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ATA da centésima vigésima quarta sessão
ordinária da décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis,
realizada no dia três de fevereiro de 2.020, 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 a Ata da centésima vigésima terceira sessão
ordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2.019 e Atas da septuagésima
segunda e septuagésima terceira sessão extraordinárias realizadas nos dias 16 e 20
de janeiro de 2.020. Em seguida, foi lido o resumo do Expediente que foi o
seguinte: Do Executivo: Ofícios datados de 23 de dezembro de 2019 notificando
liberação de recursos federais para o município de Junqueirópolis; Ofício n.
14/2020, encaminhando cópias dos balancetes da receita e despesa desta
municipalidade referentes ao mês de dezembro de 2019. De Diversos: Ofícios da
Caixa Econômica Federal comunicando liberação de recursos para o município de
Junqueirópolis destinados a serviços de recapeamento asfáltico, construção do
centro de referência de assistência social - CRAS - e parcela de contrato de
financiamento, modalidade FINISA; Ofício n. 040/2019, do setor contábil da
Câmara Municipal apresentando os balancetes da receita e despesa do Poder
Legislativo. Dos Vereadores: Indicação n. 01/2.020, apresentada pelo Vereador
Rui Domingos da Silva, solicitando a construção de abrigos com cobertura e
assentos nos ESFs da cidade. 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 dos

pareceres das comissões competentes, foram aprovados por unanimidade de
votos em única discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Decreto
Legislativo nº 01/2.020, apresentado pelos Vereadores Marcos Roberto Ruiz,
Elizeu Adriano e Rui Domingos da Silva, concedendo o Título de Cidadão
Junqueirópolense ao Deputado Federal Samuel Moreira da Silva Junior e Projeto
de Decreto Legislativo nº 02/2.020, apresentado pelo Vereador Israel Gumiero,
concedendo Menção Honrosa a Deputada Estadual Marta Maria Freire da Costa e
Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Presidente Nacional da Igreja
Assembléia de Deus no Brasil. Na seqüência feita a leitura da mensagem e dos
pareceres das comissões competentes foram aprovados por unanimidade de votos
em primeiro turno de discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº
006/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento
efetivo e dá outras providencias e Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, do
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Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a integrar área ao perímetro
urbano. Nada mais constando para a ordem do dia, ficou a palavra livre aos
Senhores Vereadores para falarem em Explicações Pessoais: Usaram da palavra
os Vereadores: Anderson Marcos Viana: Disse que recentemente foi realizado uma
reunião na prefeitura e que não foi convidado a participar, mediante do acontecido
disse que esta havendo discriminação mas não sabe se é por ser negro ou pobre.
Falou também sobre as reivindicações que tem feito junto ao Executivo e não foi
atendido, mas que a população sabe do trabalho que ele vem realizando nos bairros
coisa que nenhum Vereador faz, mas que só lembra dos bairros nas épocas de
eleições. Disse também que os Vereadores não fazem nada que a administração
não vem atendendo as solicitações de alguns bairros haja visto que um
determinado bairro recebe melhorias e outros não. Finalizando mencionou que as
eleições estão chegando e que a população tem que escolher melhor seus
representantes. Israel Gumiero: Agradeceu os Vereadores pelo apoio e aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo, no qual vem concedendo Menção Honrosa a
Deputada Estadual Marta Maria Freire da Costa e Pastor José Wellington Bezerra
da Costa, Presidente Nacional da Igreja Assembléia de Deus no Brasil, pessoas
esta que são merecedoras, principalmente a Deputada pois a mesma já destinou
verbas para o municípios para a área da saúde e infra estrutura. Parabenizou o setor
de obras do município pelo trabalho realizado na recuperação da galeria e da rua
quatro de setembro rua esta que foi danificada pelas chuvas que caíram
recentemente no município em alta proporção. Disse que Junqueirópolis graça a
boa administração do Poder Executivo em parceria com o Legislativo, vem
fazendo um trabalho que hoje é exemplo para muitas cidades em relação ao
respeito pelo dinheiro publico, haja visto que recentemente o município tem sido
matéria de destaque pelo trabalho que vem realizando, assim como no final do ano
o Legislativo devolveu duzentos mil reais ao Executivo, tudo isto mostra o quanto
a administração tem respeito e compromisso junto a população, finalizando
convidou a população para participar da prestação de contas do município que
acontecerá no próximo dia sete no JTC, para que todos saibam como o dinheiro
esta sendo aplicado e para terem conhecimento do cronograma de trabalho a serem
realizados, além de estarem prestigiando a outorga do titulo de cidadão ao
deputado Samuel Moreira, no qual parabeniza os Vereadores pela aprovação deste
titulo que é merecedor uma vez que o Deputado tem disponibilizado recursos
financeiros para município no valor aproximadamente de dois milhões de reais.
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.

