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ATA da nonagésima sexta sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
seis de maio 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 quinta sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de
2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: De Diversos:
Comunicado da Agência do IBGE em Dracena, versando sobre o Estabelecimento de
arranjos institucionais e parcerias - CENSO 2020. Ofício 013/2019, do setor contábil
da Câmara Municipal, encaminhando à Mesa, os balancetes da receita e despesa do
mês de abril do corrente ano. Dos Vereadores: Indicação n. 10/2.019, apresentada
pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando a revitalização do Bosque
Municipal; Indicação n. 11/2.019, apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de
Oliveira, solicitando a colocação de lixeiras nas imediações da praça do Conjunto
Habitacional Pioneiros. 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 referentes ao Projeto de Lei n. 018/2019, do
Poder Executivo que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebração de
termo de aditamento ao convênio celebrado com o Centro Comunitário Semente da
Vida e dá outras providencias e Projeto de Lei n. 019/2019, do Poder Executivo que
dispõe sobre autorização para celebração de termo de aditamento ao termo de
colaboração com o Centro Comunitário Semente da Vida e dá outras providencias,
foram os mesmos colocados em única discussão e votação sendo aprovados por
unanimidade de votos. Na seqüência foi aprovado por unanimidade de votos em
segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 025/2.019,
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: Anderson Marcos de Oliveira: Disse que foi
procurado por proprietários de terrenos e de casas na intenção de estar solicitando
junto ao setor de engenharia da municipalidade a regulamentação da metragem dos
terrenos que estão erradas e com isto dificultando a regularização da documentação
dos mesmos, mediante desta situação solicitou do setor competente que seja tomada
providencia o mais rápido possível. Comentou também a respeito do transporte de
alunos para outras cidades que cursam o ensino superior dizendo que vem sendo
procurado para ajudar resolver o valor da mensalidade que vem sendo cobrada
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por estar muito alta uma vez que a municipalidade repassa verba para ajudar no
custeio do transporte e na intenção de sanar este problema solicitou do setor da
Educação do Município que procure resolver esta situação. Falou sobre os pontos de
ônibus no qual voltou a cobrar da municipalidade a construção de pontos de ônibus
pois é sabido que os alunos e trabalhadores estão esperando o transporte no relento.
Diante da situação, solicitou do setor responsável que procure estar construindo
alguns pontos de ônibus para atender uma demanda considerável até porque o valor
que será gasto com a construção dos pontos fica em torno de mil e oitocentos reais a
dois mil reais, ou seja, é um valor considerável baixo. Finalizando, parabenizou todos
os voluntários do Câncer pela realização do chá beneficente realizado no ultimo final
de semana na intenção de estar arrecadando fundos para ajudar as pessoas portadoras
desta doença na aquisição de remédios. Israel Gumiero: Parabenizou a todos os
enfermeiro pelo dia do enfermeiro comemorado no ultimo dia cinco de maio. Valdir
Aparecido de Oliveira: Comentou a respeito de suas indicações dizendo que são de
suma importância uma vez que vem atender solicitação da população e solicitou da
administração que procure atende-las da melhor maneira possível. Disse também que
lamenta muito os reajustes que vem sendo cobrados no combustível e gás, aumento
este que vem prejudicando muito as pessoas mais carentes, principalmente o aumento
no gás de cozinha. Disse também que esteve em conversa com o responsável pelo
setor de obras da municipalidade e na oportunidade falou-se sobre a construção de
pontos de ônibus, construções estas que só deverão acontecer assim que houver uma
regulamentação das calçadas. Finalizando, parabenizou todas as mães pelo dia das
mães a ser comemorado no próximo dia 12 de maio. 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.

