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ATA da segunda sessão ordinária da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia treze
de fevereiro de 2.017, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano, secretariado
pelos Edis: Rui Domingos da Silva (suplente 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,
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, foi aprovada por unanimidade de votos a ata da primeira sessão
ordinária realizada no dia seis de fevereiro de 2.017. Em seguida foi lido o
resumo do expediente que foi o seguinte: Do Executivo: Cópia do Decreto
Municipal n. 5874, de 07 de fevereiro de 2017, decretando ponto facultativo nas
repartições públicas municipais nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 (carnaval).
Cópia do Convênio n. 009/2017, firmando entre a Prefeitura e a Irmandade da
Santa Casa para a realização de atendimento médico especializado em ortopedia e
traumatologia. Ofício n. 027/2017, do setor da Saúde, solicitando agendamento
para o dia 20 de fevereiro de 2017, com início às 11h00 hs, para realização de
Audiência Pública. De Diversos: Comunicado do Presidente do Centro de
Estudos para o Desenvolvimento Regional, Mauro Bragado, sobre o transporte de
carga ferroviária no Estado de São Paulo. Dos Vereadores: Indicação n.
08/2.017, do Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal, substituição de algumas pontes de madeira por pontes de estrutura
metálica, principalmente a do Bairro Taquarussu, que dá acesso ao Bairro Estrada
14; Indicação n. 09/2.017, do Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, melhorias
e cascalhamento em trechos críticos da estrada do Bairro 2ª Secção; Indicação n.
10/2.017, do Vereador Valdir Aparecido de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal, melhorias em trechos da estrada que liga o Bairro Duas Barras à Vila
São João, principalmente no trecho entre a Chácara Dois Irmãos e o boteco da
Vila e Indicação n. 11/2.017, do Vereador Valdir Aparecido de Oliveira,
solicitando ao Prefeito Municipal, a construção de um ponto de embarque e
desembarque de trabalhadores rurais no Loteamento Frei Galvão. 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: Após a leitura da mensagem e do pareceres das comissões
competentes referente ao Projeto de Lei Complementar n. 005/2017, do Poder
Executivo, Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 649, de 16 de
dezembro de 2.015, que dispõe sobre Reorganização do Plano de Carreira do
Magistério e dá outras providências, foi o mesmo aprovado por unanimidade de
votos em primeiro turno de discussão e votação. Na sequência foi aprovado por
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unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar n. 004/2017, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar e dá outras providencias. 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.

