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ATA da octogésima primeira sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dez de dezembro de 2.018, sob a Presidência do Vereador Elizeu Adriano,
secretariado pelos Edis: Marcos Roberto Ruz (1° Secretário) e Valdir Aparecido de
Oliveira (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, foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação
a Ata da octogésima sessão ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2.018. Em
seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: Do Executivo: Ofício n.
125/2018, do setor de contabilidade, encaminhando à Mesa da Câmara os balancetes
mensais da receita e despesa do mês de novembro do corrente ano. De Diversos:
Ofício n. 035/2018, do setor de contabilidade da Câmara Municipal de
Junqueirópolis, encaminhando à Mesa os balancetes mensais da receita e despesa do
mês de novembro do corrente ano. Ofício Circular n. 150/2018, da AMNAP Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, convocando para Assembléia
Geral Ordinária de Eleições da AMNAP, dia 14 de dezembro (sexta feira), às 14:00
horas, no Auditório Gabriel José Delgado Martins - UNESP, em Dracena. Convite
para sessão de fotos com os colaboradores da Campanha "Natal Solidário", dia 14 de
dezembro, às 8:00 horas no CCI. Dos Vereadores: Requerimento n. 08/2018,
apresentado pelo Vereador Anderson Marcos Viana, solicitando providencias junto a
Promotoria Pública de Junqueirópolis com relação ao preço dos combustíveis
cobrados nos postos de gasolina de Junqueirópolis. Após a leitura do referido
requerimento, foi o mesmo colocado em única discussão e votação sendo aprovado
por unanimidade de votos. Nada mais havendo para o expediente, ficou a palavra
livre aos Senhores Vereadores para falarem sobre o mesmo: Usando da palavra o
Vereador Anderson Marcos Viana: Justificou a apresentação do requerimento no qual
vem solicitando providencias junto a Promotoria Pública de Junqueirópolis com
relação ao preço dos combustíveis cobrados nos postos de gasolina de Junqueirópolis,
finalizou agradecendo aos Vereadores pela aprovação do requerimento. Ninguém
mais querendo falar sobre o expediente, passou-se à Ordem do Dia: Após a leitura
das mensagens e dos pareceres das comissões competentes, foram aprovados por
unanimidade de votos em única discussão e votação os seguinte projetos: Projeto de
Lei n. 068/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para celebração
de termo de colaboração com a União de Instituições Educacionais da Alta Paulista e
dá outras providencias; Projeto de Lei n. 069/2018, do Poder Executivo, que dispõe
sobre autorização para celebração de Termo de Colaboração com o Centro
Comunitário Semente da Vida e dá outras providencias; Projeto de Lei n. 070/2018,
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a
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Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para operacionalizar as
unidades de Estratégia da Saúde da Família (ESP); Projeto de Lei n. 071/2018, do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para operacionalizar o Programa
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I); Projeto de Lei n. 072/2018, do Poder
Executivo, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para operacionaliza o Núcleo de Apoio
a Saúde da Família (NASF); Projeto de Lei n. 073/2018, do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Junqueirópolis para operacionalizar o Centro de Especialidades
Odontologias (CEO) e o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); Projeto
de Lei n. 074/2018, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para o
desenvolvimento das atividades do Pronto Socorro Municipal: Projeto de Lei n.
075/2018, do Poder Executivo,que dispõe sobre autorização para celebração de
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis para
atendimento da população privada de liberdade do município e dá outras
providencias; Projeto de Lei n. 076/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre
autorização ao Poder Executivo para celebração de Convênio com a Prefeitura
Municipal de Flora Rica para atendimento no Pronto Socorro Municipal de
Junqueirópolis; Projeto de Lei n. 077/2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre
autorização ao Poder Executivo para celebração de Convênio com a Prefeitura
Municipal de Irapuru para atendimento no Pronto Socorro Municipal de
Junqueirópolis e Projeto de Lei n. 078/2018, do Poder Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
e Maternidade de Dracena para atendimento médico especializado em ortopedia e
traumatologia e dá outras providencias. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres
das comissões competentes referente ao Projeto de Lei Complementar n. 057/2018,
do Poder Executivo, que Fixa valores para a cobrança de consumo de água e coleta
de esgoto e dá outras providências, foi o mesmo colocado em primeiro turno de
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Após a leitura da
mensagem e dos pareceres das comissões competente referente ao Projeto de Lei
Complementar n. 058/2018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a concessão do
serviço de água e esgoto do município de Junqueirópolis e dá outras providências, foi
o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo aprovado por oito
fotos favoráveis e um contrário. Feita a leitura da mensagem e dos pareceres das
comissões competentes referentes ao Projeto de Lei Complementar n. 059/2018, do
Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional suplementar e dá outras
providências, foi o mesmo colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo
aprovado por unanimidade de votos. Na seqüência, foram aprovados por
unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
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Complementar n. 055/2018, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo e em comissão no quadro de pessoal da Lei
Complementar n.º 703, de 21 de março de 2017, que dispõe sobre a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, dá nova estrutura ao cargo
de pessoal, fixa níveis de vencimentos e dá outras providências e Projeto de Lei
Complementar n. 056/2018, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar e dá outras providências. 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.

