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ATA da nonagésima segunda sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
oito 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, foram aprovadas por unanimidade de votos em única
discussão e votação as Atas da nonagésima primeira sessão ordinária realizada no dia
01 de abril e Ata da qüinquagésima sexta sessão extraordinária realizada no dia 04 de
abril de 2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: Do
Executivo: Ofício n. 36/2019, do setor da contabilidade, encaminhando cópias

dos balancetes mensais da receita e despesa do mês de março do corrente ano.
Notificação datada de 26 de fevereiro e 18 de março de 2019, informando
liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis. De Diversos:
Convite da ADIMTRAN - Associação de Dirigentes Municipais de Transportes
e Transito, para participar do XVI Seminário de Mobilidade Urbana, Transito e
Transportes, dia 25 de abril, na cidade de Presidente Prudente, das 8:00 às
17:00 horas. Convite do Comandante do Policiamento do Interior - Oito, para
participar da inauguração do Oitavo Batalhão de Ações Especiais de Polícia - 8º
BAEP, dia 11 de abril, às 11:00 horas, em Presidente Prudente. Dos
Vereadores: O Vereador Elizeu Adriano autor da indicação juntamente com o
Vereador Vagner Borges Prates, solicitou a retirada da Indicação n. 07/2.019,
que solicita manutenção das estradas rurais através da Patrulha Rural. Na
seqüência o Vereador Anderson Marcos Viana, solicitou a retirada do
Requerimento n. 07/2.019, de sua autoria que vem solicitando informações a
respeito dos beneficiários do programa "VIVA LEITE". Feita a leitura do
Requerimento n. 08/2.019, apresentado pelo Vereador Marcos Roberto Ruiz,
que vem solicitando reunião articulada entre o Executivo, Legislativo e
contemplados das casas do Jardim das Américas, foi o mesmo colocado em
única discussão e votação sendo 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: O Vereador Miguel Claudio Batista, solicitou a retirada do Projeto de
Lei n. 009/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a conservação de passeio
público e poda de árvores e dá outras providencias , por dez dias para que o
mesmo seja melhor analisado; colocado em única discussão e votação o pedido
verbal do Vereador Miguel Claudio Batista , foi o mesmo aprovado por unanimidade
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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: Comentou a respeito da agricultura do
município dizendo que recentemente foi firmado contrato com uma fabrica de suco
na cidade de Guaraçai, para o escoamento de frutas principalmente o limão.
Anderson Marcos Viana: Agradeceu o funcionário do setor responsável pelas
notificações e infrações aos proprietários de terrenos baldios que não estão fazendo a
limpeza nos terrenos, pela fiscalização e autuação dos mesmos. Comentou também a
respeito da retirada do requerimento de sua autoria, dizendo que retirou o referido
requerimento em razão da reunião marcada com o responsável do setor que faz a
distribuição de leite as pessoas carentes para que seja sanado tais duvidas. 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.

