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ATA da centésima vigésima quinta sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia dez de fevereiro de 2.020, 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 a Ata da centésima vigésima quarta sessão
ordinária, realizada no dia 03 de fevereiro de 2.020. Em seguida, foi lido o resumo
do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Ofício n. 22/2020, encaminhando
cópias dos balancetes da receita e despesa desta municipalidade referentes ao mês
de janeiro de 2020. Dos Vereadores: Indicação n. 02/2.020, apresentada pelo
Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando melhorias na estrada rural que
demanda do Bairro Duas Barras a Vila São João; Indicação n. 03/2.020;
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando diversas
melhorias no Centro Comunitário do Jardim Alvorada; Indicação n. 04/2.020;
apresentada pelo Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando a instalação
de aparelhos de ar condicionado nos salões de festas dos centros comunitários
existentes nos bairros da cidade. 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 dos
pareceres das comissões competentes referente ao Projeto de Lei
Complementar n. 008/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo e dá outras providencias, foi o mesmo aprovado por

unanimidade de votos em primeira discussão e votação. Na seqüência foram
aprovados por unanimidade de votos em segundo turno de discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 006/2020, do Poder Executivo, que
dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e dá outras providencias e
Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, do Poder Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a integrar área ao perímetro urbano. 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: Valdir Aparecido de
Oliveira: Parabenizou o setor de obras pelo brilhante trabalho que vem realizando
nas estradas do município principalmente neste período de chuva. Comentou a
respeito de suas indicações dizendo que são todas de suma importância haja visto
que as chuvas danificaram trechos da estrada rural que demanda do Bairro Duas
Barras à Vila São João e necessita de reparos e até mesmo cascalhamento.
Solicitou também melhorias no Centro Comunitário do Bairro Jardim Alvorada e
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colocação de ar condicionado em todos os salões Comunitários dos bairros da
cidade. Finalizando, parabenizou a administração pelo trabalho que vem realizando
em todos os setores da administração. Anderson Marcos Viana: Disse que várias
casas do Núcleo Habitacional do Jardim das Américas estão em situação de risco
haja visto que existe casa que está sendo alagada, além de estar vazando água pela
laje. Diante da situação, solicitou do poder público melhor atenção para aquelas
casas uma vez que a firma contratada para dar suporte por um determinado período
não recebe reclamação, trata muito mal as pessoas que a procuram para fazer a
reclamação. Solicitou dos Vereadores que procurem ajudar a solucionar esses
problemas pois somente quem passa sabe o quanto é desgastante ficar arrumando
varias irregularidades existentes nas casas. Israel Gumiero: Agradeceu a presença
do Presidente da Casa na festa de comemoração de sessenta e seis anos de
fundação da Igreja Assembléia de Deus do Brasil, no contou com a participação da
Deputada Estadual Marta Maria Freire da Costa e Pastor José Wellington Bezerra
da Costa Presidente Nacional da Igreja Assembléia de Deus do Brasil, pela
importante participação no desenvolvimento de atividades evangélicas do Estado
de São Paulo. Finalizando comentou a respeito da prestação de contas do
município que aconteceu sexta feira no JTC, juntamente com a outorga do titulo de
cidadão ao Deputado Samuel Moreira, em reconhecimento pela atenção que vem
tendo em relação ao município de Junqueirópolis juntamente com o Deputado
Mauro Bragato, momento este que foi muito bom uma vez que foi esclarecido a
população de que forma o dinheiro publico esta sendo gasto. 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.

