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ATA da nonagésima sétima sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
treze 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 sexta sessão ordinária realizada no dia 06 de maio de
2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do
Executivo: Oficio n. 39/2019, do setor da contabilidade, encaminhando à Mesa da
Câmara os balancetes mensais da receita e despesa do mês de abril de 2019. De
Diversos: Cópia de Moção de autoria da Câmara Municipal de Suzano. Dos
Vereadores: Indicação n. 12/2.019, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando a demolição e reconstrução do Centro Comunitário do Bairro
Jardim dos Pássaros. 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 foram aprovados por unanimidade de votos em única
discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei n. 021/2019, do Poder
Executivo que Dispõe sobre atribuições de Escriturários e dá outras providências,
Projeto de Lei n. 022/2019, do Poder Executivo que dispõe sobre o recebimento em
doação de estrada rural e Projeto de Lei n. 023/2019, do Poder Executivo, que
dispõe sobre o recebimento em doação de trecho de estrada rural. 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: Parabenizou todos os enfermeiros pelo brilhante e
importante trabalho que vem realizando na Santa Casa e PSFs. Parabenizou também
os organizadores e colaboradores da quermesse realizada no ultimo sábado, dia 11 de
maio do ocorrente ano, em prol a Santa Casa. Disse que esta sendo realizado um
abaixo assinado entre os moradores do Bairro Jardim Alvorada e os bairros vizinhos
solicitando da administração a construção de pontos de ônibus em locais estratégicos
dos bairros. Finalizando, disse que esta sendo realizada uma campanha de
recolhimento de remédios que não estão mais sendo utilizado nos PSFs. Israel
Gumiero: Parabenizou o Vereador Anderson marcos Viana pelas palavras e disse que
esteve em contato com o secretario da saúde do município buscando informações a
respeito da contratação de medico oftalmologista e foi informado que já houve um
contrato firmado com médicos de Presidente Prudente que estarão atendendo em
nossa cidade e isto com certeza ira diminuir a fila de espera que é considerável.
Finalizando, disse que esteve visitando o Centro Comunitário Semente da Vida e Lar
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Santa Terezinha no qual parabeniza a direção e funcionários pelo brilhante trabalho
que vem realizando em prol a população. Elizeu Adriano: Parabenizou os
organizadores, colaboradores e a todos que participaram na realização da quermesse
realizada no dia 11 de maio do ocorrente ano no recinto da Aceruva na intenção de
estar arrecadando recursos para a Santa Casa local. Finalizando, convidou a
população para estar prestigiando a festa de Santo Antonio que será realizada no
próximo dia 15 de junho deste ano no recinto da Aceruva, festa esta que visa buscar
recursos para serem destinados a Assistência Social Santo Antonio (Asilo) e Lar
Santa Terezinha. 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.

