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ATA da octogésima segunda sessão ordinária da
décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia
dezessete 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 primeira sessão ordinária realizada no dia 10 de dezembro de
2.018. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente, que foi o seguinte: Do
Executivo: Ofício Especial do Fundo Social de Solidariedade Municipal agradecendo
pela participação na Campanha do Natal Solidário 2018. Comunicado datado de 07
de dezembro notificando liberação de recursos federais para o município de
Junqueirópolis. De Diversos: Comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, que as Contas da Câmara Municipal de Junqueirópolis (exercício de 2.017 do
Presidente Vereador Elizeu Adriano), foram consideradas "REGULARES" e sem
recomendações. Convite para o Concerto Natalino com a Banda Sinfônica e Coral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, dia 18 de dezembro, às 19:45 horas em
Osvaldo Cruz. Ofício Circular n. 156 e 157/2018, da AMNAP - Associação dos
Municípios da Nova Alta Paulista, alterando a data e convocando para Assembléia
Geral Ordinária de Eleições da AMNAP, a ser realizada no dia 21 de dezembro
(sexta feira), às 10:00 horas, no Anfiteatro da Biblioteca Municipal, em Adamantina.
Convite para a Cerimônia de Transmissão do Cargo de Governador do Estado de São
Paulo a Sua Excelência o Senhor João Doria, dia 1º de janeiro de 2019, às 10;00
horas no Palácio dos Bandeirantes. 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 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 nº 079/2.018, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar
recurso financeiro ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Nova Alta
Paulista e dá outras providencias; Projeto de Lei nº 080/2.018, do Poder Executivo,
que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para firmar convênio com o
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista para atendimento
dos munícipes de Junqueirópolis; Projeto de Lei nº 081/2.018, do Poder Executivo,
que altera a Lei n. 2.469, de 27 de março de 2008, que dispõe sobre o Conselho
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providencias; Projeto de Lei nº 082/2.018,
do Poder Executivo, que dispõe sobre afetação de bem imóvel recebido em doação
destinado a estrada municipal JQL-357; Projeto de Lei nº 083/2.018, do Poder
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Executivo, que dispõe sobre recebimento de bem imóvel a título de dação em
pagamento; Projeto de Lei nº 084/2.018, do Poder Executivo, que autoriza o Poder
Executivo celebrar Termo de Colaboração com a Associação Agrícola de
Junqueirópolis para o desenvolvimento das atividades do Viveiro Municipal e dá
outras providencias; Projeto de Lei nº 085/2.018, do Poder Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Associação Agrícola de
Junqueirópolis e dá outras providencias e Projeto de Lei nº 086/2.018, do Poder
Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei n. 3.164, de 13 de março de 2018 e da
Lei n. 3192, de 28 de agosto de 2018. Feita a leitura das mensagens e dos pareceres
das comissões competentes referentes ao Projeto de Lei Complementar nº
060/2.018, do Poder Executivo, que dispõe sobre o repasse de verba honorária de
sucumbência ao Procurador Jurídico e Advogados do Poder Público Municipal e
Projeto de Lei Complementar nº 061/2.018, do Poder Executivo, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providencias, foram os mesmos
colocado em primeiro turno de discussão e votação sendo aprovados por unanimidade
de votos. Na seqüência foi a provado por unanimidade de votos em segundo turno de
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n. 057/2018, do Poder
Executivo, que fixa valores para a cobrança de consumo de água e esgoto e dá outras
providencias. Colocado em segundo turno de discussão e votação o 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 providencias, foi
o mesmo aprovado por oito votos favoráveis e um contrario. Por fim foi aprovado por
unanimidade de votos em segundo turno de discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar n. 059/2018, 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: Usaram da palavras os seguintes Vereadores: Israel Gumiero:
Parabenizou a Mesa diretora da Câmara pelo brilhante trabalho realizado durante o
biênio de 2.017 e 2.018, parabenizou e agradeceu os funcionários da casa pelo apoio
e pela dedicação nos trabalhos do legislativo, uma vez que vários Vereadores se
iniciava como Vereador e receberam uma atenção especial dos funcionários da Casa,
Finalizando, desejou feliz natal e um ano novo cheio de realização e saúde a toda
população junqueiropolense. Valdir Aparecido de Oliveira: Agradeceu os Vereadores
pela votação no cargo de segundo secretario da mesa diretora durante o biênio de
2017 a 2018, no qual agradece e parabenizou o Presidente da Casa pelo trabalho que
realizou e pela transparência, haja visto que as contas do ano de 2017, foram
aprovadas; por tudo isso agradece aos Vereadores e em especial aos funcionários da
Casa para que isto acontecesse. Finalizou, desejando feliz natal e um ano novo com
muita saúde e paz a toda a população de Junqueirópolis. Marcos Roberto Ruiz:
Parabenizou o Presidente da Casa pela maneira que conduziu os trabalhos durante os
dois anos na presidência da Casa. Agradeceu os funcionários da casa pelo apoio.
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Finalizando, parabenizou o funcionário Senhor Antonio Vicente Monteiro, pelo
nascimento de sua primeira neta Luisa e desejou a toda população um feliz natal e um
ano novo cheio de realizações. Elizeu Adriano: Agradeceu os Vereadores pelo apoio
e pela compreensão e os funcionários pela dedicação. Disse que durante os dois anos
na presidência da Casa foi uma experiência muito valiosa e que aprendeu muito.
Finalizando, agradeceu a compreensão e o apoio de sua esposa e desejou um feliz
natal e um prospero ano com muitas realizações a toda população Junqueiropolense.
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.

