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ATA da vigésima oitava sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia dezoito de setembro de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruiz (1° Secretário) e Valdir Aparecido
de Oliveira (2º Secretário). Às vinte horas feita a 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 a Ata da
vigésima sétima sessão ordinária, realizada no dia onze de setembro de 2.017.
Em seguida foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder
Executivo: Ofício datado de 01 de setembro de 2017, comunicando liberação de
recursos federais para o município de Junqueirópolis. Ofício n. 312/2017, da
Diretoria da Saúde e Higiene Pública, solicitando agendamento para audiência
pública para o dia 25 de setembro, com inicio às 11:00 horas na Câmara
Municipal. De Diversos: Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
para o ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais do ano de
2017, no dia 05 de outubro de 2017, às 15:00 horas no Teatro "Paulo Roberto
Lisboa"; Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dos Vereadores: Indicação n.
55/2.017, apresentada pelos Vereadores Valdir Aparecido de Oliveira, Marcos
Roberto Ruiz e Rui Domingos da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal a
pavimentação e iluminação publica em trecho da Rua Edwirges Anna Trevizan e
trechos das Ruas Santa Terezinha e Curitiba, no Alto do Cene. Solicita também a
pavimentação da estrada que liga o Bairro Carmesim II até os Bairros Delta Ville
I e II; Indicação n, 56/2.017, apresentada pelos Vereadores Valdir Aparecido de
Oliveira e Vagner Borges Prates, solicitando ao Prefeito Municipal a sinalização
de faixa exclusiva para parada de ônibus escolar na Rua Campos Salles,
proximidades do portão lateral da Escola Jair Luiz da Silva; Indicação n.
57/2.017, apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao
Prefeito Municipal a pulverização de veneno nos bueiros, galerias, terrenos
baldios e demais locais que servem como esconderijo e criadouro de
pernilongos; Indicação n. 58/2.017, apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido
de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal que em parceria com o CONSEG,
Polícia Militar e Projeto Jovem Cidadão, determinem a adoção de medidas
necessárias visando a implantação do Projeto "Cidade Amiga da Faixa de
Pedestre"; Indicação n. 59/2.017, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando ao Prefeito Municipal que promova uma reforma geral nos
sanitários do Terminal Rodoviário. Requerimento n. 05/2017, apresentado pelos
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Vereadores Anderson Marcos Viana, Gilson da Souza, Israel Gumiero, Marcos
Roberto Ruiz, Miguel Claudio Batista, Rui Domingos da Silva, Vagner Borges
Prates e Valdir Aparecido de Oliveira requerendo o desarquivamento do projeto
de lei complementar n. 008/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação
de gratificação de serviço e dá outras providencias. Colocado em única discussão
e votação foi o mesmo 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: 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. 027/2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre alteração no Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de
Junqueirópolis instituído através da Lei Municipal 3062 de 06 de dezembro de
2016 e dá outras providencias, Projeto de Lei n. 028/2017, do Poder Executivo,
que dispõe sobre concessão de subvenção à Associação de Assistência Social
Santo Antônio mediante recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e dá
outras providencias e Projeto de Lei n. 029/2017, do Poder Executivo, que
dispõe sobre autorização para celebrar Termo de Colaboração com a Associação
Agrícola de Junqueirópolis e dá outras providencias. Feita a leitura das
mensagens e dos pareceres das comissões competentes foram aprovados em
primeiro turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei
Complementar n. 025/2017, do Poder Executivo, que autoriza o Poder
Executivo a incorporar área rural ao perímetro urbano e Projeto de Lei
Complementar n. 026/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional especial e dá outras providencias. Na sequencia, foi aprovado
por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de
Lei Complementar n. 024/2017, 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. Valdir Aparecido de Oliveira: Comentou a respeito da
indicação de sua autoria na qual vem solicitando do setor competente da
administração a pulverização de veneno para pernilongos dentro dos bueiros,
galerias e nos terrenos baldios, local onde costumam ficar e procriar, disse que
este serviço vem ajudar em muito no combate aos pernilongos que vem trazendo
transtorno aos moradores, principalmente no período noturno. Marcos Roberto
Ruiz: Disse que apresentou a indicação com referencia ao transito no sentido de
estar sendo realizado campanha permanente em parceria com o CONSEG, Polícia
Militar e Projeto Jovem Cidadão, a conscientização de motoristas, motociclistas e
pedestres, a cultura de respeito à faixa de pedestre, resgatando os valores de
proteção de maneira a ampliar a segurança e diminuir os riscos de acidentes
envolvendo veículos e pedestres. Finalizando, parabenizou os Vereadores pelas
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indicações apresentadas na sessão e solicitou da administração que procure
atende-las da melhor maneira possível. 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.

