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ATA da centésima vigésima segunda sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia nove 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 primeira sessão
ordinária, realizada no dia 02 de dezembro de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo
do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Cópia do Decreto n. 6.369, de 26
de novembro de 2019, regulamentando a reserva de percentual de cargos e
empregos públicos em concursos públicos e processo seletivo para pessoas com
deficiência e dá outras providencias; Ofício n. 120/2019, do setor da contabilidade,
encaminhando os balancetes da receita e despesa da municipalidade referentes ao
mês de novembro de 2019; Ofícios datados de 05 e 26 de novembro de 2019,
comunicando a liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis.
De Diversos: Comunicado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
apresentando parecer contrário a instalação da 2ª Vara Judicial em Junqueirópolis,
pedido esse apresentado pela Câmara e Prefeitura Municipal; Convite da Rede
Gonzaga de Ensino Superior de Dracena para as solenidades de colação de grau
dos formandos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Direito, dias 11
e 12 de dezembro no Salão Nobre da Faculdade, às 19:30 horas; Ofício n.
035/2019, do setor contábil da Câmara Municipal de Junqueirópolis, apresentando
os balancetes mensais da receita e despesa do Poder Legislativo, referentes ao mês
de novembro do corrente ano. Dos Vereadores: Moção de Repúdio, apresentada
pelo Vereador Vagner Borges Prates, ao Projeto de Emenda Constitucional n.
18/2019 e da PLC n. 80/2019 em tramite na Assembléia Legislativa que trata da
reforma previdenciária do Estado de São Paulo, 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: Ninguém querendo falar sobre o expediente, passou-se à Ordem
do Dia: Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes
referente ao Projeto de Lei nº 072/2019, do Poder Executivo, que Acrescenta ao
Plano Municipal de Educação, instituído por meio da Lei n. 2.976, de 09 de junho
de 2015, o Anexo Único com as metas e estratégias, foi o mesmo colocado em
única discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Após a
leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes referente ao
Projeto de Lei Complementar nº 059/2019, do Poder Executivo, que dispõe
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sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, dá
nova estrutura ao quadro de pessoal, fixa níveis de vencimentos e dá outras
providencias, foi o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e votação
sendo aprovado por unanimidade de votos. Na seqüência foram aprovados por
unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação os seguintes
projetos: 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: Valdir Aparecido de
Oliveira: Parabenizou a administração pelo recapeamento asfaltico realizado em
algumas ruas da cidade. Pediu aos condutores de veículos que procurem usar o
cinto de segurança uma vez que os motoristas que não estão usando o cinto estão
sendo multado pela policia militar da cidade. Finalizando, solicitou do setor de
transito da municipalidade que procure sinalizar algumas ruas da cidade que não
tem a sinalização e nos locais tido como mais perigoso que a sinalização de solo
seja mais visível para estar evitando acidentes. Israel Gumiero: Agradeceu a todos
que foram entrevistados e que votaram na sua pessoa como o Vereador mais
atuante do município. Parabenizou a direção da APAE da cidade de Dracena pelo
brilhante trabalho que vem realizando com as pessoas que são portadoras da
Síndrome de Down, da cidade de Dracena e Região. Disse que participou da
reunião da AMNAP no qual foi muito importante por estar voltada em buscar
melhorias para a região da Alta Paulista. Finalizando, parabenizou o Atleta
Rogério Alves e seu professor José Correia, pela brilhante participação no
campeonato de Salto em Altura no qual veio a conquistar na maioria delas a
primeira colocação. Anderson Marcos Viana: Parabenizou o Atleta Rogério Alves
e seu professor José Correia, pelas conquistas de várias medalhas nas participação
dos campeonatos de Salto em Altura. Comentou também a respeito da
pavimentação que demanda ao bairro Delta Ville, que teve o inicio e agora esta
parada e com um agravante na construção da ponte que será necessária uma vez
que no local passa um córrego e o lamentável foi ver o descaso da firma com o
córrego uma vez que foi jogado o esgoto no córrego situação esta que só veio
agravar a situação e diante deste fato solicitou da administração que procure
solucionar este problema o mais rápido possível. Finalizando, disse que existem
vários locais que necessitam de um redutor de velocidade é que já foi solicitado a
colocação dos mesmo e até o momento não foi atendido o pedido, assim como a
limpeza da areia de lazer do Bairro Jardim Alvorada que se encontra em péssimo
estado de conservação, principalmente o campo de arreia. Gilson de Souza:
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Parabenizou os alunos da Escola Idene Rodrigues dos Santos pela formatura do
curso de espanhol. 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.

