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ATA da nonagésima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia vinte e
cinco 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, Marcos Roberto Ruiz, 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 nona sessão ordinária realizada no dia 18
de março de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte:
De Diversos: Comunicado do Conselho Regional de Administração de São Paulo CRA-SP-, apresentando o projeto GESTÃO DAS ÁGUAS PAULISTAS. Dos
Vereadores: Indicação n. 05/2.019, apresentada pelo Vereador Rui Domingos da
Silva, solicitando ao Prefeito Municipal a aquisição ou locação de um imóvel urbano
próximo ao Hospital do Câncer na cidade de Presidente Prudente para funcionar
como casa de apoio. Indicação n. 06/2.019, apresentada pelo Vereador Valdir
Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal que seja realizado
manutenções e colocações de guard rails e placas de sinalização nas pontes existentes
no município. Requerimento n. 06/2.019, apresentado pelo Vereador Gilson de
Souza, solicitando envio de oficio aos responsáveis pelo projeto EQUIPA, (equipes
Multidisciplinar),colocado em única discussão e votação o referido requerimento foi
o mesmo aprovado 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: Colocado em segundo
turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 018/2019, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e dá outras
providencias foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais constando
para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem
em Explicações Pessoais: Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Gilson de
Souza: Agradeceu os Vereadores pela aprovação do requerimento no qual vem
solicitando envio de oficio aos responsáveis pelo projeto EQUIPA, (equipes
Multidisciplinar, pelo trabalho considerável na potencialidade para a ressignificação
de vivencia e melhoria na qualidade de vida dos jovens nas escolas, trabalho este que
vem de encontro com a realidade de hoje no mundo. Valdir Aparecido de Oliveira:
Comentou a respeito da realização da 4ª Conferencia Municipal de Saúde, realizada
no ultimo dia vinte e três de março no Centro de Convivência do Idoso, conferencia
esta que abordou sobre o assunto da consolidação do SUS, sistema de saúde em nosso
pais no qual é tido como um dos melhores no mundo e que apenas necessita de
melhorias na administração para funcionar com mais rapidez no atendimento a
pacientes que ficam na fila de espera por uma cirurgia. Finalizando parabenizou o
Vereador Rui Domingos da Silva pela indicação e também o setor de obras pelo
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trabalho que vem realizando na manutenção nas estrada rurais do município.
Anderson Marcos Viana: Solicitou da administração que procure usar um critério
para elaboração de multa nos proprietários de terrenos baldios que estão sujo. disse
ainda que não esta havendo critério no sistema de multa, disse que ouve reclamação
de um proprietário de terreno baldio dizendo que foi multado no valor acima de
quinhentos reais e o dono do terreno ao lado e que estava em pior estado de
conservação não foi multado, e diante do ocorrido pediu que seja usado o mesmo
critério para todos. Elizeu Adriano: disse que não ha necessidade de estar
comunicando os proprietários de terrenos que estão sujo para limpar, pois já é uma
obrigação manter limpo. Finalizando parabenizou o setor de obras juntamente com o
setor agrícola pela parceria na manutenção das estradas rurais do município.
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.

