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ATA da centésima vigésima sexta sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia dezessete 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, foram
aprovadas por unanimidade de votos a Ata da centésima vigésima quinta sessão
ordinária realizada no dia 10 de fevereiro de 2.020 e Ata da septuagésima quarta
sessão extraordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2.020. Em seguida, foi
lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Cópia do Decreto
Municipal n.6411, de 05/fevereiro/2020, decretando ponto facultativo nas
repartições municipais nos dia 24 e 25 de fevereiro de 2020 (carnaval). Ofício n.
39/2020, da Diretoria da Saúde, solicitando agendamento para realização de
audiência pública para o dia 26 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas. Dos
Vereadores: Indicação n. 05/2.020, apresentada pelo Vereador Vagner Borges
Prates, solicitando a construção de campo de futebol médio na área de lazer do
salão comunitário do Bairro Alto da Estação; Indicação n. 06/2.020 - apresentada
pelo Vereador Anderson Marcos Viana, solicitando o transporte coletivo público
para atender os bairros afastados do centro da cidade pelo menos uma vez por
semana com cobrança simbólica na passagem; Indicação n. 07/2.020 - apresentada
pelo Vereador Anderson Marcos Viana, solicitando a construção de ponto de
ônibus nas proximidades do Residencial da Américas. 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:
Foram colocados em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 009/2020, do Poder Executivo, dispondo sobre a revogação da
Lei Complementar nº 850, de 12 de setembro de 2019; Projeto de Lei
Complementar nº 010/2020, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional especial e dá outras providencias e Projeto de Lei
Complementar nº 011/2020, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providencias, sendo todos aprovados por
unanimidade de vtos. 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,
Saúde, Educação e Financeiros, pelo brilhante trabalho que vem realizando,
principalmente o setor de obras na manutenção das estradas do município
principalmente neste período de chuva. Finalizou dizendo que o Vereador trabalha
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constantemente para ajudar a administração em manter o município em ordem.
Elizeu Adriano: Parabenizou o setor de obras do município pelo trabalho que vem
realizando no projeto limpeza beleza. Finalizando disse que se faz necessário estar
realizando limpeza nas margens da vicinais do município uma vez que pessoas que
não tem consciência da importância da limpeza fica jogando lixo nas margens das
vicinais e solicitou dos proprietários de terrenos baldios quer procurem conservar
os terrenos limpos afim de estar colaborando com o combate a dengue e
proliferação de animais peçonhentos. 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.

