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ATA da centésima décima oitava sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia onze de novembro 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 as seguintes Atas: Ata da sexagésima oitava,
sexagésima nona e septuagésima sessões extraordinárias e Ata da centésima
décima sétima sessão ordinária, todas realizadas no dia 04 de novembro de 2.019.
Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo:
Ofício n. 41/19, da Divisão de Educação Municipal, solicitando agendamento para
a 1ª Audiência Pública de apresentação e Avaliação e Monitoramento das Metas
e Estratégias do Plano Municipal de Educação, dia 12 de novembro (terça-feira) ,
às 19:30 hs na Câmara Municipal. (agendamento confirmado); Notificação de
Liberação de Recursos Federais para o município de Junqueirópolis durante os
meses de setembro e outubro, datado de 10 de outubro de 2019; Ofício n.
111/2019, do setor de Contabilidade, encaminhando os balancetes da receita e
despesa da municipalidade referentes ao mês de outubro do corrente ano. De
Diversos: Convite do Centro Educacional Criança Feliz, para a Feira de Leitura
2019, com apresentações nos dias 11 e 12, a partir das 8:00 horas; Convite para a
II Noite em Versos, com a presença do escritor Cássio Junqueira, dia 14 de
novembro, às 19:30 hs no Auditório da E.E. Profº Idene Rodrigues dos Santos;
Convite da FUNDEC para participar do III Encontro de Interação Ensino e Saúde
da Comunidade, em parceria com Junqueirópolis e Dracena, dia 14 de novembro.
às 8:00 hs. no auditório da FUNDEC; Convite para o 13º Encontro Nacional de
Vereadores nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, em Brasília. Ofício n. 032/2019, do
setor de contabilidade da Câmara Municipal de Junqueirópolis, encaminhando à
Mesa os balancetes da receita e despesa do Poder Legislativo referentes ao mês de
outubro de 2.019. Dos Vereadores: Após a leitura da Moção de Apoio ao projeto
de lei n. 1.104/19, de autoria do Deputado Estadual Vinicius Camarinha, que
adéqua a jornada de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias aos termos do § 4º do art. 9º-a da Lei Federal n.
11.350/2006, no Estado de São Paulo - apresentada pelo Vereador Israel Gumiero,
foi a mesma colocada em única discussão e votação sendo aprovada por
unanimidade de votos. Nada mais havendo para o expediente, ficou a palavra livre
aos Senhores Vereadores para falarem sobre o mesmo: Israel Gumiero, Comentou
a respeito da Moção de Apoio ao projeto de lei n. 1.104/19, de autoria do Deputado
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Estadual Vinicius Camarinha, que adéqua a jornada de trabalho dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, dizendo que tratase de um projeto muito importante e que necessita ser aprovado, uma vez que os
profissionais beneficiados nesta lei realmente necessita desta redução de trabalho
uma vez que eles ficam expostos aos intempérie da natureza. Finalizando,
agradeceu aos Senhores Vereadores pelo apoio e aprovação da referida Moção de
Apoio. Ninguém mais 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 055/2019, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos em primeiro 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: Disse que esteve presente na abertura da feira de
leitura no Centro Educacional Infantil "Raio de Luz", no qual parabeniza a todos
os profissionais da educação pelo incentivo a pratica da leitura aos jovens.
Finalizando, parabenizou a direção do Centro Comunitário Semente da Vida, pela
realização de eventos em prol a arrecadar fundos para a manutenção do trabalho
social desenvolvido no qual tem como mentor a Senhora Aparecida Ikeda. Israel
Gumiero: Comentou a respeito do convite formulado pelo Prefeito Helio
Aparecido Furini juntamente com o empresário Senhor Wander Rodrigues
Carvazan ao proprietário de uma empresa de tratores para uma possível instalação
da empresa em nosso município, empresa esta que proporcionará muitos empregos.
Disse ainda que a chance da instalação da referida empresa aumentara com a
duplicação da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Finalizando, teceu
comentários a respeito da pesquisa realizada recentemente na cidade, na intenção
de saber sobre a aprovação dos serviços prestados pela administração no qual foi
satisfatória tendo uma aprovação muito boa em todos os setores da municipalidade.
Anderson Marcos Viana: Falou sobre o vandalismo que vem ocorrendo no
cemitério local solicitando da administração que seja tomada providencias no
sentido de estar dificultado as ações dos vândalos que vem ocorrendo com
frequencia. Disse ainda que recentemente foi procurado pela família que tem
tumulo no cemitério e que foi alvo deste vandalismo e o que mais chamou atenção
foi pela desconfiança a um funcionário da municipalidade que trabalho no
cemitério devido a conduta do mesmo no serviço, fato que vem chamando atenção
uma vez que o funcionário fica coagindo os familiares do mortos para realizarem o
serviço de construção de tumulo com uma firma da cidade de Adamantina. Diante
desta conduta, solicitou da administração para que seja averiguado os fatos para
que seja tomada as medidas cabíveis. Finalizando, disse que a municipalidade vem
tendo todos os projetos aprovados além de receber muita atenção dos Vereadores,
mas lamenta por não estar havendo a recíproca da administração nos pedidos dos
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Vereadores. Citou que a muito tempo vem solicitando colocação de redutores de
velocidade em determinados locais da cidade e também a construção de pontos de
ônibus em locais estratégicos nos bairros da cidade, mediante desta disparidade
espera que a administração estude com carinho os pedidos e que possa atende-los.
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.

