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ATA da octogésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dezoito de fevereiro 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 Atas da
octogésima quarta sessão ordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2.019 e Ata da
qüinquagésima quarta sessão extraordinária realizada no dia 14 de fevereiro de 2.019.
Em seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: Do Executivo:
Ofício n. 026/2019, solicitando agendamento para realização de audiência pública
para prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2018, dia 18 de fevereiro, às 19:30
hs. na Câmara Municipal; Oficio n. 044/2019, do setor da Saúde, solicitando
agendamento para realização de audiência pública para o dia 25 de fevereiro, às
11:00 hs. na Câmara Municipal; Convite para prestação de contas e confraternização,
dia 21 de fevereiro, às 20:00 hs. no JTC. De Diversos: Ofício-circular n. 037/2019, a
AMNAP - Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, para a Assembléia
Geral Ordinária da AMNAP, dia 22 de fevereiro, às 15:00 hs. na cidade de Parapuã.
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 foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação o
Projeto de Lei n. 003/2019, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 2262, de 25 de
fevereiro de 2.005, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras
providencias. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Usando da palavra o
Vereador Anderson Marcos Viana, Agradeceu os funcionários da municipalidade do
setor de obras, por terem atendido algumas de suas reivindicações. Finalizando,
cobrou da administração municipal a construção de pontos de ônibus com cobertura e
bancos para embarque e desembarque de alunos e trabalhadores rurais que trabalham
nas usinas da cidade e região, haja visto que se faz necessário a construção dos
pontos de ônibus uma vez que os alunos e os trabalhadores rurais não tem um local
apropriado para a espera do transporte e muitas vezes acabam tendo que esperar
debaixo de sol e às vezes chuva. 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.

