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SESSÃO DO DIA 01.10.2020 
 

 

Ata da 9ª (nona) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaruana, 2º período 
legislativo, realizada no dia 01 (primeiro) de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte).  
Às 18h15 do dia supracitado, o Senhor Presidente José Fábio Machado com as graças de 
Nossa Senhora Santana declarou aberta a sessão, cumprimentou os presentes e em 
seguida solicitou ao 1º secretário, o vereador Jurandir Abreu Santiago que fizesse a 
chamada regimental dos senhores vereadores, que depois de concluída constatou que 
estavam presentes os vereadores:  Afraudizio Azevedo Soares, Aluísio Gomes da Rocha, 
Francisco Inaldo de Lima, João Bosco Pereira, José Augusto de Almeida Júnior, José 
Maria Mateus, José Alberto Barbosa Filho, José Elias de Oliveira, José Fábio Machado,  
Jurandir Abreu Santiago, Marcus Rogério da Silva, Maria Neuma de Melo e Reginaldo 
Araújo da Silva. Prosseguindo, o senhor presidente informou que a ata da sessão 
ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2020 foi disponibilizada eletronicamente 
para todos os vereadores e estava aberta a observações. A mesma depois de aprovada 
pelos presentes foi assinada. Continuando com o expediente constou as seguintes 
matérias: Projeto de Lei Nº 077/2020, estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Jaguaruana, no valor de R$ 84.830.000,00 (oitenta e quatro milhões oitocentos e trinta 
mil reais) para o exercício financeiro de 2021; Requerimento Nº 20/2020 de autoria do 
vereador Afraudizio Azevedo Soares, solicitando do chefe do poder executivo a 
reconstrução do calçamento do final da Rua Cel. Raimundo Francisco, no Bairro Juazeiro, 
próximo ao Arena Music Hall; Requerimento Nº 21/2020 de autoria do vereador 
Afraudizio Azevedo Soares, solicitando do chefe do poder executivo o recolhimento de 
entulhos das ruas do Bairro Juazeiro; Pareceres  Nºs 019, 020, 021 e 022/2020,  das 
Comissões  de  Constituição, Justiça e  Redação; Finanças e Orçamento;  oferecidos 
favoráveis que os Projetos de Lei Nºs 075 e 076/2020; Projeto de Indicação Nº 04/2020 
e Moção de Congratulação Nºs 01 e 02/2020 sejam submetidos a apreciação do 
plenário. Logo em seguida, usando a fala de pequeno expediente, o vereador Afraudizio 
Azevedo Soares saudou a todos e destacou os dois requerimentos que apresentou 
dizendo que ambos foram reivindicados pelos moradores do Bairro Juazeiro, o primeiro 
que trata da restauração de um calçamento que está bastante irregular e o outro é 
pedindo o recolhimento de entulhos nas proximidades da escola Nossa Senhora do 
Perpetuo Socorro e da loja da maçonaria, disse que espera uma ação do poder público 
nesses locais. Em seguida, o vereador João Bosco Pereira saudou a todos registrou que 
no presente dia, 1º de outubro, é o dia do vereador, parabenizou os colegas e a todos 
os legisladores que passaram nessa casa. Falou que está iniciando a campanha eleitoral 
e desejou boa sorte aos que vão concorrer a reeleição e aos novos candidatos que estão 
na disputa. Dando sequência, antes de iniciar a votação das matérias, o vereador 
Afraudizio Azevedo Soares solicitou visto ao Projeto de Lei Nº 075/2020 e explicou, pois 
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quando o mesmo chegou a casa solicitou ao poder executivo que mandasse as 
definições pra onde seriam gastos os recursos, visto que, é um direito dos vereadores 
saberem para onde vai a suplementação, para não votar em uma matéria sem saber 
onde vai ser investido esse recurso, disse que não quer causar nenhum embaraço, quer 
apenas essas informações. O vereador José Elias de Oliveira reforçou o pedido de visto 
ao projeto do colega Afraudizio Soares. O vereador Francisco Inaldo de Lima falou que 
isso é um tremendo desrespeito com a câmara o município, enviar uma matéria desse 
tipo para a casa e não dizer onde vai aplicar os recursos, disse que eles tem uma 
responsabilidade muito grande e não podem “assinar um cheque em branco”, reforçou 
que estão ali para colaborar com o município, mas a gestão precisa ter respeito com a 
casa e dizer como pretende aplicar esses recursos. Em seguida, o vereador Naldo Quirino 
disse que sempre se posicionou na casa pedindo que os projetos de suplementação 
venham especificando como vai ser utilizado os recursos e isso é uma maneira 
respeitosa entre os poderes, é uma prerrogativa do vereador analisar esses créditos, 
disse ser uma falta de respeito com a casa, falou que p município tem assessoria e 
deveria ter se organizado.  Os vereadores José Alberto Barbosa Filho e Marcus Rogério 
da Silva solicitaram que o senhor presidente consulte o plenário o pedido de visto dos 
vereadores. O senhor presidente informou que o projeto está na casa há vários dias e 
teve tempo pra ser analisado e discutido, e a informação que teve do poder executivo é 
que se a matéria não for aprovada hoje, não tem mais crédito suplementar, inclusive 
pagar folha dos servidores. Logo em seguida foi votado o pedido de visto que após 
consulta nominal com os senhores vereadores teve o seguinte resultado: 07 (sete) votos 
contra e 06 (seis) votos a favor. Ficando assim decidido que o projeto de Lei nº 075/2020 
será apreciado pelos senhores vereadores. Dando sequência, na ordem do dia constou 
as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 076/2020, dispõe sobre a nomeação da 
areninha da localidade do Lagoa Vermelha no município de Jaguaruana com o nome de 
José Ribamar Batista e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei Nº 075/2020, altera a redação do art. 6° da Lei Nº 823/2019 de 07 de novembro de 
2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaguaruana para o exercício 
de 2020. Aprovado com 07 (sete) votos a favor dos vereadores José Alberto Barbosa 
Filho, José Augusto de Almeida Júnior, José Maria Mateus, José Fábio Machado, João 
Bosco Pereira, Marcus Rogério da Silva e Maria Neuma de Melo, 01 (um) voto contra do 
vereador Francisco Inaldo de Lima e (05) abstenções dos vereadores Afraudizio Azevedo 
Soares, Aluísio Gomes da Rocha, José Elias de Oliveira, Jurandir Abreu Santiago e 
Reginaldo Araújo da Silva. Projeto de Indicação Nº 04/2020, Indica ao chefe do Poder 
Executivo Municipal, o envio de Projeto de Lei criando a realização obrigatória e 
gratuita de exames para crianças recém-nascidas; Aprovado por unanimidade. Moção 
de Congratulação Nº 01/2020, aos policiais civis que trabalham no município de 
Jaguaruana pelos relevantes serviços prestados ao nosso município; Aprovado por 
unanimidade.  Moção de Congratulação Nº 02/2020, aos policiais militares que 
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trabalham no município de Jaguaruana pelos relevantes serviços prestados ao nosso 
município. Aprovado por unanimidade.  Requerimentos. Aprovados por unanimidade. 
Em seguida foi facultada a palavra e como não houve nenhuma solicitação do uso da 
mesma e por não ter nada mais a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos, desejou um boa noite e declarou encerrada a Sessão. A presente ata depois de 
aprovada vai pelos presentes assinada. 
 

 

 
 
 
 


