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ATA da nonagésima primeira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
primeiro de abril 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
nonagésima sessão ordinária realizada no dia 25 de março de 2.019. Em seguida, foi
lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: De Diversos: Ofício S/C - nº
010/2019, do setor da Contabilidade da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
encaminhando à Mesa os balancetes da receita e despesa do mês de março do
corrente ano. Dos Vereadores: Moção de Apelo apresentada pelo Vereador Marcos
Roberto Ruiz, em favor da manutenção do projeto GURI pelo Governo do Estado,
colocada em única discussão e votação a referida moção foi a mesma aprovada 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: Feita a leitura da mensagem e dos pareceres
das comissões competentes referentes ao Projeto de Lei n. 010/2019, do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo celebrar Termo de Colaboração com a
MITRA Diocesana de Marília - Paróquia Santo Antonio de Junqueirópolis e dá outras
providências, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado
por unanimidade de votos. Apos a leitura das mensagens e dos pareceres das
comissões competentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro
turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar n.
019/2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e
dá outras providencias; Projeto de Lei Complementar n. 020/2019, do Poder
Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras
providencias e Projeto de Lei Complementar n. 021/2019, do Poder Executivo que
Dispõe sobre a desapropriação de imóveis e dá outras providências. 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:
Anderson Marcos Viana: Comentou sobre os terrenos baldios da cidade dizendo que
na ultima sessão solicitou da administração que seja tomada providencia em relação a
um terreno baldio localizado na Avenida Sete de Setembro que esta sujo e fica perto
de um estabelecimento comercial, e volta a pedir a administração que seja tomada
providencia o mais rápido possível na limpeza do referido terreno. Comentou
também a respeito da forma como vem sendo distribuído o leite pela promoção social
do município no qual em seu ver existe desigualdade social uma vez que existem
pessoas que não precisam do leite e outras que tem mais de três filho e só pode
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retirar um litro, e mediante do que vem ocorrendo solicitou dos demais colegas
Vereadores que ajudem na fiscalização da distribuição do leite. Finalizando convidou
a população para que participem da quermesse que será realizada no próximo dia
onze de abril em prol a Santa Casa. Israel Gumiero: Parabenizou o Presidente da Casa
pelo trabalho que vem realizando juntamente com os membros da Mesa Diretora, na
agilização dos projetos que muitos são de suma importância para o município. Disse
também que em breve será realizado reformas na Casa da Cultura e a revitalização da
Praça Central. Finalizando comentou a respeito de sua ida a Capital juntamente com
o Prefeito Municipal em busca de recursos para o município e que em breve o
Governo estará disponibilizando recursos para reforma do Ginásio de Esporte e
pavimentação asfaltica. Valdir Aparecido de Oliveira: Parabenizou os Vereadores
que o antecedeu e disse a Igreja Evangélica esta realizando a campanha do agasalho e
mencionou alguns pontos de arrecadação que são Câmara Municipal, Corpo de
Bombeiros e Sindicato Rural. Finalizou dizendo que os agasalhos que serão
arrecadados serão entregues na Promoção Social do Município para que os mesmos
sejam doados as famílias carentes. Elizeu Adriano: Parabenizou a atitude do
Governador em voltar atrás com a decisão da extinção do Projeto Guri. Comentou a
respeito do trabalho de terraplanagem que vem sendo realizado no distrito industrial
quatro, para que as firmas em breve comecem a construir. Finalizando lamentou o
falecimento do Senhor Edneu Romeiro, pessoa de família tradicional além de ser seu
afilhado de casamento. 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.

