
Ata da 11°(décima primeira) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 
2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de julho de 
2016, a Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência n° 
09(nove) sob a presidência do vereador Rozenildo dos Santos e 
secretariado pelo segundo secretário o vereador Romildo Pereira Lima, às 
dezenove horas, presente, os vereadores, André Luiz Rodrigues da Silva, 
Eloir Ferreira da Silva, João Carlos dos Santos, João Camargo Neto, 
Pedro Dias Ribeiro, Sebastião Lucio de Oliveira e Jose Mário dos Santos 
Junior. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, onde solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura 
da ata da 10° (décima) Sessão Ordinária, realizada em 29(vinte e nove) de 
junho de 2016, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Em 
seguida o senhor presidente solicitou a dispensa do projeto de Lei 
Municipal n°007/2016“Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o 
exercício de 2017 e dá outras providencias-ldo 2017”, conforme parágrafo 
único do artigo 230 do regimento interno da Câmara e haja visto que o 
mesmo foi discutido, na audiência pública, bem como, por decorrência do 
segundo turno de votação. Em fase de expediente o senhor presidente 
deixou em discussão e votação em segundo turno o mencionado projeto 
de lei municipal, não tendo manifestações por parte dos vereadores, o 
projeto n°007/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Sem 
mais matérias a serem discutidas o S.r. Presidente deixou a palavra aberta 
para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 30(trinta) minutos 
distribuídos aos vereadores previamente inscritos: Sebastião Lucio de 
Oliveira e André Luiz Rodrigues da Silva. Fez uso da tribuna o vereador 
Sebastião Lucio, cumprimentou a todos os presentes, dizendo que queria 
usar a tribuna para parabenizar Itaoca por mais uma obra de calçamento, 
em andamento. Lamentou por nenhuma empresa da cidade ter sido 
contemplada, para realizar a obra, mesmo que por curto período de tempo, 
enfatizou o vereador. Disse, porém, que confia na empresa que foi 
contemplada, e parabenizou a administração pela rapidez na obra. Contou 
que no dia 20(vinte) de julho até o dia 5(cinco) de agosto serão realizadas 
as convenções para as eleições desse ano, aqui na nossa cidade, para a 
escolha do prefeito, e na Câmara de vereadores, para a partir do ano que 
vêm estarem legislando e administrando, nossa cidade, enfatizou ainda, 
que seja feita boas escolhas. E que a democracia seja contemplada, e 
reforçou que seja séria, honesta, com propostas, dentro do legislativo e na 
administração, para que a população possa escolher o melhor para seu 
futuro. E também haja nitidez aqueles que pleiteiam para prefeito e 
vereadores, contou que a população está curiosa para saber quem serão 
os candidatos. E disse esperar que os cidadãos sejam contemplados que 
a chapa seja do agrado deles, e que possam escolher democraticamente. 
Comentou o vereador Lucio também sobre o convite para a reunião do dia 



19(dezenove) de julho, com a empresa H2o, para esclarecimentos à 
população sobre a TCH de Itaoca, aquela do varadouro, disse que será 
uma oportunidade muito boa para que a população venha encher o 
plenário, e todas as lideranças políticas desta cidade, dos bairros, não 
apenas os vereadores. Para que haja esclarecimentos para todos, de 
ambas as partes para saber os pros e os contras. E finalizou reforçando, 
para que seja tomada uma posição, e disse que é o futuro da cidade que 
está em jogo, e lembrou que o rio não é apenas nosso, mas também das 
gerações futuras, por isso deve-se refletir muito. E se despediu de todos. 
Fez uso da tribuna o vereador André, cumprimentou a todos, disse que 
gostaria de fazer uma cobrança, em relação ao Plano de Carreira dos 
nossos professores, disse o vereador que estes estão sempre o cobrando. 
Enfatizou que espera que na volta do recesso, o Plano de Carreira esteja 
aqui para ser votado. Disse que os professores foram a uma reunião, 
semana passada, porém nada foi passado a ele. Manifestou-se o 
presidente, dizendo que pediu para que fosse passado informações a ele, 
para que fosse transmitido aos vereadores, mas até o momento não foi 
procurado. Manifestou-se novamente o vereador André dizendo que as 
cobranças chegam rápido, por mensagens, e contou que os professores 
mandaram uma mensagem, pedindo apoio de todos os vereadores, e o 
vereador disse que falaria em nome deles na sessão, usou a tribuna para 
falar. E falou também complementando o que o vereador Lucio falou, que 
está chegando as eleições e a população está angustiada, querendo saber 
quem serão os candidatos. Disse o vereador que vença a democracia, e 
falou ainda que nós vivemos num país democrático, onde todos têm o 
direito de se expressar, e enfatizou que deseja que haja uma política de 
respeito, todos os candidatos que pleiteiam o legislativo e o executivo. E 
desejou um bom recesso a todos. Finalizando os trabalhos, S.r Presidente 
comunicou a todos, que a Câmara estará em período de recesso, 
funcionando diariamente os trabalhos administrativos no período da 
manhã. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 
presente sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão 
Ordinária que ocorrerá no dia 10(dez) de agosto de 2016. Eu, Romildo 
Pereira Lima, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada 
por mim 2º secretário e pelo S.r. presidente. Em 13(treze) de julho de 
2016. 
 


