
 Ata da 4°(quarta) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 30(trinta) de março 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, José Mario dos Santos 
Junior, Pedro Dias Ribeiro, Romildo Pereira Lima e Sebastião Lucio de Oliveira. 
Havendo numero legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, 
onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 3° (terceira) 
Sessão Ordinária, realizada em 09 de março 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: João Carlos dos Santos, Sebastião Lucio de Oliveira e André Luiz 
Rodrigues da Silva. João Carlos, inicialmente cumprimentou a todos, comentou 
sobre o ano político, sobre os candidatos à eleição, dando a eles boas-vindas. 
Também falou sobre as críticas em relação aos trabalhos de um vereador, 
muitas vezes, pouco reconhecidos. E se despede de todos. Em seguida usou a 
tribuna o vereador Lucio que agradeceu e cumprimentou a todos pela presença 
na sessão, em especial ao pequeno público, agradecendo, lembrando ele que 
muitas vezes não tem quase ninguém para acompanhar os trabalhos dos 
vereadores. Falou também sobre a reunião do prefeito com os funcionários do 
setor da garagem, comentando sobre as dificuldades do município, onde o 
mesmo pediu a colaboração de todos. Comentou novamente sobre a defasagem 
do salário do funcionário público, pois esse ano não teve aumento, achou que 
deve haver entendimento e discussão às claras. Outro assunto abordado pelo 
vereador foi sobre a visita dos professores da educação   reivindicando em sua 
opinião o que foi tirado deles, em relação a questão salarial, mostrando o seu 
apoio. Havendo boatos de que será sanado, mas espera o nobre vereador que 
seja satisfatório. Comentou também sobre o assunto das barragens, sobre a 
falta de informações para o nosso município, colocando a sua oposição da 
maneira que está sendo conduzida todo esse processo. Soube de informações 
que a ISO ambiental estará vindo ao município justificar o porquê ser contra, 
chamando a população   para explicar. Lembrando que o dia 14(quatorze) de 
março foi o dia internacional pela luta contra as barragens. E se despede de 
todos. Fez uso da tribuna o vereador André  que cumprimentou a todos ,também 
apoiou as palavras do vereador Lucio sobre a questão salarial, mais uma vez 
falou sobre os diálogos que precisa ter entre legislativo e executivo, retornando 
a falar da mesma questão  ocorrida também na gestão do ex prefeito Aluízio, 
onde resolveu o problema  com diálogos através de uma comissão criada pelo 
legislativo , que juntos reviram sobre o aumento de salário .Abordou sobre o 
requerimento feito de sua autoria à ITESP, disse que havia feito em 2013,2014 e 
2015,onde pedia a regularização dos lotes urbanos e rurais,  e por último viu se 
que com perseverança está surgindo efeito ,havendo já pesquisas  dentro do 



município de famílias para serem entregues os títulos   ,em inicio nas áreas 
urbanas .Falou em sua opinião que muitos criticam  o poder legislativo, mas 
quem acompanha conhece o trabalho, comprovando –se em atas todas as 
conquistas .Agradeceu a Deus e a população ,pois vai sair de cabeça erguida, e 
que os próximos candidatos tenham visão para crescer o município de Itaoca. E 
se despede de todos. Ao final, o presidente convidou os vereadores para 
audiência pública da saúde que se realizará no dia 01(primeiro) de abril de 2016 
às 17horas no Plenário Januário Plaster Trannin, agradecendo também a 
presença do público na sessão. Não havendo mais nada a tratar o senhor 
presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 13(treze) de abril 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 30 de março de 2016. 


