
Ata da 7°(sétima) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 11(onze) de maio 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 6° 
(sexta) Sessão Ordinária, realizada em 27(vinte e sete) de abril de 2016, onde foi 
posta em votação, onde se manifestou o vereador Lucio ressalvou a sua fala, 
dizendo ser o dia do trabalhador, e não como consta na ata dia do trabalho. Após, 
sendo aprovada com ressalvas. Sem matérias para ordem do dia o S.r Presidente 
deixou a palavra aberta para explicação pessoal por prazo improrrogável de 
30(trinta) minutos distribuídos aos vereadores previamente inscritos: Sebastião 
Lucio de Oliveira, André Luiz Rodrigues da Silva e João Camargo Neto. Iniciou o 
vereador Lucio, cumprimentou a todos, disse que não pretendia, porém não ia se 
sentir bem e sendo um representante do povo, e não falasse a sua opinião diante 
do que está acontecendo no país. Continuou o vereador, dizendo que o golpe foi 
articulado e combinado pela elite, desde a época do Lula. Disse que foi por ódio, 
rancor, por não terem vencido nas urnas, dizendo ainda que a elite não suportava 
vê-lo no poder máximo, uma pessoa que veio do povo, teve uma infância sofrida 
e humilde, um metalúrgico que lutou pelos trabalhadores no Abc; onde conseguiu 
êxito em seus propósitos, adquirindo respeitabilidade nacional. Fundador da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), o PT (Partido dos Trabalhadores), 
representando o povo trabalhador. Diz ainda o vereador que a elite queria tirar ele 
do poder, o cobrando pelos 10(dez) milhões de empregos prometidos em 
campanha, e que Lula acabou cumprindo, e também pelo Aero lula, uma 
aeronave que ele usava. Disse ainda que a mídia tenta manipular as pessoas, e 
que consegue algumas, criticou o vereador. Dizendo também que a mídia faz 
muitas críticas, sobre os partidos de esquerda, ao Partido dos Trabalhadores. 
Enfatizou que quando Lula foi eleito realmente fez muita coisa pelo país, pelas 
pessoas carentes, pelos negros com cotas em faculdades e muito mais. Continua 
dizendo que, aconteceu também o golpe com João Goulart, em 1964. Onde 
Paulo Freire um dos grandes pensadores do Brasil, fundador da Faculdade de 
Brasília, fazia projetos para revolucionar a educação; uma educação para todos. 
Ainda citou Getúlio Vargas que em sua opinião pela pressão, cometeu suicídio. 
Disse também que todos esses acontecimentos ficarão na história, para quem 
não presenciou possa ler um dia. Reforçou dizendo sobre o golpe, que se sentiu 
indignado, citando, “é um rasgo na constituição, muito feio para a democracia”.  E 
se indignou também com o que falaram do seu partido, citando que os chamam 
de ladrões. Disse que tudo precisa ser provado. Um golpe nos 110(cento e dez) 
milhões de eleitores brasileiros, em 2014, e enfatizou, a favor ou contra eles não 
devem ficar prostrados. Disse que a política tem que haver ética, e ainda citou 



que nem Lula ficou calado, quando perguntado sobre roubo, na comissão do 
congresso nacional, na época que era deputado estadual, contou a verdade. 
Comentou também que a Polícia Federal, e a promotoria está investigando, e tem 
a liberdade para isso, e esse fato pode levar empresários a serem presos, esses 
que antes não eram. E despediu de todos. Fez uso da tribuna o vereador André 
Luís, cumprimentou a todos, comentou sobre o projeto de lei da educação, que 
dispõe sobre a jornada de trabalho do docente, o artigo 3°da lei 410. Disse que 
gostaria que fosse estudada, para ver o que realmente deve ser mudado. Falou 
ainda das 25(vinte e cinco) horas com alunos, o trabalho do professor em sala de 
aula, 4(quatro) horas de trabalhos pedagógicos e em atividades coletivas, 2(duas) 
em HTPC e 2(duas) em recuperação continua. Contou que o HTPC é o estudo 
que os professores fazem semanalmente e coletivamente disse que poderia ser 
40(quarenta) horas, porque todos são professores alfabetizadores, “aqueles que 
ensinam nossos filhos a ler”, comentou, das 8(oito) horas de livre escolha do 
docente, essas que se utiliza do final de semana, para corrigir trabalhos, preparar 
aulas, acertar caderneta. Reforçou dizendo que poderia ser mais especificado, e 
seria bom o Secretário de Educação vir para um debate, para melhores 
explicações, e citou que poderiam fazer algumas emendas, na lei 410. O 
presidente disse ao vereador André, que, convocará o Secretário de Educação 
para uma reunião de comissão. O vereador reforçou que o primeiro passo é esse, 
e citou”, certa vez chegou um projeto para ser votado, e havia professor sem 
saber do assunto”. Afirmou ser favorável ao projeto, e enfatizou haver 
necessidade de um plano de carreira antes de ir adiante, e que já fazem dois 
mandatos que vem falando, disse também ser algo urgente, que ficou registrado 
em ata, e lembrou sobre o prazo para este ano já haver vencido. E parabenizou 
as alunas do bairro Rio Claro, um bairro carente, onde 3(três) alunas passaram 
na segunda fase do tênis de mesa, indo para Itapeva. Criticou a falta de 
investimento no esporte, disse que foi a sua primeira indicação, e que vai sair da 
Câmara e viu apenas a Escolinha de Futebol, relembrou que havia indicado tênis 
de mesa, atletismo, voleibol, basquetebol, handebol. Enfatizou dizendo, “nossos 
talentos estão por aí”, na Fazenda, Pavão, Rio Claro, no Lajeado. Enfatizou 
também, à vontade, de que ficasse registrado em ata o seu cumprimento às 
alunas do Cacilda Lages, contou que uma passou por problemas de saúde, teve 
as plaquetas baixas, conta o vereador, foi proibida de jogar futsal, “esporte que 
ela mais gosta”, disse ainda, ela está se recuperando através de outro esporte.  
Finaliza ressaltando, “para vocês verem como o esporte é valioso dentro do 
nosso município, pena que não é investido. E parabenizou os organizadores do 
dia do Trabalhador. E se despediu de todos. Fez uso da tribuna o vereador João 
Camargo, cumprimentou a todos, disse que queria reforçar o que o vereador 
André disse, criticou o vereador que em Itaoca não se apoia outras modalidades 
de esportes, apenas futebol. E também comentou a fala do vereador Lúcio, disse 
que não estão taxando o Partido dos trabalhadores de ladrões, mas os políticos 
em geral, e contou ainda que se sente envergonhado, antigamente era orgulho 
ser político, e hoje, disse,” temos que abaixar a cabeça e ficar quietos”. Falou o 



vereador que queria deixar registrado, todos ajudam o município, disse, porém, 
apenas alguns aparecem em jornais com faixas, banners, etc. Alguns conseguem 
emendas que nem são comentadas. Disse que os direitos a agradecimentos 
deveriam ser iguais para todos, dizendo ainda que toda ajuda dos deputados é 
bem-vinda. Comentou também sobre o trator para a associação do Caraças, 
aproveitou a presença do S.r Levi, comentou ainda que culparam os vereadores 
por não terem recebido ainda, e disse ainda que foi cobrado explicações deles, 
mas não sabem aonde foi barrado, na parte da gestão, para não ter sido cedido. 
Enfatizou que, até junho antes do período eleitoral, poderão organizar uma 
reunião de comissão, fazer requerimento; pedindo explicações pela demora em 
receber o trator, e por ele estar em uma oficina, disse que ele e o vereador Lúcio 
até mesmo chegaram a trabalhar com o trator. Disse ainda o vereador que se 
fosse o caso, a associação deveria receber outro, pois há dois tratores. O 
vereador Lúcio se manifestou, disse, comentou que o deputado Hamilton Pereira 
veio anunciar a emenda de 150(cento e cinquenta) mil reais, parece estar 
garantida, falou ainda que precisava falar com o vereador André, comentou que 
ia ter uma agenda com Samuel Moreira. E comentou sobre o dia que o deputado 
veio em 2014, havia chegado o carro da saúde, foi uma conquista, afirmou, do 
deputado Zico; com 75(setenta e cinco) mil reais, e a prefeitura completou com 
mais 5(cinco) mil. Criticou o vereador por não haver sido prestado nenhuma nota, 
para o deputado Zico do Partido dos trabalhadores. Os deputados reconheceram 
os votos recebidos de Itaoca, comentou o vereador, mesmo não tendo sido 
eleitos. E se despediu 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 25(vinte e cinco) 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 11(onze) de maio de 2016. 


