
 Ata da 2°(segunda) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 24(vinte e quatro) de fevereiro 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 
vereador João Camargo Neto, às dezenove horas, presente, os vereadores, 
André Luiz Rodrigues da Silva, Eloir Ferreira da Silva, João Carlos dos Santos, 
Pedro Dias Ribeiro, Romildo Pereira Lima , Sebastião Lucio de Oliveira e Jose 
Mário dos Santos Junior. Havendo numero legal o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a 
leitura da ata da 1° (primeira) Sessão Ordinária, realizada em 10 de fevereiro de 
2016, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Sem matérias para 
ordem do dia o senhor presidente deixou a palavra aberta para explicação 
pessoal por prazo improrrogável de 30(trinta) minutos distribuídos aos 
vereadores previamente inscritos: Sebastião Lucio de Oliveira e Eloir Ferreira da 
Silva. Iniciou o vereador Lucio, que cumprimentou a todos ,falou a respeito do 
assunto que há anos debatido  a respeito do projeto para construção da 
barragem ao longo do Rio Ribeira ,alertando o nobre vereador sobre 
comentários  que se escutam em reuniões fora do município ,alegando ele que 
muitas vezes os vereadores não estão à par das situações, questionou se caso 
o executivo municipal está sabendo de algo ,para que forneça ao legislativo as 
informações a respeito, pois muitas vezes são questionados por pessoas de 
dentro e fora do município. Sem mais assuntos se despediu de todos. Em 
seguida fez uso da tribuna o vereador Eloir, que cumprimentou a todos, 
endossou as palavras do vereador Lucio, falou sobre os comentários que 
também já ouviu. Relatou que foi cobrado juntamente com os demais 
vereadores se caso estão tomando providencias em relação ao assunto do 
projeto da barragem, pois pelo que soube, estaria já tendo reuniões em relação 
a isso, e o legislativo não está a par de nada. Aproveitou o momento para 
também pedir apoio ao prefeito para se caso estiver sabendo de algo tomar as 
devidas providencias e informar sobre o assunto. Pediu o apoio aos demais 
vereadores em relação ao projeto de lei n°004/2016 que altera os prazos para 
adotar as exigências estabelecidas na lei n°535/2015, comentou o vereador que 
o projeto mencionado não vai mudar nada apenas alterará o prazo para 31 de 
dezembro, para que os verdadeiros taxistas que trabalham no ramo consigam 
um tempo melhor para se regularizar. Sem mais se despede de todos. Nada 
mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão, 
convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 
09 de março de 2016. Eu, João Camargo Neto, mandei lavrar a presente ata, 
que vai devidamente assinada por mim 1º secretário e pelo S.r. presidente. Em 
24 de fevereiro de 2016. 


