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ATA da centésima quinquagésima quinta
sessão ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, realizada no dia cinco de outubro 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 as Atas da centésima qüinquagésima quarta
sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2.020 e Ata da nonagésima
primeira sessão extraordinária realizada no dia 30 de setembro de 2.020. Em
seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo:
Mensagem n.086/2020, encaminhando o Projeto de Lei Complementar n.
048/2020, que dispõe sobre alteração dos Anexos da Lei Complementar n. 724, de
14 de novembro de 2017 (PPA) e dá outras providencias; Mensagem n. 087/2020,
encaminhando o Projeto de Lei Complementar n. 049/2020, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual
para 2021 e dá outras providencias. Mensagem n. 088/2020, encaminhando o
Projeto de Lei Complementar n. 050/2020, que estima a receita e fixa a despesa do
município de Junqueirópolis para o exercício financeiro de 2021. Ofício n.
099/2020, do setor da Contabilidade, encaminhando a prévia orçamentária da
receita e o cálculo da Receita Corrente Líquida referente ao exercício de 2021. Do
Poder Legislativo: Ofício n. 028/2020, do setor da contabilidade, encaminhando à
Mesa os balancetes da Receita e da Despesa da Câmara Municipal referente ao mês
de setembro de 2020. Nada 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 referentes aos seguintes projetos: Projeto de
Lei n. 038/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e instituição do
Diário Oficial Eletrônico e dá outras providencias; Projeto de Lei n. 039/2020, do
Poder Executivo, que concede contribuição à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Junqueirópolis e Projeto de Lei n. 040/2020, do Poder Executivo,
que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para atendimento médico especializado
em ortopedia e traumatologia e dá outras providencias, foram colocados em única
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discussão e votação 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: Anderson
Marcos Viana: Parabenizou a administração pelo recapeamento que vem
realizando em algumas ruas da cidade e finalizando comentou a respeito da falta de
água que vem ocorrendo com frequência no Bairro Cristo Redentor, solicitando da
administração para solucionar este problema o mais rápido possível. Valdir
Aparecido de Oliveira: Comentou a respeito do buraco existente na cabeceira da
ponte existente na estrada do Bairro Segunda Secção que liga a cidade de
Junqueirópolis a Dracena, buraco este que vem sendo alvo de reclamação dos
moradores da localidade que passam com freqüência pelo local correndo o risco de
sofrer acidente. solicitou da administração que procure solucionar este problema o
mais rápido 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.

