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ATA da octogésima sétima sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
seis de março 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 sexta sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2.019 e Ata da
qüinquagésima quinta sessão extraordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2.019.
Em seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: Do Executivo:
Ofício Especial da Diretoria da Saúde apresentando ações educativas e informativas
de prevenção a criadouros do Aedes aegypti e manifestações clinicas da doença
(dengue, zika e chikungunya). De Diversos: Ofício n. 008/2019, do setor da
contabilidade da Câmara Municipal de Junqueirópolis, apresentando os balancetes
mensais da receita e despesa do mês de fevereiro do corrente ano. Convite para o 10º
Encontro Nacional de Vereadores em Brasília, nos dias 02, 03 e 04 de abril. Convite
do Comandante do 25º Batalhão da Policia Militar, Tenente Coronel PM Alexandre
Fontolan, para a solenidade de Valorização Policial Militar e 40º aniversário de
criação do 25 BPM/I, dia 08 de março de 2019, às 9:30 hs. no Bairro Metrópole em
Dracena. 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: O Vereador Elizeu Adriano solicitou o uso da
palavra e requereu verbalmente, pedido de vista no projeto de lei nº 088/2.018, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe e estabelece normas para execução de serviço
de transporte de passageiros em veículos de aluguel (TAXI) e dá outras providencias,
nos termos da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991; Lei Federal nº 12.468, de
26 de agosto de 2011, Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012; Lei Federal nº
13.640, de 26 de março de 2018 e Resolução Contran nº 456, de 22 de outubro de
2013, por dez dias. Colocado em única discussão e votação o requerimento verbal do
Vereador Elizeu Adriano, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos, ficando,
portanto, retirado da pauta da ordem do dia o referido projeto. Após a leitura das
mensagens e dos pareceres das comissões competentes foram aprovados por
unanimidade de votos em única discussão e votação o Projeto de Lei n. 004/2019,
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração
com a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Junqueirópolis - CCOPERJUNQ e dá outras providencias e Projeto de Lei n.
005/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de Rua da cidade de
Junqueirópolis. Após a leitura das mensagens e dos pareceres das comissões
competentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro turno de
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discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 015/2019, do Poder
Executivo, que dispõe sobre autorização para venda de bem público e dá outras
providencias e Projeto de Lei Complementar n. 016/2019, do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a incorporar área à zona de expansão urbana. Na
seqüência foram aprovados por unanimidade de votos em segundo turno de discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar n. 013/2019, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias e Projeto de
Lei Complementar n. 014/2019, 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 Vereadores: Miguel Claudio Batista:
Comentou a respeito do projeto de lei n. 004/2019, do Poder Executivo, que autoriza
o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Cooperativa de Trabalho
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Junqueirópolis - CCOPERJUNQ, projeto
este que menciona a existência de um plano de trabalho, ressaltou a importância do
mesmo para a CCOPERJUNQ e município. Comentou também a respeito da
Campanha da Fraternidade deste Ano no qual o tema é Fraternidade e Políticas
Publicas e o Lema é Serás Libertado pelo direito e pela justiça, campanha
desenvolvida pela Igreja Católica. Falou também a respeito do Acampamento
realizado pela Igreja Católica no qual parabeniza os campistas pelo exemplo de fé e
amor. Finalizando, parabenizou todas as mulheres pelo dia internacional da mulher a
ser comemorado no próximo dia oito de março. Elizeu Adriano, Comentou a respeito
do trabalho que vem desenvolvendo o setor de saúde do município no combate a
prevenção a criadouros do aedes aegypti e manifestações clinicas da doença da
dengue, zika e chikungunya. Solicitou da população que procure também fazer sua
parte que só assim pode vencer esta luta. 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.

