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

01
ATA da centésima décima sétima sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia quatro de novembro de 2.019, sob a Presidência do Vereador
Marcos Roberto Ruiz, secretariado pelos Edis: Valdir Aparecido de Oliveira (1°
Secretário) e Israel Gumiero ( Suplente 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 e
Valdir Aparecido de Oliveira. Havendo nº legal, foi instalada a presente sessão.
Após a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, foram aprovadas por unanimidade de
votos as seguintes Atas: Ata da sexagésima quinta, sexagésima sexta e sexagésima
sétima sessões extraordinárias e Ata da centésima décima sexta sessão ordinária,
todas realizada no dia 28 de outubro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do
Expediente que foi o seguinte: Dos Vereadores: Indicação nº 27/2.019,
apresentada pelo Vereador Rui Domingos da Silva, solicitando serviços de reparos
e manutenção nos aparelhos das academias ao ar livre e brinquedos infantis de
parques, escolas e creches da municipalidade. Indicação nº 28/2.019, apresentada
pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitando a colocação de placas
fotovoltaicas nos prédios públicos da Prefeitura Municipal e substituição das
lâmpadas da iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED. Na seqüência
após a leitura do Requerimento nº 12/2.019, apresentado pelos Vereadores da
Casa, para que seja enviado ofício ao INSS, solicitando melhorias no atendimento
e agilidade nos pedidos do Benefício da Prestação Continuada e Requerimento nº
13/2.019, apresentado pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, para que seja enviado
ofício a Gerencia Regional da CDHU, solicitando a relação dos contemplados e
suplentes do Residencial da Américas, anteriormente denominado por "Conjunto
Habitacional Junqueirópolis "E"." também da Moção de Apoio assinada pelos
Vereadores da Casa em favor da aprovação da emenda n. 92, apresentada ao
Projeto de Lei n 1112/2019 do Deputado Estadual Carlos Giannazi, que prevê
orçamento para a contratação dos assistentes sociais judiciários do TJ-SP,
aprovados em concurso público realizado em 2017, foram os mesmos colocados
em única discussão e votação sendo aprovados por unanimidade de votos. Nada
mais havendo para o expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores
para falarem sobre o mesmo: Ninguém querendo falar sobre o expediente, passouse 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 nº 044/2.019, do Poder
Executivo, que dispõe sobre o recebimento em doação de trecho de estrada rural (a área mencionada é um trecho da estrada municipal JQL-269, Projeto de Lei n.
045/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de prolongamento
de estrada rural - (a estrada municipal que liga a cidade ao bairro Palmeirinha
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passa a denominar-se "Estrada Municipal JQL-040) e Projeto de Lei nº 046/2019,
do Poder Executivo, que dispõe sobre o recebimento em doação de trecho de
estrada rural (a referida área é um trecho da Estrada Municipal JQL-040. Na
seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 054/2019, 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: Usaram da palavra os
Vereadores: Gilson de Souza: Disse que esteve representando a Câmara Municipal
no evento da feira do livro na Escola Centro Educacional Infantil no qual
parabeniza todos os profissionais da educação que através deste evento vem
incentivando a prática da leitura. Anderson Marcos Viana: Parabenizou o Jovem
Henrique Cabral da Silva Rocha, pela conquista do segundo lugar no campeonato
de judô ocorrido no Estado de Santa Catarina na cidade de Blumenau, na disputa
da categoria sub onze, até setenta kilos. Comentou a respeito da estrada rural Nova
Marília que se encontra em péssimo estado de conservação assim como a ponte
que esta danificada sem condições de trafego e isto leva a crer que é um descaso
com determinado setor do município uma vez que em outros locais com menos
trafego a estrada e pontes estão em boas condições de uso. Disse ainda que tem
certeza que não é por falta de recursos uma vez que é sabido que veio varias verbas
dos Governos Estadual e Federal para tal finalidade,. Lembrou que o referido
trecho já foi alvo de denuncia no Ministério Publico por parte de morador das
imediações e espera por uma decisão a cerca de um ano. Finalizando comentou a
respeito do ônibus que foi enviado para transportar os pacientes até a cidade de
Presidente Prudente, no qual pede desculpas à população pela falta de consideração
aos paciente de nossa cidade uma vez que foram obrigados a irem com um ônibus
sem condições nenhuma de uso em péssimo estado colocando em risco todos que
estavam nele. Diante disso, disse que foram divulgados em rede social a chegada
de ônibus novo e que a municipalidade não tem nenhum ônibus velho na frota e
isto não é verdade. Israel Gumiero: Comentou a respeito da campanha que esta
sendo realizada pelo setor de saúde na prevenção do câncer de próstata, no qual
convida todos os homens na faixa etária de quarenta e cinco anos idade para
realizarem o exame de prevenção. Finalizando, disse que realmente o ônibus no
qual o Vereador Anderson Marcos Viana se referiu não estar em condições ideal de
uso, mas que não é o ônibus que costuma levar os pacientes a Presidente Prudente,
pois o ônibus que faz este transporte é semi novo, só que estava sendo utilizado
para outra finalidade e por isso foi usado o referido ônibus. Finalizando solicitou
das pessoas que marcam exames atraves do AME para não faltarem pois isto vem
ocorrendo com freqüência o que vem prejudicando pessoas que precisam com mais
urgência deste serviço e por razão da quantidade imposta por dia tem pessoas que
leva muito tempo esperando por vaga. Marcos Roberto Ruiz: Disse ao Vereador
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Anderson Marcos Viana, que a manutenção na estrada do qual foi citada pelo
Vereador está na programação de manutenção do setor de obras assim como
reparos nas pontes. Com relação a denuncia junto ao Ministério Publico será
averiguada. Quanto ao ônibus do qual se referiu o Vereador foi um ônibus que é
muito pouco utilizado e somente em caso de emergência devido ao estado de
conservação do mesmo. 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.

