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ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JUNQUEIRÓPOLIS, Estado de São Paulo, realizada no dia treze do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezoito, sob a Presidência do Vereador, Elizeu Adriano, secretariado pelos
Vereadores, Marcos Roberto Ruiz (1º Secretário) e Valdir Aparecido de Oliveira (2º
Secretário), com a finalidade única e exclusiva de eleger os membros da Mesa da Câmara
Municipal de Junqueirópolis para o 2º biênio da décima sétima legislatura, período
compreendido entre 1º de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.020, nos termos do
Regimento Interno da Câmara e Lei Orgânica do Município de Junqueirópolis. Às vinte horas,
o Senhor Presidente deu por instalada a presente sessão com as seguintes palavras: “Boa noite
e muito obrigado pela presença de todos nesta sessão em que estaremos escolhendo os novos
representantes da Mesa desta Casa de Leis para o próximo biênio de 2019/2020. Abrindo esta
solenidade, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que me deu para que eu
pudesse conduzir com dignidade e responsabilidade esta Casa, conservando seu espirito
democrático e a harmonia que sempre esteve presente entre nós. Se houve dificuldades, todas
foram resolvidas da melhor maneira possível pensando sempre no carinho que devemos ter
com o nosso povo, com aqueles que nos elegeram para tão sagrada missão e também para o
engrandecimento de Junqueirópolis. Agradeço também aos nossos Vereadores pela confiança
em mim depositada quando me escolheram para dirigir esta Casa, pela compreensão, pelo
apoio em todos os momentos, principalmente quando atenderam prontamente todas as
convocações de sessões extraordinárias e reuniões para discutir problemas e melhorias para
nossa cidade. Estendo os meus agradecimentos aos Funcionários desta Casa pelo trabalho
eficiente e sempre elogiado por todos os que já passaram por esta Casa, e devido a competência
de todos, trabalhamos sempre com tranquilidade e com a certeza da aprovação de nossas contas
pelos órgãos competentes que nos fiscalizam. Finalmente, agradeço a minha esposa pelo
carinho, pelo amor e pela compreensão nos momentos de minha ausência em virtude do
cumprimento do cargo e também aos nossos familiares e amigos, que são as bases de nossa
vida. Hoje, estou sentindo a felicidade do dever cumprido e quero dividi-la com todos e desejar
o mesmo sentimento aos futuros membros da Mesa desta Casa que estaremos escolhendo daqui
a pouco de forma harmoniosa e democrática, o que já é uma tradição em nossa Câmara
Municipal. Obrigado a todos.” Na sequência, solicitou do Vereador 1º Secretário, Marcos
Roberto Ruiz, que procedesse a verificação de presença dos Senhores Vereadores, ficando
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, Vagner Borges Prates e Valdir Aparecido de Oliveira. Havendo nº legal,
foi instalada a presente sessão. Na sequência, o Vereador 2º Secretario, Valdir Aparecido de
Oliveira, procedeu a leitura do Ato da Presidência nº 01/2018, de três de dezembro de dois mil
e dezoito, que regulamenta a data, horário e as normas que serão obedecidas no transcorrer da
presente sessão. Foi convidada para fazer parte da Mesa, a Vice-Prefeita Municipal de
Junqueirópolis, Senhora Sofia Rodrigues dos Santos. Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa
anunciou o início da votação, mencionando os cargos a serem preenchidos e comunicando a
todos que a votação para todos os cargos será publica, em aberto, feita diretamente pelo
Vereador na tribuna da Câmara. O Senhor Presidente deu início a votação, chamando para
votar os Vereadores por ordem alfabética de pré-nome. Terminada a votação de todos os cargos
da Mesa, o Senhor Presidente anunciou que de acordo com o controle de votação, obteve-se o
seguinte resultado: Para 2º Secretário, o Vereador Vagner Borges Prates obteve seis votos e o
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Vereador Gilson de Sousa obteve três votos; Para suplente de 2º Secretário, o Vereador Israel
Gumiero obteve sete votos e o Vereador Valdir Aparecido de Oliveira obteve dois votos; Para
1º Secretário, o Vereador Valdir Aparecido de Oliveira obteve seis votos; o Vereador Vagner
Borges Prates obteve dois votos e o Vereador Miguel Claudio Batista obteve um voto; Para
suplente de 1º Secretário, o Vereador Elizeu Adriano obteve seis votos; o Vereador Miguel
Claudio Batista obteve um voto; o Vereador Vagner Borges Prates obteve um voto e o
Vereador Valdir Aparecido de Oliveira obteve um voto; Para Vice-Presidente da Câmara, o
Vereador Gilson de Souza obteve seis votos e o Vereador Anderson Marcos Viana obteve três
votos; Para Presidente da Câmara, o Vereador Marcos Roberto Ruiz obteve nove votos
(unanimidade). Terminada a verificação e contagem dos votos, o Senhor Presidente declarou
oficialmente eleitos e empossados em seus respectivos cargos, a partir de 1º de janeiro de
2.019, os novos membros da Mesa da Câmara Municipal de Junqueirópolis para o biênio de
2019/2020, que são os seguintes: Presidente: Marcos Roberto Ruiz ; Vice-Presidente:
Gilson de Souza; 1º Secretário: Valdir Aparecido de Oliveira; 2º Secretário: Vagner
Borges Prates; Suplente de 1º Secretário: Elizeu Adriano e Suplente de 2º Secretário:
Israel Gumiero. Na sequência, o Senhor Presidente agradeceu a todos convidando o Presidente
eleito, Vereador Marcos Roberto Ruiz, 1º Secretário eleito, Vereador Valdir Aparecido de
Oliveira e 2º Secretário eleito, Vereador Vagner Borges Prates que, simbolicamente, tomassem
assento à Mesa e conduzissem o desfecho final da presente sessão. Convidada para fazer uso da
palavra, a Vice-Prefeita Municipal, Sofia Rodrigues dos Santos, parabenizou o transcorrer
democrático da sessão, desejando aos eleitos uma ótima administração em prol de
Junqueirópolis. Elogiou também a competência dos funcionários da Câmara dizendo que a
futura Mesa estará bem assessorada, como sempre tem sido nesta Casa que jamais teve uma
conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Na sequência, o Presidente eleito, Marcos Roberto
Ruiz proferiu o seguinte discurso: “Inicialmente, não posso deixar de agradecer ao nosso Bom
Deus e ao povo de Junqueirópolis, por ter me concedido nas últimas eleições o privilégio de
continuar a ser um de seus representantes. É muito honroso e gratificante para qualquer pessoa,
fazer parte de uma Casa Legislativa como esta Câmara de Vereadores, formada por pessoas tão
brilhantes, e por onde já passaram o fundador do nosso município, pioneiros, primeiros
moradores da cidade, além de pessoas honradas e engajadas no engrandecimento e progresso
de Junqueirópolis. Porém, mais do que isso, não apenas tenho a honra de ser vereador, como
também tenho a honra de ser novamente o Presidente da Câmara de Vereadores de
Junqueirópolis. Ocupar novamente esta cadeira, por mais honroso que seja, não é para mim
motivo de vaidade, e sim, um sentimento de responsabilidade, dever e gratidão. Engana-se
grandemente quem pensar que determinada pessoa “está no poder”, simplesmente por ser eleito
para ocupar um posto político, ainda que seja o mais importante de todos. Não, ninguém, a não
ser o povo, “está no poder”, pois a Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, que
poderá exercer o poder de forma direta, ou poderá exercer o poder por meio dos seus
representantes eleitos. Portanto, quem “está no poder”, ou melhor, quem tem o poder é o povo,
e nós não passamos de meros instrumentos e simples mandatários do nosso povo. O poder é do
povo, sempre foi assim, e assim sempre será. Mesmo que sejamos eleitos e reeleitos várias e
várias vezes, ainda assim chegará o dia em que não ocuparemos mais nenhum cargo, porém o
povo continuará exercendo o seu poder. Assim, tenho para mim que na qualidade de Vereador
e de Presidente da Câmara a partir de 1º de janeiro de 2019, até 31 de dezembro de 2020, sou
apenas alguém que deve servir a sua comunidade e aos colegas vereadores. Vamos continuar
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conservando a harmonia entre os Poderes constituídos de nossa cidade. Vamos continuar
trabalhando de mãos dadas com o Executivo para que a continuidade de uma Junqueirópolis
ordeira, progressiva e laboriosa continue a passos largos dentro da região da nova alta paulista
que a muitos anos vê as nossas administrações como exemplo a serem seguidas. Obrigado aos
Nobres Pares desta Casa pelo voto de confiança em mim depositado e aos demais que farão
parte comigo na direção de nossa Casa. Desejo a todos um feliz Natal e prospero Ano Novo.”
Nada mais havendo, foi encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que
achada de acordo, será assinada pelo Senhor Presidente e Senhores Secretários.

