o dizeres se precisar
chama o super herói Neguinho. Marcos Roberto Ruiz: Parabenizou e agradeceu
todos os participante e doadores na realização do vigésimo leilão do gado em prol
das entidades como Lar Santo Antonio e Lar Santa Terezinha, evento este
realizado pela Paróquia Santo Antonio, no qual alcançou o objetivo com uma
arrecadação recorde. 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.

