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ATA da decima sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia dez
de abril de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano, secretariado
pelos Edis: Marcos Roberto Ruiz (1° Secretário) e Valdir Aparecido de Oliveira
(2º Secretário). Às vinte horas feita a verificação de presença, foi constatado o
comparecimento dos seguintes Vereadores: Anderson Marcos Viana, Elayne
Aparecida Moreira Val, Elizeu Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumiero,
Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio Batista, Rui Domingos da Silva e Valdir
Aparecido de Oliveira. 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 nona sessão ordinária realizada no dia três de abril de 2.017 e ata da
terceira sessão extraordinária realizada no dia sete de abril de 2.07. Em seguida
foi lido o resumo do expediente que foi o seguinte: Poder Executivo: Ofício nº
49/2017, do setor de contabilidade, encaminhando cópias dos balancetes mensais
da receita e despesa referentes ao mês de março do corrente ano. Ofício n.
069/2017, encaminhando resposta ao pedido apresentado pelo Vereador Gilson de
Souza, com referencia a reconstrução da ponte do Bairro Palmeirão (JQL 239).
De Diversos: Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite da Associação Brasileira de
Câmaras Municipais, para o Curso de Formação e Qualificação de Vereadores,
nos dias 25, 26 e 27 de abril, em São Paulo; Convite para o 61º (sexagésimo
primeiro) Congresso Estadual de Municípios, dias 25 a 28 de abril em Campos do
Jordão. Dos Vereadores: Indicação n. 20/2.017, apresentada pelo Vereador
Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal que seja
estendido a iluminação pública do Bairro Carmesim II até o Bairro Delta Ville,
além de reparos em todos os locais escuros 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:
Colocado em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 013/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre criação de
cargos de provimento efetivo e dá outras providencias foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra
livre aos Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais. Ninguém
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.

