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ATA
da octogésima
sexta sessão
extraordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, realizada no dia vinte e três de julho 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 onze 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, Rui Domingos da Silva, Valdir Aparecido de
Oliveira e Vagner Borges Prates. Havendo nº legal, foi instalada a presente
sessão. O Vereador Presidente da Casa, Marcos Roberto Ruiz solicitou do
Vereador 1º Secretário Senhor Valdir Aparecido de Oliveira que procedesse a
leitura do Edital de Convocação nº 12/2.020, de 20 de julho de 2.020. Após a
leitura das mensagens e dos pareceres das comissões competentes foram
aprovados por unanimidade de votos em única discussão e votação o Projeto de
Lei nº 023/2.020, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a
celebrar termo de aditamento ao termo de colaboração com a Entidade que
especifica e Projeto de Lei nº 024/2.020, do Poder Executivo, que Autoriza o
Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Entidade que especifica.
Na seqüência feita a leitura da mensagem e dos pareceres das comissões
competentes referente o Projeto de Lei Complementar nº 029/2.020, do Poder
Executivo, que Dispõe sobre revogação da Lei Complementar n.º 804, de 18 de
dezembro de 2018, que dispõe sobre a concessão do serviço de água e esgoto do
município de Junqueirópolis e dá outras providências, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos em primeiro turno de discussão e votação. Nada mais
constando, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e
encerrou a sessão. Para constar lavrou-se a presente Ata que achada de acordo
será assinada pelo Senhor Presidente e Senhores Secretários.

