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ATA da centésima vigésima terceira
sessão ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, realizada no dia dezesseis de dezembro 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, foram
aprovadas por unanimidade de votos a Ata da centésima vigésima segunda sessão
ordinária, realizada no dia 09 de dezembro de 2.019 e Ata da septuagésima
primeira sessão extraordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2.019. Em
seguida, foi lido o resumo do Expediente. 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: Na
seqüência foram colocados em segundo turno de discussão e votação os seguintes
projetos: Projeto de Lei Complementar nº 060/2019, do Poder Executivo, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias;
Projeto de Lei Complementar nº 061/2019, do Poder Executivo, que fixa valores
para a cobrança de consumo de água e coleta de esgoto e dá outras providencias e
Projeto de Lei Complementar nº 062/2019, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias, sendo todos
aprovados por unanimidade de votos. 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: Gilson de Souza, Miguel Claudio
Batista, Valdir Aparecido de Oliveira Rui Domingos da Silva, Elizeu Adriano e
Israel Gumiero: Todos parabenizaram os trabalhos realizados pelo Presidente da
Casa durante este ano que se encerra e agradeceu aos funcionários da casa pelo
apoio no decorrer do ano. Finalizando desejou um feliz Natal e um ano novo com
muita paz e saúde com esperança de um ano melhor. Na seqüência usou da palavra
o Vereador Anderson Marcos Viana: Dizendo que esta havendo um descaso com
os moradores do bairro Jardim Paulista que residem nas proximidades do buracão,
haja visto que continuam jogando lixo no local e não sendo só jogaram também
vários caminhões de terra e não esparramaram e com a chuva que caiu na quinta
feira a água da chuva foi desviada e acabou adentrando em algumas residências
causando prejuízos e transtornos aos moradores da localidade. Disse também que
fez um vídeo mostrando o descaso com o córrego do local que tem peixes e devido
ao entulho que vem sendo jogado no buracão esta matando os peixes alem de
tampar a nascente, em razão do descaso disse que acionou a defesa civil e
CETESB para que tomem as providencias cabíveis. Finalizando desejou um
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feliz natal a toda população e agradeceu os seus seguidores do facebook pelo
apoio. Marcos Roberto Ruiz: Agradeceu o apoio dos Vereadores e funcionários da
casa nos trabalhos realizado durante este ano que se encerra, comunicou os
Senhores Vereadores que o recesso legislativo se inicia no próximo dia vinte e três
até o dia dois de fevereiro de dois mil e vinte. Finalizando desejou um feliz natal e
um prospero ano novo com muita paz e saúde a toda população junqueiropolense.
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.

