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ATA da centésima vigésima primeira sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia dois de dezembro 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 vigésima sessão ordinária,
realizada no dia 25 de novembro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do
Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Cópia do Decreto n. 6371, de 26 de
novembro de 2019, decretando horário especial de funcionamento nas repartições
públicas municipais no dia 23 de dezembro, das 8:00 hs às 11:00 hs. Cópia do
Decreto n. 6370, de 26 de novembro de 2019, decretando ponto facultativo nas
repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro de 2019 e no dia 02
de janeiro de 2020. De Diversos: Ofício n. 12/2019, da Associação de Ministros
Evangélicos de Junqueirópolis, convidando para a Cerimônia de Posse do
Presidente eleito da AMEJ, no dia 10 de dezembro, às 20:00 hs. na sede da Câmara
Municipal de Junqueirópolis; Convite da Divisão Municipal de Educação para
participar da II Feira do Artesanato e SEBRAE da Escola Shigueko a ser realizada
no dia 04 de dezembro em frente a Escola Shigueko, a partir das 9:00 hs até às
15:00 hs, com a venda de produtos confeccionados pelos alunos e praça de
alimentação do projeto SEBRAE; Convite da Frente Parlamentar do Agronegócio
Paulista e Frente Parlamentar Agropecuária, para o evento "Balanço e
Perspectivas do Setor Agro", dia 09 de dezembro de 2019, às 14:00 hs na
Assembléia Legislativa - Auditório Franco Montoro. Convite dos Irmãos Troyano
Ltda, para inauguração do Supermercado Troyano Junqueira, dia 03 de dezembro,
às 8:00 hs. Dos Vereadores: Indicação n. 29/2.019, apresentada pelo Vereador
Miguel Claudio Batista, solicitando a atribuição do nome do saudoso Deputado
Estadual José Candido para a Casa de Apoio ao Trabalhador Rural de
Junqueirópolis. Após a leitura do Requerimento n. 14/2.019, apresentado pelo
Vereador Miguel Claudio Batista, solicitando o envio de ofício em nome de todos
os Vereadores da Casa ao Deputado Federal Arlindo Chinaglia, em agradecimento
pelas emendas apresentadas no orçamento da união em favor de Junqueirópolis
destinadas a aquisição de equipamentos hospitalares e agrícolas, foi o mesmo
colocado em única discussão: Usando da palavra o autor do requerimento o
Vereador Miguel Claudio Batista: Disse que o envio de oficio é necessário uma
vez que o mesmo vem parabenizar e agradecer o Deputado Federal ARLINDO
CHINAGLIA, pelas emendas apresentadas no orçamento da união, que destinou
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recursos, implementos hospitalares e agrícolas para o nosso município. Israel
Gumiero: Parabenizou o Vereador Miguel Claudio Batista pelo requerimento
apresentado solicitando envio de oficio ao Deputado Federal ARLINDO
CHINAGLIA, agradecendo pelo desempenho e liberação de recursos o que tem
ajudado em muito o município principalmente com a destinação de implementos
hospitalares e agrícolas. Ninguém mais querendo discutir o referido requerimento
foi o mesmo colocado em única votação sendo aprovado 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, 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 nº 069/2019,
do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para celebração de Termo de
Colaboração com a Associação dos Estudantes de Junqueirópolis - ADEJ; Projeto
de Lei nº 070/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para
celebração de Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Dracena -APAE e Projeto de Lei nº 071/2019, do Poder
Executivo, que dispõe sobre autorização para celebração de termo de colaboração
com a União de Instituições Educacional da Alta Paulista e dá outras providencias.
Na seqüência após a leitura das mensagens e dos pareceres das comissões
competentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro turno de
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 056/2019, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras
providencias; Projeto de Lei Complementar nº 057/2019, do Poder Executivo,
que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias e
Projeto de Lei Complementar nº 058/2019, 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: Parabenizou os alunos da Escola Idene Rodrigues dos Santos pela
realização da noite cultural no qual contou com a participação de varias duplas
sertanejas. Finalizou, parabenizando o Setor de Esportes pela Contratação de um
professor de Judô, que vem tendo a participação dos alunos das Escolas
Municipais. Anderson Marcos Viana: Disse que recentemente foi postado um
vídeo mostrando o descaso de um empresário da cidade no descarte de entulhos em
local impróprio, e diante deste fato solicitou da administração que procure
solucionar este problema uma vez que foi descartado material do cemitério em
uma nascente de água e no local tem peixes além da firma ter sido contratada pela
municipalidade para realizar este tipo de serviço atraves de licitação. Comentou
também sobre o ocorrido na Praça da Igreja Católica entre um morador de rua e
um policial, fato este que foi motivo de indignação da população pela conduta
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incorreta do policial que agride covardemente o morador de rua e seu cachorro
sendo o fato tão alarmante que foi motivo de divulgação em varias emissoras de
televisão. Solicitou da administração que seja construída uma área de lazer no
Bairro Jardim Paulista mais precisamente nas proximidades da Creche Municipal.
Finalizando, solicitou novamente da administração que seja realizado uma limpeza
na quadra de areia existente no Bairro Jardim Alvorada devido ao péssimo estado
em que a mesma se encontra. Israel Gumiero: Parabenizou o Lions Clube, pela
realização da prevenção da Diabete. Parabenizou também o professor de Judô,
Karate e Arte Marciais, pelo trabalho junto aos alunos das escolas municipais.
Comentou sobre o Bairro Jardim Paulista, que vem recebendo varias melhorias por
parte da administração. Comentou também a respeito do descarte de entulhos em
locais impróprio dizendo que já foi levantado quem descartou os entulhos e as
providencias já estão sendo tomadas. Marcos Roberto Ruiz: Disse aos nobres
colegas que a municipalidade esta tomando providencias quanto ao descarte
incorreto de entulhos. Falou sobre o ocorrido na Praça da Igreja Católica no qual a
PM atraves de seus superiores estão tomando as providencia necessárias, assim
como também a Policia Civil e o Ministério Publico. Finalizando, disse que todos
os Bairros estão recebendo melhorias. 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.

