
 Ata da 6°(sexta) Sessão Ordinária da 6°(sexta) legislatura do ano de 2016 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 27(vinte e sete) 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 5° (quinta) Sessão Ordinária, realizada em 13(treze) de abril de 2016, onde foi 
posta em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida o S.r Presidente 
solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura das demais matérias da ordem 
do dia: indicação n°003/2016 e indicação n°004/2016, ambas da autoria do 
vereador José Mario dos Santos Junior. Após, o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal por prazo improrrogável de 30(trinta) 
minutos distribuídos aos vereadores previamente inscritos: José Mário dos 
Santos Junior, André Luiz Rodrigues da Silva, Sebastião Lucio de Oliveira, e João 
Camargo Neto. Dando início o vereador José Mario, cumprimentou a todos, 
reforçou as suas indicações, justificando, pela necessidade de ambos os pedidos, 
o vestiário seria de grande importância, visto que o setor da garagem tem um 
número maior de funcionários e também pela passarela, comentou o vereador 
que a família que mora no local o procurou, alertando sobre a precisão do pedido 
mencionado, devido ao trajeto ser feito na maioria das vezes por crianças e 
enfermos. Sem mais, se despediu de todos. Fez uso da tribuna o vereador André 
Luiz, cumprimentou a todos presentes, iniciou com as cobranças à Secretária da 
Educação, mesmo estando já no final do mandato, onde o vereador relembrou e 
reafirmou sobre o plano de carreira dos professores, que aqui vieram, e 
receberam o total apoio, se compadeceu dizendo que entende a situação pois 
também é professor. E ainda enfatizou que espera respostas e esclarecimentos 
do assunto. Comentou ainda outro fato, em sua opinião, que vem se arrastando 
desde o mandato do ex prefeito Aluízio; a importância do profissional de 
educação física nas escolas municipais, para trabalhar com crianças na média 
dos três anos, e ressaltou que ajudaria muito na formação da criança, em sua 
coordenação motora, e disse ainda ser notável a diferença no decorrer do tempo. 
Deixou explicito sua angustia por não ter nenhuma resposta ainda, da secretaria 
de educação. Aproveitou o momento e fez uma crítica a Sabesp, diz o vereador 
que assim como a empresa faz rigorosa cobrança aos clientes, quanto ao 
pagamento das contas, chegando a cortar o fornecimento de água, a empresa 
deveria acabar com os esgotos que ainda existem no rio Palmital, citou o 
vereador que em alguns locais, todo o esgoto é jogado diretamente no rio. Se 
mostrou indignado ao ver turistas nadando em meio à esgotos, e espera a 
resolução do problema. Parabenizou os trabalhadores pelo seu dia. E por fim 
lembrou dos veículos recebidos por emendas parlamentares, conseguidos pelos 
deputados André do Prado e Milton Leite, que em sua opinião valorizaram os 



votos que receberam de Itaoca. E se despediu de todos. Fez uso da tribuna o 
vereador Lucio, cumprimentou a todos, fazendo uma crítica ao pouco público 
presente, em sua opinião sem interesse nos atos legislativos. Deixou sua 
indignação pelo dia 17(dezessete) de abril de 2016 no congresso, disse ainda ser 
uma vergonha, pela forma que se expressaram; aqueles que se dizem elite do 
legislativo. E em sua opinião a atitude que eles têm com o golpe, não afeta 
apenas a presidente, mas à população brasileira também. Deixou a sua 
indignação sobre a situação atual onde realmente é de Deus que o povo precisa. 
Parabenizou os trabalhadores pelo seu dia, disse ainda que é também um 
momento de reflexão, do que é feito do ambiente de trabalho e tudo mais que 
envolve. E ressaltou ainda sobre a comemoração do dia do trabalho, acha que 
poderia ser estendida a mais trabalhadores do município, embora, reconheceu e 
agradeceu aos organizadores. O vereador parabenizou a conquista através do 
vice prefeito Frederico, o caminhão para a Casa da Agricultura, este que será de 
muita utilidade aos produtores rurais, e ressaltou a importância de se ter cuidados 
com o veículo. Parabenizou também a todos os vereadores  pelas conquistas e a 
conquista do Fundo Social, comentou também sobre as emendas a serem 
contempladas  na casa civil ,recebidas dos Deputados Edson Giriboni e Hamilton 
Pereira, este que, com 82(oitenta e dois) votos, mesmo não se elegendo, ainda 
conseguiu emenda de 150(cento e cinquenta) mil reais para Itaoca em 
2014,comentou o vereador que o governador retirou, mas correrão atrás , 
conseguiram colocar um pessoal atento nas comissões, e através da 
coordenadora, confirmando as emendas para Itaoca que estavam  na 16° 
(décima sexta), alertando a nobre que havia mais a serem contempladas para o 
município de Itaoca, mas que permaneceu duas com muita luta. Resta agora o 
prefeito assinar o convenio na casa civil, enfatizando o vereador que são 
conquistas para o município. Agradeceu e se despediu de todos. Fez uso da 
tribuna o vereador João Camargo, cumprimentou a todos e reforçou o 
agradecimento ao deputado Milton Leite, disse que houve comentários anteriores 
sobre o veículo já estar destinado ao social, há realmente a necessidade nesse 
setor, será de grande valor e aproveitamento pela população em si. Parabenizou 
aos trabalhadores pelo seu dia, em especial aos trabalhadores rurais em geral, 
comentou que é um trabalho árduo, difícil e de grande importância, essencial 
para se pôr alimento na mesa dos consumidores. E também parabenizou o 
assessor especial o senhor Jorge, presente, por mais um ano de vida. O nobre 
vereador argumentou sobre os projetos de leis que estão em tramitação nesta 
casa legislativa, em sua opinião, polêmicas; a que regulamenta o uso de veículos 
de tração animal, carroças e o trânsito montado, as famosas cavalgadas, disse 
ele.  O vereador pediu para que haja uma análise melhor do assunto, esperando 
respostas do executivo, pediu também para que seja levado em consideração 
dois principais fatores: o de que embora muitas leis falham em nossa cidade, 
citou o exemplo da apreensão de animais, e que estes continuam soltos pelas 
ruas e praças. E disse que está lei pode dar certo, levando em consideração 
primeiramente a análise das situações, também pelos demais vereadores onde 



poderá   proibir muita coisa na cidade, citou e reforçou que as cavalgadas já 
fazem parte da cultura do município, lembrou ainda do carroceiro em especial o 
S.r Ivanzinho, que também é parte cultural do município com sua carroça de bois, 
que lhe serve para o trabalho e sustento. O vereador se mostrou preocupado com 
a responsabilidade que esses projetos de leis recaíram sobre os vereadores, e ao 
prefeito também, que por sua vez, veio e já explicou a sua posição estando com 
um problema sério em suas mãos. Enfatizou dizendo que essa responsabilidade 
era da gestão passada, o então prefeito havia assinado o TAC (termo de ajuste 
de conduta), e por consequência terá que ser cumprido. Também sobre o projeto 
de lei do canil, em tramitação, que em sua opinião, já acha improvável para o 
município de Itaoca, desde quando foi apresentada em comissão. Explicando o 
nobre vereador que o projeto cita todo o município e não apenas a área urbana e 
sobre o fato de os animais achados soltos nas ruas, onde nos artigos do projeto 
mencionar que após os animais ficarem presos 30(trinta) dias para serem 
adotados, após esse prazo, terem que sacrificá-los, será algo criminoso, diz o 
vereador, e fala que Ongs responsáveis irão manda-los à promotoria e os 
responsabilizarão pelo ato. E reforçou dizendo que não sabe se o projeto de lei 
veio plágio, ou qual foi a intenção do jurídico do executivo. E conta o vereador 
que há um projeto de castração, faltando apenas verba para continuar em 
andamento, e disse que sugeriu ao secretário fazer uma parceria com os 
interessados e a prefeitura, ambos pagam metade da despesa. E ainda ressaltou 
sua opinião, a de ser contra os projetos em tramitação citados acima, e a 
necessidade de ser revisto, estudar a fundo, pois tem casos a parte que devem 
ser penalizados e esperar as respostas do oficio enviado ao executivo sobre o 
assunto. E 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 11(onze) de maio 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 27(vinte e sete) de abril de 2016. 


