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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA
DÉCIMA SETIMA LEGISLATURA DO MUNICIPIO, POSSE DOS VEREADORES,
PREFEITO E VICE-PREFEITA E ELEIÇÃO DA MESA DIRETIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS PARA O BIENIO 2.017/2.018, realizada no dia
primeiro de janeiro do ano de dois mil e dezessete. Às nove horas, no recinto da Câmara
Municipal de Junqueirópolis, local previamente determinado para a realização da presente
sessão solene, tomou assento à Mesa para presidir os trabalhos, o Vereador Israel Gumieiro,
secretariado pelos Vereadores, Gilson de Souza e Rui Domingos da Silva, os mais votados,
respectivamente, nas eleições de dois de outubro de dois mil e dezesseis. Foram convidados
para ocuparem as cadeiras reservadas, os seguintes Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeita,
legalmente diplomados pela Justiça Eleitoral: Anderson Marcos Viana, Elayne Aparecida
Moreira Val, Elizeu Adriano, Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio Batista, Valdir
Aparecido de Oliveira, Hélio Aparecido Mendes Furini e Sofia Rodrigues dos Santos. Na
seqüência, o Presidente da sessão de posse agradeceu a presença de todos convidando para
entoarem o Hino Nacional. Após a execução do Hino, deu-se por instalada a presente
solenidade com a leitura pelo Vereador Gilson de Souza do Ato de Regulamentação da
presente sessão. Na sequência dos trabalhos, foram declarados legalmente empossados, após
prestarem em alta voz o juramento político, os seguintes Vereadores: Anderson Marcos
Viana, Elayne Aparecida Moreira Val, Elizeu Adriano, Gilson de Souza, Israel Gumieiro,
Marcos Roberto Ruiz, Miguel Claudio Batista, Rui Domingos da Silva e Valdir Aparecido de
Oliveira. O Prefeito Municipal, Helio Aparecido Mendes Furini e a Vice Prefeita, Sofia
Rodrigues dos Santos, também prestaram compromisso e foram declarados legalmente
empossados. Na seqüência, o Prefeito Municipal, Helio Aparecido Mendes Furini, foi
convidado para usar da palavra, proferindo o seguinte discurso, o qual foi lavrado na integra:
“Sem dúvida, é uma grande honra poder continuar administrando o nosso município. Ser
Prefeito não é apenas cuidar das pessoas, é, acima de tudo, servir uma causa. Ser Prefeito é
cumprir uma missão. Dentro deste contexto, no ano de 1997, em cerimônia semelhante a esta,
nos reunimos para a nossa primeira posse. Muitos dos amigos que aqui estão, também lá
estiveram. Naquela oportunidade, definimos metas e estratégias e assim com novo estilo de
gestão, iniciamos o nosso projeto de reconstrução de Junqueirópolis. Com esforços
concentrados, servidores engajados e comunidade comprometida, os nossos objetivos foram
alcançados. Hoje, é facilmente percebido, que o nosso Município não é o mesmo. Fruto do
trabalho de muitos e da torcida positiva de todos, Junqueirópolis está bem melhor. Tudo passa
e tudo vai...tudo tem o seu devido tempo. O tempo de plantar, o tempo de regar e ai sim o
tempo e colher. Junqueirópolis colhe resultados positivos de seus últimos vinte anos de
Administração Pública. Todos ganham: Cidadãos, Município, Estado, Pais e Mundo. Para
continuar avançando precisamos do apoio de todos vocês. Ninguém faz nada sozinho, muito
menos administrar um Município. O futuro não é um ligar onde estamos indo, mas uma lugar
que estamos criando, um lugar que estamos construindo. Vamos valorizar o servidor público
para quem, com orgulho e eficiência desempenha sua função. Vamos ouvir a comunidade
para que ela manifeste seus anseios e nos ajude na busca de soluções. O meu desejo é ter uma
relação cordial com a Câmara Municipal, com os demais poderes constituídos, com o
Governo Estadual e o Federal, buscando sempre parcerias e exigindo aquilo que
Junqueirópolis merece e tem direito. Eu me atenho a dizer que Junqueirópolis é uma cidade
do coração de muitos brasileiros. Sempre fomos conhecidos pela receptividade e alegria. Por
isso quem aqui chega com o propósito de somar é sempre bem-vindo. Para finalizar, desejo a
todos, especialmente aos cidadãos e familiares Junqueirópolenses, que o ano que aqui se
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inicia, bem como os vindouros sejam de muitas realizações e paz. Fica aqui o nosso
compromisso
de
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melhor...porque...caminhar é preciso”. Em seguida, o Prefeito Helio Aparecido Mendes
Furini recebeu das mãos do Presidente da Sessão, Vereador Israel Gumieiro, a chave oficial
do município. Terminada a primeira fase da presente sessão solene, iniciou-se a segunda fase,
destinada exclusivamente a eleição dos novos membros da MESA Diretora da Câmara
Municipal para o biênio de 2.017/2.018. Em seguida, o Vereador Israel Gumieiro, Presidente
da sessão de posse, comunicou os demais Vereadores que conforme a Lei Orgânica e o Ato de
Regulamentação, a votação para os cargos da Mesa e seus respectivos suplentes, será feita em
aberto na tribuna da Câmara. Na seqüência, deu-se inicio a votação por ordem alfabética de
chamada. Após terem votado os nove Vereadores, foi feita a contagem dos votos, obtendo-se
o seguinte resultado: Para 2º Secretário: O Vereador: Valdir Aparecido de Oliveira obteve
nove votos, ficando eleito para ocupar o cargo de 2º Secretário; Para Suplente de 2º
Secretário: O Vereador Gilson de Souza obteve oito votos e a Vereadora Elayne Aparecida
Moreira Val obteve um voto, ficando, eleito para ocupar o cargo de Suplente de 2º Secretário
o Vereador Gilson de Souza; Para 1º Secretário: O Vereador: Marcos Roberto Ruiz obteve
oito votos e o Vereador Israel Gumieiro obteve um voto, ficando, eleito, para ocupar o cargo
de 1º Secretário o Vereador Marcos Roberto Ruiz; Para Suplente de 1º Secretário: O
Vereador Rui Domingos da Silva obteve oito votos e o Vereador Anderson Marcos Viana
obteve um voto, ficando, eleito para ocupar o cargo de Suplente de 1º Secretário o Vereador
Rui Domingos da Silva; Para Vice Presidente: O Vereador: Israel Gumieiro obteve oito
votos e o Vereador Elizeu Adriano obteve um voto, ficando, eleito, para ocupar o cargo de
Vice Presidente da Câmara o Vereador Israel Gumieiro; Para Presidente da Câmara: O
Vereador Elizeu Adriano obteve oito votos e o Vereador Marcos Roberto Ruiz obteve um
voto, ficando, eleito, para ocupar o cargo de Presidente da Câmara o Vereador Elizeu
Adriano. Em seguida foi feita a transmissão de cargos, ficando assim constituída,
oficialmente, a nova Mesa da Câmara Municipal de Junqueirópolis, para o 1º Biênio da 17ª
Legislatura, período compreendido entre primeiro de janeiro de 2.017 a trinta e um de
dezembro de 2.018: PRESIDENTE: Elizeu Adriano; VICE-PRESIDENTE: Israel
Gumieiro; 1º SECRETÁRIO: Marcos Roberto Ruiz; 2º SECRETÁRIO: Valdir
Aparecido de Oliveira; Suplente de 1º Secretário: Rui Domingos da Silva e Suplente de
2º Secretário: Gilson de Souza. Após a posse da nova Mesa, o Vereador eleito Presidente da
Câmara Municipal de Junqueirópolis, Vereador Elizeu Adriano passou a comandar os
trabalhos agradecendo a confiança dos Vereadores em sua pessoa no comando desta Casa de
Leis, dizendo que dará continuidade ao bom trabalho que a Câmara sempre desenvolveu.
Agradeceu também a presença de todos que participaram da solenidade e após desejar Feliz
Ano Novo a todos, encerrou a sessão solene de posse. Para constar, lavrou-se a presente Ata,
que achada de acordo, será assinada pelo Senhor Presidente, Secretários da Mesa e demais
Vereadores presentes.

