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ATA da octogésima sexta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e cinco 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, foi aprovada por unanimidade de votos a Ata da octogésima
quinta sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2.019. Em seguida, foi lido
o resumo do Expediente, que foi o seguinte: Dos Vereadores: Indicação n. 01/2.019,
apresentada pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito Municipal a
revitalização com melhorias na iluminação, construção de calçada, fechamento do
perímetro da área verde e abertura de rua entre o Jardim Primavera e as áreas
institucional e verde do Jardim Aliança II, englobando também a Praça Moacir
Antonio; Indicação n. 02/2.019, apresentada pelos Vereadores Valdir Aparecido de
Oliveira, Rui Domingos da Silva e Marcos Roberto Ruiz, solicitando ao Prefeito
Municipal que estenda o serviço de pavimentação que vem sendo realizado para
outras ruas da cidade que necessitam desta melhoria. Após a leitura dos
Requerimento nº 02/2.019, apresentado pelos Vereadores Rui Domingos da Silva
Marcos Roberto Ruiz, solicitando envio de ofício ao Deputado Samuel Moreira,
reivindicando recursos no valor de R$ 250.000,00 para infraestrutura urbana e setor
de saúde e Requerimento nº 03/2.019, apresentado pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando o envio de ofício ao Deputado Luiz Flávio Gomes, reivindicando
recursos no valor de R$ 270.000,00, para serviços de infraestrutura urbana, 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, passou-se à Ordem do Dia: 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 n. 011/2019, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras
providencias e Projeto de Lei Complementar n. 012/2019, do Poder Executivo que
autoriza a abertura de crédito adicional especial 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 palavras os seguintes Vereadores:
Israel Gumiero, Parabenizou a administração da Creche Raio de Luz pelo trabalho
que vem realizando e falou sobre da bela construção da Creche. Comentou sobre a
reunião da ANMAP, na qual foi abordado vários assuntos entre eles a duplicação da
rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, assunto este que vem sendo comentado
por toda a região devido a colocação de pedágio, disse ainda que esta benfeitoria com
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certeza ira trazer benefícios a região da paulista com instalação de empresas gerando
desta forma vários empregos. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou o setor de
obras pelo belo trabalho que v em realizando nas manutenções das estradas rurais.
Falou sobre os terrenos baldios existentes na cidade dizendo que são muitos devido
ao elevado numero de loteamentos na cidade; solicitou dos proprietários que seja
realizado limpeza constante nos terrenos para estar evitando a procriação de insetos.
Finalizando, disse que a municipalidade está buscando recursos para pavimentar
vários setores da cidade que vem sendo cobrado constantemente pelos moradores da
cidade principalmente o Bairro Jardim Paulista e Delta Ville I e II. Anderson Marcos
Viana; Solicitou da administração que seja melhorado a iluminação da estrada que
demanda aos Bairros Delta Ville I e II; solicitou também que seja priorizado neste
ano a pavimentação destes bairros assim como a solução do buracão do Jardim
Paulista, uma vez que o local sem servindo de procriação de insetos e depósito de
lixo. Comentou também a respeito da duplicação da rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros e a instalação de pedágios; disse que é contra a instalação do
pedágio uma vez que vem onerar a população, principalmente a mais carente que mal
consegue abastecer o carro devido ao elevado preço do combustível e agora também
o pedágio. Finalizando, comentou a respeito das casas populares dizendo que esta
parado o termino da construção e com isso esta sendo deteriorada, mediante disso
solicitou da administração que procure solucionar o problema juntamente com a
CDHU para que seja entregue as casas as pessoas que foram sorteadas, haja visto que
existem varias famílias que estão pagando aluguel caro e muitos estão
desempregados. 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.

