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

01

ATA da centésima vigésima oitava sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia dois de março 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 sétima sessão
ordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2.020. Em seguida, foi lido o resumo
do Expediente que foi o seguinte: De Diversos: Ofício n. 005/2020, do setor da
contabilidade da Câmara Municipal encaminhando à Mesa os balancetes da receita
e despesa do mês de fevereiro do corrente ano. Dos Vereadores: Indicação n.
11/2020, apresentada pelos Vereadores Vagner Borges Prates, Marcos Roberto
Ruiz e Miguel Claudio Batista, solicitando providencias em favor dos animais que
se encontram abandonados na cidade, principalmente, cães e gatos, como
tratamento, alimentação e castração. 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: Nada 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: Parabenizou a Diretoria e

demais integrantes do JEC Junqueirópolis Esporte Clube de Junqueirópolis pela
ótima organização e sucesso alcançado na realização do 4ª Torneio de Gueitebol
Uieda Akira”, ocorrido no dia primeiro de março, festa esta, que contou com a
presença de varias equipes de outras cidades e Estados. Anderson Marcos Viana:
Comentou a respeito de um terreno localizado próximo a creche Criança Feliz, que
se encontra em péssimo estado de conservação e até o momento não foi tomada
providencia necessária pelo poder publico, mediante do fato solicitou da
administração para que seja limpado o terreno o mais rápido possível uma vez que
o mesmo fica ao lado da creche e pode-se tornar um local apropriado para a criação
de insetos e animais peçonhentos. finalizando solicitou da administração que
procure entrar em contato com a firma que esta construindo a ponte que liga ao
Bairro Delta Ville, o porque da paralisação da construção da referida ponte, haja
visto que antes dizia que foi devido a chuva, mas agora já faz dez dias sem chuvas
e até o momento não deram continuidade e isto vem sendo motivo de reclamação
dos moradores dos Bairros Delta Ville um e dois. 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.

