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 décima primeira sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia vinte e três de setembro de 2.019, 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 décima sessão ordinária
realizada no dia 16 de setembro de 2.019 e Ata da sexagésima terceira sessão
extraordinária realizada no dia 20 de setembro de 2.019. Em seguida, foi lido o
resumo do Expediente que foi o seguinte: De Diversos: Convite "Palestra
Setembro Amarelo", dia 25 de setembro, às 9:00 horas no Centro Comunitário do
Jardim Alvorada - TODOS PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA. Na seqüência foi
feita a leitura do oficio nº 164/2.019, encaminhado pelo Poder Executivo, datado
em 23 de setembro de 2.019, para apreciação dos membros indicados para compor
a Diretoria Colegiada e o Diretor-Presidente da Agência Reguladora do Serviço de
Água e Esgoto de Junqueirópolis/SP - ARSAEJ, nos termos do artigo 17 da Lei
Complementar n.º 850, de 12 de setembro de 2019, como segue: Diretor
Presidente: JOSÉ HENRIQUE ROSSI, RG: 12.920.333-6; Diretor de Fiscalização:
FABIANA DE CARVALHO, RG: 26.346.019-8 e Diretor de Ouvidoria: BRUNA
CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI, RG: 34.174.612-5. O Vereador Anderson
Marcos Viana: solicitou a suspensão da sessão por dez minutos para solucionar
duvidas com relação aos nomes citados. O Presidente da Casa acatou o pedido do
Vereador e suspendeu a sessão por dez minutos. Reiniciando os trabalhos o
Presidente da Casa convidou o Senhor José Henrique Rossi, indicado para assumir
o cargo de Diretor Presidente da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto
de Junqueirópolis/SP - ARSAEJ, para usar da tribuna.Com a palavra, disse que se
sentiu muito feliz pelo convite e se propôs a aceitar o desafio de mais uma
experiência, uma vez que já participou em vários setores da administração publica
e na seqüência o mesmo vez a leitura de seu currículo como segue: Experiência
Profissional - Diretor de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do
município de Junqueirópolis desde 2005; Professor de Geografia e História da rede
Estadual de Ensino, de 1986 a 2018; Professor Coordenador Pedagógico da EE
Prof. Idene Rodrigues dos Santos por 4 anos; Professor Coordenador Pedagógico
da EE Prof. Geraldo Pecorari; Funcionário do Banco Bradesco S/A de 1982 a
1991; Ajudante de Laboratório no HPS – Secção de Sementes Certificadas na
Granol Indústria e Comercio – filial de Junqueirópolis por 2 anos; Agricultura
Familiar até os 19 anos de idade. Formação Escolar:
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Estudos Sociais, com graduação em Geografia e História pela FAFIA (atual FAI)
de Adamantina; Graduação em Pedagogia (Gestão Escolar) pela FUNDEC –
Dracena; Pós Graduação em Gestão Educacional pela UNESP de Presidente
Prudente; Participação em diversos Cursos e Seminários de curta duração na área
de Gestão, tanto na iniciativa privada como na esfera pública. Dando seqüência o
Vereador Gilson de Souza, perguntou ao Senhor José Henrique Rossi, se eleito a
assumir o cargo ora em discussão se o mesmo seria exonerado do cargo que ocupa
atualmente na administração. Em resposta, o Professor José Henrique Rossi disse
que logo que tudo estiver certo para a ocupação do cargo ele irá pedir a
exoneração. O Vereador Miguel Claudio Batista perguntou ao Senhor José
Henrique Rossi se o mesmo é filiado a algum partido político e qual o cargo que
ocupa. O indagado respondeu que é filiado ao partido do PSDB mas que não ocupa
cargo na direção do partido. O Vereador Anderson Marcos Viana indagou ao
mesmo qual foi sua função na política passada. O indagado respondeu que foi
apenas um colaborador na campanha sem nenhuma função no diretório partidário.
Finalizando, o Senhor José Henrique Rossi disse que se eleito for fará uma
administração com responsabilidade, respeito, transparência assim como fez em
todas as funções que ocupou na administração e solicitou dos Senhores Vereadores
a aprovação de seu nome para o cargo que convidado. O Presidente da Casa,
convidou a Arquiteta, Senhora Fabiana de Carvalho para usar da tribuna e fazer
sua apresentação como escolhida a ocupar o Cargo de Diretor de Fiscalização, na
Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de Junqueirópolis/SP ARSAEJ. Com a palavra, a Senhora Fabiana de Carvalho agradeceu pela confiança
recebida tecendo comentários sobre a forma como deseja atuar caso seja escolhida
na data de hoje na Câmara Municipal. Em seguida procedeu a leitura de seu
currículo como segue: Experiência profissional: PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUNQUEIRÓPOLIS - Supervisora do Setor de Planejamento e Habitação
Atividades de Trabalho: Planilha orçamentária, Acompanhamento e Fiscalização
de obras, boletim de medição, Analise de projetos, Criação de projetos,
Fiscalização na Vigilância sanitária. (Conjuntos habitacionais, Creche, Complexo
Turístico, PSF, Centro Comunitário, Praças, Asfaltos Guias e sarjetas, Galerias,
Terraplanagem, Topografia, Escolas, Galpões, Loteamentos,)
Periodo:
17/06/2012 até 20/06/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU Supervisora do Setor de Planejamento e Habitação Atividades de Trabalho:
Planilha orçamentária, Acompanhamento e Fiscalização de obras, boletim de
medição, Analise de projetos, Criação de projetos, Fiscalização na Vigilância
sanitária. (Conjuntos habitacionais, Creche, Complexo Turístico, PSF, Centro
Comunitário, Praças, Asfaltos Guias e sarjetas, Galerias, Terraplanagem,
Topografia, Escolas, Galpões, Loteamentos,) - Período: 17/09/2013 até
17/10/2014.- PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA/MS - Gerente
Setor Obras: - Atividades de Trabalho: Planilha orçamentária, Acompanhamento
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e Fiscalização de obras, boletim de medição, Analise de projetos, Criação de
projetos, Fiscalização na Vigilância sanitária. (Conjuntos habitacionais, Creche,
Complexo Turístico, PSF, Centro Comunitário, Praças, Asfaltos Guias e sarjetas,
Galerias, Terraplanagem, Topografia, Escolas, Galpões, Loteamentos,) - Estágio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE TRANSITO
E TRANSPORTES - Atividade; classificar projetos ou plantas em vias urbanas;
conferir projetos arquitetônicos e urbanísticos; concluir detalhes de projetos;
analisar licença de uso das edificações, Período: 01/02/2007 à 02/02/2008.
Qualificações Profissionais: Experiência no atendimento ao cliente – promotora
de vendas – repositora – demonstradora - atendente – projetista – cadista –
construtora – gerente de obras – Fiscalizalizadora de Obras - Professora
Universitária: Formação Acadêmica: Graduada – Artes incompleto – UNG –
Universidade de Guarulhos. (Nov 2002) - Graduada – Arquitetura e Urbanismo –
UNG – Universidade de Guarulhos. (Nov 2009) - Mestrado – Geografia
Acadêmica –Unesp (Fevereiro 2013) - Curso Extra-Curriculares: Informática
Básica e Avançada (Soft Mania) - Auto CAD Básico, Avançado e 3D (Senai) Muro de arrimo (Nube) - Estrutura de Bambu (Sítio Duas Cachoeiras) Jardinagem e Paisagismo (Faculdade Cantareira) - Carteira Habilitação (Categoria
AD) com carro - Drywall(Senai) - Elétrica(Senai) - Hidráulica(Senai) - Cursos de
construções sustentáveis - Terraplanagem Projeto e execução (Ycon) - Orçamentos
de Obras (Ycon) - Objetivos Profissionais: Pretendo executar testes de seleção,
com o intuito de preencher os requisitos necessários de uma vaga em seu quadro de
funcionários, contribuindo com tudo aquilo que me for solicitado da melhor forma
possível. Desejo me empenhar ao máximo a fim de ocasionar um ganho
representativo para empresa e conseqüentemente refletirá no meu desenvolvimento
profissional. Experiências antes da minha formação acadêmica - MOBITEL
S.A. Cargo: Representante Atendente - Período: 13/05/2005 à 20/02/2006 EXIMIA RECURSOS HUMANOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Cargo: Esteticista / Demonstradora L’oreal - Período: 10/09/1998 à 10/04/1999.
Dando continuidade disse que ficou muito feliz pelo convite e que fará um trabalho
de responsabilidade e transparência se eleita for para ocupar o cargo a qual foi
escolhida. O Vereador Presidente Marcos Roberto Ruiz, perguntou a Senhora
Fabiana de Carvalho, se quando era funcionaria publica da municipalidade exerceu
o cargo de fiscalização de obras e infra estrutura e a indagada respondeu que sim,
que sempre ocupou o cargo de fiscalização em todas as prefeituras que trabalhou e
com isso adquiriu muita experiência, principalmente em construção de galerias
fluviais e pavimentação asfaltica. O Vereador Valdir Aparecido de Oliveira
perguntou qual foi a maior dificuldade na função desempenhada como fiscal de
obras e a indagada respondeu que tudo tem suas dificuldades uma vez que o
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trabalho tem que ter responsabilidade. O Vereador Rui Domingos da Silva
perguntou se os materiais que serão usados na rede de água e esgoto serão de
responsabilidade dela e como resposta foi respondido que sim. Dando seqüência, o
Presidente da Casa convidou a Advogada, Senhora Bruna Carolina Zanardi Diniz
Gatti, escolhida para ocupar o cargo de Diretor de Ouvidoria, para usar a tribuna:
Usando da palavra, a Dra. Bruna Carolina Zanardi Diniz Gatti procedeu a leitura
do seu currículo, sendo o seguinte: Bruna Carolina Zanardi Diniz Gatti OAB/SP nº 243.852 - Data de nascimento: 09/08/1982 - RG nº 34.174.612-5 - CPF
nº 299.934718-95 Casada - Rua Recife, nº 925 – Centro Telefone: 99789-3608 -Email: brunadiniz@ad.oabsp.org.br FORMAÇÃO: De 2000 a 2004 - Bacharelado
em Direito pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente – Faculdades
Integradas Antônio Eufrásio de Toledo; De 19 de abril de 2008 a 03 de março de
2010 - Pós- Graduação lato sensu, Especialização, em Direito Processual Civil pela
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL: ADVOGADA atuante,inscrita na OAB/SP desde 02 de
dezembro de 2005; CONSELHEIRA TUTELAR: 2007- 2010; SECRETÁRIA –
GERAL da 179ª Subseção de Junqueirópolis: 2016-2018; SECRETÁRIA –
ADJUNTA da 179ª Subseção de Junqueirópolis; Membro da Comissão de
Assistência Judiciária da 179ª Subseção de Junqueirópolis. Em seguida, após
responder algumas perguntas formuladas pelos Vereadores, finalizou dizendo que
ficou muito feliz com o convite recebido falando da sua experiência como
advogada na área cível e criminal o que irá ajudar em muito na função a qual será
ocupada se assim for escolhida. Ninguém mais querendo usar da tribuna o Senhor
Presidente da Casa Marcos Roberto Ruiz, colocou em única votação os nomes dos
indicados individualmente na seguinte seqüência: Para Diretor Presidente: JOSÉ
HENRIQUE ROSSI, sendo aceito por oito votos favoráveis e um voto contrário;
Diretor de Fiscalização: FABIANA DE CARVALHO, sendo aceita por
unanimidade de votos e Diretor de Ouvidoria: BRUNA CAROLINA ZANARDI
DINIZ GATTI, aceita por unanimidade de votos. Nada mais havendo para o
expediente, ficou a palavra livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o
mesmo: Elizeu Adriano: Parabenizou os escolhidos para ocuparem os cargos
necessários para administrar a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto
de Junqueirópolis/SP - ARSAEJ, salientando que as referidas funções requerem
pessoas capacitadas e com certeza os escolhidos farão uma administração com
respeito e responsabilidade. Ninguém mais querendo falar sobre o expediente,
passou-se à Ordem do Dia: Após a leitura da mensagem e dos pareceres das
comissões competentes referente ao Projeto de Lei Complementar nº 046/2019,
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e
dá outras providências, foi o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e
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votação sendo 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: Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Gilson de
Souza: Parabenizou os alunos e professores da Escola Idene Rodrigues dos Santos
e Geraldo Pecorari pela participação nos jogos estaduais realizado na cidade de
Limeira, no qual obtiveram a quarta colocação na modalidade futsal e basquete na
categoria mirim. Finalizando, disse que esteve em Brasília na companhia do
Presidente da Casa Vereador Marcos Roberto Ruiz, Valdir Aparecido de Oliveira e
o Senhor Prefeito Helio Aparecido Mendes Furini, para reivindicar recursos para o
município junto aos Deputados Federais, Samuel Moreira, Fausto Pinatto e outros,
no qual foi muito produtivo uma vez que eles se dispuseram a liberar os recursos
reivindicados. Anderson Marcos Viana: Parabenizou o membro escolhido para
ocupar o Cargo de Diretor de Fiscalização, na Agência Reguladora do Serviço de
Água e Esgoto de Junqueirópolis/SP - ARSAEJ, Senhor José Henrique Rossi,
desejando sucesso no seu trabalho e justificando seu voto contrário a sua escolha
por ter dúvidas quanto ao impedimento que reza na lei em seu artigo dezoito.
Finalizando, disse que os pacientes que necessitam de exames médicos estão tendo
que esperar muito para serem atendidos pelo AME, e diante dessa situação
solicitou do setor de saúde que tome as providencias necessárias para reverter essa
situação que vem prejudicando em muito os pacientes de Junqueirópolis. Valdir
Aparecido de Oliveira: Parabenizou os escolhidos para ocuparem os Cargos na
Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de Junqueirópolis/SP - ARSAEJ
dizendo que tem certeza que todos irão fazer uma ótima administração, pois todos
são amplamente capacitados. Finalizando, disse que esteve em Brasília, conforme
mencionou o Vereador Gilson de Souza, no qual ficou muito satisfeito com a
recepção dos Deputados e pelo desempenho em estar disponibilizando verbas para
o município. Israel Gumiero: Parabenizou a administração pelo projeto enviado a
esta casa de leis, no qual vem solicitando a contratação de um profissional para
trabalhar em sala de aula de Recursos Especializado com os alunos que tem
deficiências TGD, intelectual e outras. Finalizou, parabenizando os membros que
irão ocupar os Cargos de Direção na Agência Reguladora do Serviço de Água e
Esgoto de Junqueirópolis/SP - ARSAEJ. 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.

