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ATA da nonagésima quinta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e nove 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 em única discussão
e votação a Ata da nonagésima quarta sessão ordinária realizada no dia 22 de abril de
2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do
Executivo: Comunicado datado de 09 de abril de 2019, informando liberação de
recursos federais para o município de Junqueirópolis nos meses de março e abril do
corrente ano. De Diversos: Comunicado da Associação dos Municípios na Nova Alta
Paulista (AMNAP), para o Encontro de Prefeitos e Presidentes de Câmaras, dia 03 de
maio (sexta feira), às 15:00 horas, na cidade de Tupã. Dos Vereadores: Constou na
pauta o Requerimento nº 07/2.019, de autoria do Vereador Anderson Marcos Viana,
que solicitando informações com relação a prestação de contas da ACERUVA/2017 e
2018, sendo o mesmo retirado da pauta para ser melhor analisado. 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 da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referentes ao Projeto de Lei n. 017/2019, do Poder Executivo, que
dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebração de termo de aditamento
ao convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Junqueirópolis e dá outras providencias, foi o mesmo colocado em única discussão e
votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Feita a leitura da mensagem e
dos pareceres das comissões competentes referentes ao Projeto de Lei
Complementar n. 025/2.019, 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. 023/2.019, do Poder Executivo, que
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e dá outras providências e
Projeto de Lei Complementar n. 024/2019, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar 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 palavra os seguintes Vereadores:
Elizeu Adriano: Parabenizou o setor de Educação do município pelo brilhante
trabalho que vem realizando. Lamentou a crise do desemprego que atravessa o Pais e
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em comparação a essa situação nossa cidade mostra uma posição de melhoria em
relação ao desemprego, haja visto que recentemente uma empresa da cidade ofereceu
varias vagas de motoristas e espera que em breve com a instalação de firmas no novo
distrito industrial venha ajudar em muito nossa população. Anderson Marcos Viana:
Parabenizou a Secretaria Municipal da Saúde que promoveu no ultimo domingo dia
28 de abril de 2019, a 7ª Caminhada da Saúde, em favor da promoção do bem estar e
melhor qualidade de vida da população. Comentou também a respeito do
requerimento de sua autoria dizendo que solicitou a retirada em razão de informações
passada pelo Presidente dos festejos com relação a prestação de contas da
ACERUVA/2017 e 2018. Finalizou, dizendo que seria bom rever os preços cobrado
pelas bebidas e principalmente, a água na realização dos festejos no recinto da
Aceruva, medida esta que iria ajudar não só a população e também os comerciantes
da cidade. 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.

