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ATA da nonagésima nona sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
vinte e sete 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 oitava sessão ordinária realizada no dia 20 de maio de
2.019. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: De Diversos:
Ofício da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em atenção aos ofícios ns. 13
e 14/2019, desta Casa, com referencia a prestação de serviços postais em
Junqueirópolis. Convite da Escola Estadual Profº Geraldo Pecorari para a II
PECOFEST - DESCOBRINDO TALENTOS, a ser realizada no dia 06 de junho (5ª
feira), das 19h00 às 23h00. Comunicados da Caixa Econômica Federal sobre créditos
de recursos financeiros- Orçamento Geral da União, para a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Junqueirópolis, que tem por objeto "Reforma de Unidade de
Atenção Especializada em Saúde). Dos Vereadores: Indicação n. 14/2.019,
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando a instalação de
um redutor de velocidade na Vicinal Henrique Coutinho, proximidades do Bar dos
Amigos e Borracharia; Indicação n. 15/2.019, apresentada pelo Vereador Valdir
Aparecido de Oliveira, solicitando providencias com relação a água que fica
empossada no cruzamento da Rua Piauí com a Rua das Oliveiras, Bairro Colina
Verde; Indicação n. 16/2.019, apresentada pelo Vereador Miguel Claudio Batista,
solicitando as possibilidades de estar incluindo no calendário esportivo da cidade, a
dança denominada como "Dançando Zumba e Strong by Zumba. 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. 024/2019, do Poder Executivo que dispõe sobre alteração do artigo
32 da Lei Municipal nº 1,229, de 12 de dezembro de 1983, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em única discussão e votação. Feita a leitura da mensagem e
dos pareceres das comissões competentes referentes ao Projeto de Lei n. 025/2019,
do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para celebrar termo de colaboração
com a Associação Agrícola de Junqueirópolis e dá outras providencias, foi solicitado
pelo Vereador Anderson Marcos Viana a suspensão da sessão por dez minutos para
que seja sanado duvida com relação ao referido projeto. Na seqüência dos trabalhos o
Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, requereu verbalmente pedido de vista por 10
(dez) dias ao Projeto de Lei nº 025/2.019, do Poder Executivo, que dispõe sobre
autorização para celebrar termo de colaboração com a Associação Agrícola de

Câmara Municipal de Junqueirópolis
Estado de São Paulo
Rua São Salvador, n. º 1.155 - Centro – CEP 17.890-000 – site: cmjunqueiropolis.sp.gov.br
Fones (018) 3841-1126 - (018) 3842-1183 - CNPJ - 49.845.803/000l-36 - Inscrição Estadual - ISENTO

02
Junqueirópolis e dá outras providencias, para que seja sanado duvidas com relação
ao projeto em discussão. Colocado em única discussão e votação o pedido verbal do
Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, foi o mesmo aprovado por unanimidade de
votos. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões competentes
referentes ao Projeto de Lei Complementar n. 027/2019, 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 foi aprovado por unanimidade de votos em
segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 026/2019,
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 Vereadores: Anderson Marcos Viana: Dizendo que as casas do núcleo
habitacional estão programadas para serem entregues até o final do ano realmente
será realizado uma vez que a firma contratada esta realizando a manutenção e reparos
a todo vapor para cumprir o combinado. Comentou também a respeito das reformas
do Ginásio de Esportes, Estádio Municipal e Casa da Cultura, reformas que realmente
eram necessárias. Finalizando, disse que apresentou uma emenda ao corpo do projeto
de lei que vem autorizando a celebrar convenio com a Associação Agrícola, somente
para que a prestação de contas seja enviada para a Câmara assim que for enviada ao
Poder Executivo e que não tem nada contra nenhuma entidade e sim parabeniza pelo
trabalho que fazem em prol do município. Israel Gumiero: Parabenizou o setor da
saúde do município pelo brilhante trabalho que vem realizando, haja visto que
recentemente que uma equipe da Unicamp de Campinas fez um levantamento sobre
o desenvolvimento da saúde no município e recebeu nota máxima. Finalizando disse
que recentemente um posto de combustível foi vendido e o proprietário atual
diminuiu o preço do etanol em vinte centavos e para sua surpresa os outros postos de
combustível também diminuiram, o que deixa indignado o porque não diminuíram
antes a pedido de um vereador da casa, dizendo que não poderia pois levariam
prejuízos. 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.

