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ATA da centésima décima quinta sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia vinte e um 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, foram
aprovadas por unanimidade de votos a Ata da centésima décima quarta sessão
ordinária e sexagésima quarta sessão extraordinária ambas realizadas no dia 14 de
setembro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o
seguinte: De Diversos: De Diversos: Convite do Comandante do CPI-8, Coronel
PM Adilson Luiz Franco Nassaro e o Pró-reitor de Pesquisa e Extensão da
Universidade do Oeste Paulista, Adilson Eduardo Guelfi, para o 1º Simpósio Sistema Órion de Tecnologias Sociais com o TEMA: "Proteção da Vida e Defesa
da Mulher", dia 07 de novembro, às 8h00 no Salão do Limoeiro-UNOESTE
Campus II. Convite do Centro do Centro de Convivência do Idoso (CCI), para
participar dos jogos da LAVOP - Liga Amigos do Vôlei Adaptado do Oeste
Paulista, etapa 7, que será realizado em Junqueirópolis no dia 27 de outubro
(domingo), a partir das 8h00 no CCI e na Escola Jair Luiz da Silva. Dos
Vereadores: Indicação n. 24/2.019, apresentada pelo Vereador Marcos Roberto
Ruiz, solicitando a elaboração de projeto visando a construção de uma praça e
academia ao ar livre nas imediações da SPI, na Vila Beatriz; Indicação n.
25/2.019, apresentada pelo Vereador Anderson Marcos Viana, solicitando a
construção em local estratégico de praça e academia ao ar livre no Bairro Jardim
Paulista. Indicação n. 26/2.019, apresentada pelo Vereador Anderson Marcos
Viana, solicitando que os sanitários do centro comunitário do Jardim Alvorada
permaneçam abertos para serem utilizados pelas pessoas que fazem caminhadas no
local. 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 da mensagem e dos
pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de Lei Complementar
n. 052/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar
nº 524, de 15 de maio de 2.013, foi o mesmo colocado em segundo turno de
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Feita a leitura da
mensagem e dos pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de Lei
Complementar n. 053/2019, do Poder Executivo, que altera e acrescenta
disposições na Lei Complementar nº 649, de 16 de dezembro de 2.015, que
organiza o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público
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Municipal de Junqueirópolis e dá outras providencias, o Vereador Gilson de Souza
requereu verbalmente a suspensão da leitura do Projeto uma vez que todos tem
conhecimento da matéria e por ser muito extenso, colocado em única discussão e
votação o requerimento verbal do Nobre Vereador Gilson de Souza foi o mesmo
aprovado por unanimidade de votos, colocado em primeiro turno de discussão e
votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. 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, foi 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: Valdir
Aparecido de Oliveira: Parabenizou os Vereadores pelas indicações apresentadas
assim como o Diretor de Educação do município pela iniciativa do Projeto de Lei
Complementar n. 053/2019, que organiza o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração do Magistério Público Municipal, o que vem de encontro com a
necessidade destes profissionais no quadro. Finalizando, solicitou do Diretor de
Obras, reparos em um pequeno trecho da estrada municipal do Bairro Segunda
Secção uma vez que existe um trecho de estrada em situação precária dificultando
o acesso e o escoamento da produção agrícola. Anderson Marcos Viana: Teceu
comentários a respeito de suas indicações e solicitou da administração que procure
atende-las da melhor maneira possível e no menor tempo atendendo assim
solicitação dos moradores da localidade. Parabenizou o Diretor da Educação
Senhor José Henrique Rossi, pelo projeto que vem atender solicitação da
população na contratação dos profissionais citados no projeto além de estar
atendendo determinação do Ministério Publico. finalizando, comentou também a
respeito dos instrumentos musicais que o município recebeu e houve comentários
que já não existiam mais estes instrumentos e diante disso o Diretor da Educação
convidou os Vereadores para fazer uma visita até o local onde os instrumentos
estavam guardados e foi constatado que realmente eles estão na Escola e em ótimo
estado de conservação e que em breve serão utilizados pois existe projeto de
reativação da Banda Musical. Israel Gumiero: Parabenizou a administração
juntamente com os Vereadores que recentemente foram a Brasília em busca de
recursos para o município e eles já começaram a chegar. Finalizou, parabenizando
o Lions Clube e outros seguimentos da sociedade local pela realização da festa das
crianças realizada recentemente no município. Elizeu Adriano: Parabenizou o
Padre Valdo e em especial o Pe. Edson de Souza Barbosa, vigário paroquial da
Paróquia Santo Antonio, de Junqueirópolis, pela responsabilidade assumida, e
poder acolher o DNJ para uma vivência de toda a juventude “na realidade,
espiritualidade e dinamismo católico”, no último dia 20 de outubro, domingo, a
Comissão do Setor Juventude da Diocese de Marília juntamente com toda região se
reuniu em Junqueirópolis para realização do Dia Nacional da Juventude 2019, que
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aconteceu no recinto da Aceruva. O evento que teve como tema “Juventude
Construindo a Civilização do Amor”, com diversas atrações e uma programação
repleta de atividades. 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.

