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ATA da octogésima oitava sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
onze 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, 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 sétima sessão ordinária
realizada no dia 06 de março de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente,
que foi o seguinte: Do Executivo: Ofício n. 32/2019, do setor da Contabilidade,
encaminhando cópias dos balancetes mensais da receita e despesa da municipalidade
referentes ao mes de fevereiro do corrente ano. De Diversos: Convite do Deputado
Estadual Mauro Bragato para a cerimônia de posse na Assembléia Legislativa de São
Paulo, dia 15 de março, (sexta feira) às 15:00 hs; Da Associação dos Municípios da
Nova Alta Paulista (AMNAP), comunicando sobre a audiência pública com
referencia a duplicação da SP 294, dia 12 de março (terça feira), às 10;30 hs, na
Câmara Municipal de Osvaldo Cruz. Dos Vereadores: Requerimento n. 04/2.019,
apresentado pelos Vereadores Marcos Roberto Ruiz e Vagner Borges Prates,
solicitando o envio de ofícios ao Presidente e ao Superintendente da Empresa
Brasileira dos Correios e Telégrafos, reivindicando a contratação de mais
funcionários para a Agência dos Correios de Junqueirópolis e Requerimento n.
05/2.019, apresentado pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz, manifestando apoio ao
requerimento n. 050/2019, da Câmara Municipal de Santo Anastácio que solicita
junto as autoridades competentes o recapeamento asfáltico do trecho entre Santo
Anastácio a Ribeirão dos Índios e pavimentação asfaltica do trecho Ribeirão dos
Índios ao município de Junqueirópolis, colocados em única discussão e votação os
referidos requerimentos foram os mesmos 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 referente ao Projeto de Lei Complementar n. 017/2019, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 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 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. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre
aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Usaram da palavras
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os Vereadores: Israel Gumiero, disse que esteve na festa de comemoração do 40º
aniversario de criação do 25º BPM/I, no qual na oportunidade esteve representando o
Poder Legislativo. Anderson Marcos Viana: Falou sobre a instalação de pedágio na
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, dizendo que o valor estimado será de
quatorze reais e cinqüenta e seis centavos, valor este que ira pesar no orçamento de
pessoas que trabalha em outras cidade e tem que trafegar todos os dias pela rodovia.
Mediante desse fato solicitou da população que procure o representante do Deputado
no qual votou e cobre dele uma posição favorável a população. 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.

