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ATA da quadragésima primeira sessão ordinária
da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no
dia dezoito de dezembro de 2.017, 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 aprovadas por unanimidade de votos a Ata da quadragésima
sessão ordinária realizada no dia onze de dezembro de 2.017. Em seguida foi lido o
resumo do expediente que foi o seguinte: Do Poder Executivo: Oficio nº 270/2.017,
informando sobre prestação de contas parcerias Associação Agrícola. Oficio nº
269/2.017, informando sobre prestação de contas ACERUVA. De Diversos:
Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de recursos
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; Convite da Escola Estadual Professor Geraldo
Pecorari para participar da solenidade de colação de Grau dos alunos concluintes do
Ensino Fundamental Ciclo II, no dia 21/12/2.017, das 14h30, no Auditório Aparecida
Ikeda. 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 aprovador por unanimidade de votos em única
discussão e votação o Projeto de Lei nº 072/2017, do Poder Executivo, que
RATIFICA o Protocolo de Intenções celebrado pelos Municípios de Dracena, Flora
Rica, Irapuru, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde,
Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho e Tupi Paulista,
visando a constituição por transformação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DA NOVA ALTA PAULISTA – CISNAP (Associação Intermunicipal
Privada sem Fins Lucrativos) em Consórcio Público Intermunicipal, Projeto de Lei
nº 073/2.017, do Poder Executivo, que Dispõe sobre a inclusão da disciplina de ética
e cidadania nas escolas da rede pública municipal de ensino e dá outras providências
e Projeto de Lei nº 074/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza o Município a
contratar com a DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras
providências. Na sequencia feita a leitura das mensagens e dos pareceres das
comissões competentes foram aprovados por unanimidade de votos em primeiro
turno de discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar
nº 038/2.017, do Poder Executivo, que Dispõe sobre isenção de ISSQN e dá outras
providências, Projeto de Lei Complementar nº 046/2.017, do Poder Executivo, que
Fixa valores para a cobrança de consumo de água e coleta de esgoto e dá outras
providências e Projeto de Lei Complementar nº 047/2.017, do Poder Executivo,
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que Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 130, de 27 de dezembro de
2.000, Projeto de Lei Complementar nº 048/2.017, do Poder Executivo, que
Autoriza a abertura de credito adicional suplementar e dá outras providências,
Projeto de Lei Complementar nº 048/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza a
abertura de credito adicional especial e dá outras providências, Projeto de Lei
Complementar nº 049/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito
adicional especial e dá outras providências, Projeto de Lei Complementar nº
050/2.017, do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar e dá outras providências, Projeto de Lei Complementar nº 051/2.017,
do Poder Executivo, que Autoriza a abertura de credito adicional suplementar e dá
outras providências e Projeto de Lei Complementar nº 052/2.017, do Poder
Executivo, que Dispões sobre concessão de abono aos servidores que especificas e dá
outras providências. 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: Rui Domingos da Silva: Desejou a população
junqueiropolense um feliz natal e um novo ano com muita paz e saúde. Marcos
Roberto Ruiz: Lamentou a perda de pessoas muito querida na sociedade neste final de
semana e finalizou desejando um feliz natal e um ano novo repleto de conquista e
felicidades. Gilson de Souza: Comentou a respeito do projeto de lei que da concessão
de abono aos servidores públicos municipais na área da Educação, no qual em sua
concepção vem valorizar os professores. Israel Gumiero: Agradeceu os Vereadores
pela acolhida e aos funcionários da casa que muito o ajudaram no decorrer deste ano.
Parabenizou a administração pelo trabalho realizado ao longo deste ano em todos os
setores. Finalizou desejando um feliz natal e um ano novo repleto de felicidades.
Valdir Aparecido de Oliveira: Agradeceu a todos que o ajudaram no decorrer deste
ano e desejou um feliz natal e um ano novo com muita paz e saúde a toda a
população. Anderson Marcos Viana: Parabenizou a administração pelo trabalho
realizado neste ano e agradeceu a todos que o ajudaram no desempenho da função de
Vereador. Miguel Claudio Batista: Comentou a respeito dos projetos que foram
aprovados dizendo que foram de muitas importância principalmente o projeto que
vem dando isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, para as firmas
com mais de cem funcionários. Finalizando desejou a todos os Junqueiropolenses um
feliz nata e um novo ano com muita saúde e paz. 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.

