
Ata da 5°(quinta) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de abril 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 4° 
(quarta) Sessão Ordinária, realizada em 30(trinta) de março de 2016, onde foi 
posta em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida o S.r Presidente 
solicitou aos demais vereadores pela dispensa da leitura da ordem do dia: 
Projeto de Lei Municipal N°005/2016 “Regulamenta o uso de veículos de tração 
animal e a condução de animais com carga e o trânsito montado no município de 
Itaoca”, Projeto de Lei Municipal N°006/2016 “Dispõe sobre a criação e o 
funcionamento do canil municipal e dá outras providencias.”, por consequência 
retirando a matéria de pauta, para ser analisado novamente pelas comissões a 
qual será designada. Não tendo manifestações contrarias, o senhor presidente 
prossegue os trabalhos, onde 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.  Lucio 
iniciou, cumprimentando a todos e agradeceu ao senhor presidente pela 
oportunidade, e ao s.r prefeito por ter vindo na reunião de Comissão onde foi 
discutido os referidos projetos, explicar a situação real que se encontra um 
processo existente na prefeitura que foi imposto pelo promotor da comarca. 
Comentou também sobre o projeto a ser estudado, discutido, colocando a melhor 
situação e entendendo aonde ela está atingindo na administração. Parabenizou e 
elogiou o Bairro Caraças, pela organização dos jogos, e o departamento de 
esportes pelo terceiro campeonato rural, do qual participou e apoiou e 
parabenizou o vencedor, o time do bairro Lageado.Em seguida o nobre vereador 
aproveitou o momento para mostrar a sua trajetória na vida política, iniciou 
falando sobre a sua filiação no partido dos trabalhadores desde 1992, comentou 
sua posição sobre o que está acontecendo na política no país. Dizendo que o seu 
partido sempre foi contra a corrupção, desde sua origem, na época lutaram 
contra o prefeito de São Paulo, onde o mesmo deixou claro sua revolta contra o 
partido dos trabalhadores. Ressaltou também sobre a mídia em seu dizer 
ditadora(fascista), tem como uma forma de alienar as pessoas com suas críticas 
e opiniões. Falou também da crise onde comentou que não é apenas no Brasil à 
queda de exportação, porém, a mídia por sua vez, tenta passar um Brasil na 
miséria, criticando novamente o vereador. Achou que a situação anterior ao seu 
partido era pior, com muito mais mendigo e fome. E que até a ONU (organização 
das Nações Unidas) reconheceu que o Brasil foi apagado do mapa da fome e que 
mesmo a anos sendo construída foi efetivamente no governo de Lula concluída, 
criticando novamente a elite que chama –o de ladrão. Citou os trabalhos, projetos 



e benefícios conseguidos como as vagas na universidade para negros e pobres, 
o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e também a reforma agrária aos 
trabalhadores do campo. Indagou ainda sobre os empresários que sonegam 480 
bilhões em impostos, e quem realmente paga imposto são os pobres por ser 
descontado direto da fonte. E esse dinheiro sonegado pelos empresários poderia 
ser realizado uma série de benefícios para a população. E estes são a favor do 
golpe, porque estão sendo cobrados pela Receita Federal, citou que a Globo 
deve quase 2 (dois) bilhões em impostos atrasados, entre outros como, citando a 
empresa Crefisa que deve 500(quinhentos) milhões à Receita Federal. Dos 
deputados que formaram a comissão que julgou a possibilidade do impeachment, 
dos 38 (trinta e oito) votos a favor 15 (quinze) estão sendo investigados por 
corrupção na Operação Lava a Jato, ainda reforça questionando, quem são os 
bandidos nessa história? Sabe-se que há corruptos no próprio partido, já se sabe 
como deverão ser punidos e serão. Argumentou o vereador que quem recebe o 
Bolsa Família, FIES, as casas dos programas sociais, vão fazer um melhor 
julgamento. Há uns 20(vinte) anos atrás aqui mesmo nesta cidade comentou o 
vereador, muitos pais não conseguiam sustentar seus filhos e mandavam pra 
instituições como a LBV. Acrescentou que o vice presidente Michel Temer, 
também está sofrendo o processo de impeachment, e vai ser julgado como a 
Dilma, e o Presidente da Câmara Eduardo Cunha, tem um projeto que eles estão 
querendo quebrar, que façam isso em 2018, enfatiza o vereador Lucio. Disse 
ainda, se for pra tirar o partido da posição atual, que tire nas eleições e não no 
golpe. Diz ainda que tem orgulho de ser petista, e se for para trocar de partido ia 
para o PSOL para ser mais radical ainda, porque tem coisas que estão falhando 
no governo da presidente e não o deixa contente. Porem disse que vai continuar 
com sua bandeira, respeitando os outros partidos, coisas certas e erradas tem 
em todo partido. Disse também que teve aqui, na administração, a chapa 
perdedora que ficou um ano processando a chapa ganhadora e sentiu-se 
injustiçado. Disse ser favorável resolver as coisas com democracia, respeitando a 
constituição, em todos os setores municipais e estaduais. E por fim agradece e se 
despede de todos. Fez uso da tribuna o vereador Eloir que cumprimentou a todos 
e agradeceu a presença do pouco público presente. Agradeceu as palavras do 
vereador Lucio e reforçou com sua indignação a situação da política hoje, diz 
ainda que quando anda nas ruas se sente envergonhado, diz que as atitudes de 
alguns políticos acabam se refletindo em todos em geral. Espera que tudo se 
resolva de forma a melhorar o país. Agradeceu a ajuda que recebeu no terceiro 
Campeonato Rural no bairro Caraças, que teve início em 30 (trinta) de Janeiro e 
acabou no dia 10(dez) de abril. Agradeceu as autoridades presentes vereador 
Lucio, Romildo, Rosenildo, e os demais que prestigiaram, inclusive a população, 
que ficou muito contente com o evento. Elogiou a organização dos jogos, e por 
não ter havido nenhum incidente. E agradece também ao assessor Lucas pelas 
doações de bolas e troféus, por outros voluntários, e ainda pela comissão de 
esportes citando os nomes, Reinaldo, Rene e Dráuzio. E deixa seu 
agradecimento aos serviços prestados no bairro Caraças, pela Secretária de 



Obras. E comenta que havia criticado, na sessão passada a respeito das 
estradas, por estarem bem danificadas, mas que após explicações foi sanado o 
problema. E por fim 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 27(vinte e sete) 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 13(treze) de abril de 
2016. 


