
 Ata da 8°(oitava) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 25(vinte e cinco) 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, Pedro Dias Ribeiro, Romildo Pereira Lima, 
Sebastião Lucio de Oliveira, Jose Mário dos Santos Junior, ausente o vereador 
João Carlos dos Santos. Havendo número regimental o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que 
fizesse a leitura da ata da 7° (sétima) Sessão Ordinária, realizada em 11(onze) de 
maio 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 matérias 
sujeitas à ordem do dia:  Projeto de Lei municipal n°009/2016. Em fase de 
expediente, o senhor presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei 
municipal n. 009/2.016. “Dispõe sobre alterações do anexo da Lei Orçamentaria 
Anual-LOA exercício 2016.” Sem manifestações o S.r Presidente pôs em votação, 
sendo aprovada por todos os presentes. Após o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal por prazo improrrogável de 30(trinta) 
minutos distribuídos aos vereadores previamente inscritos: André Luíz Rodrigues 
da Silva, Sebastião Lúcio de Oliveira, e João Camargo Neto. Dando início o 
vereador André Luíz, cumprimentou a todos os presentes, indagou ao S.r. 
Presidente, pela demora do plano de carreira vir para a câmara. O S.r. Presidente 
informou a ele que teve reunião de comissão e o jurídico levou para algumas 
mudanças, com um prazo de 15(quinze) dias para retorno. E disse que será 
passado aos professores para ser aprovado ou não. O vereador André comentou 
que tinha sido decidido em comissão, a favor do projeto, pela maioria dos 
presentes. Manifestou o S.r. Presidente dizendo que os professores viram a 
necessidade de que houvesse algumas mudanças no projeto, citou alguns deles: 
Elda, Rosana, Alexandre. Retornou o vereador novamente, enfatizando a 
necessidade de mais reuniões para melhor decisão sobre o projeto. Disse o 
vereador “que as comissões podem ficar desacreditados dentro do município.” 
Lembrou que foi feita a reunião de comissão, e foi decidido pela maioria, 
criticando sobre outra reunião entre quatro paredes que ouve com os professores 
e executivo.” Disse ainda que precisam de mais respeito enquanto vereadores. 
Manifestou-se o vereador Lucio, dizendo que preza as coisas às claras, e que foi 
decidido junto com o Secretário da Educação e que este afirmou que o projeto 
estava pronto, e ia mandar na segunda-feira, e enfatizou que é na Câmara que se 
fazem as leis. E criticou dizendo que se o projeto não estava pronto, fosse 
colocado uma ressalva e trazido para ser analisado. E contou que já se dispôs 
com o advogado Carlos por essas questões, disse o vereador, na sua opinião, 
não desmerecendo a capacidade de entender ou fazer as mudanças necessárias. 
Disse ainda estar aguardando desde segunda pois o secretário havia dito que 
estaria pronto na frente de todos os presentes na reunião. Deixou sua indignação, 
falando da necessidade do Secretário da Educação ter vindo, para dar 



explicações, e disse ainda ser uma falta de respeito. E comentou também, sobre 
o terreno dado a secretária publica, disse que estava pronto o projeto, e enfatizou 
a retomada do terreno. Dizendo que a Policia Militar alegava que o local era 
inadequado, perigoso, porém depois da dedicação da comunidade junto com a 
Intercement, pela reconstrução do local para ser um Ponto da Cultura, a PM o 
retomou. Em suas palavras,” somos um bando de trouxas,” diz estarem 
comentando sobre esse fato na cidade, e enfatizou ainda que mereciam mais 
respeito. Manifestou o vereador André, dizendo que concordava com o vereador 
Lucio, dizendo que eles ficariam desacreditados, e reafirmou sua indignação ao 
Secretário da Educação, disse que sabia que ele estava em São Paulo, e não 
poderia ter vindo, disse, porém, que a palavra do Secretário de Educação deve 
se manter a mesma. E indagou ainda “como ficaria o parecer da comissão 
agora?” Manifestou o vereador João Neto dizendo que os vereadores aprovam 
projetos, porém estes acabam sendo barrados, e eles acabam sendo culpados 
por isso, deu exemplo sobre o trator. Disse acreditar que, o Secretário deva saber 
o que está fazendo, a respeito do projeto. O vereador André se manifestou 
dizendo que a Elda estava com o plano de carreira em mãos, e afirmou que ele 
se encontra pronto na prefeitura, comentou que o jurídico deveria estar ali no 
momento, para dar satisfações. E disse que até 31(trinta e um) de dezembro são, 
vereadores eleitos democraticamente pelo povo.  Deixou sua indignação, e disse 
achar falta de respeito as atitudes para com as decisões tomadas nas reuniões. 
Agradeceu as 02(duas) emendas, do vereador Lucio com Hamilton Pereira e a 
outra do Edson Giriboni, essas que o prefeito já foi assinar. Emendas para a 
infraestrutura de Itaoca 300(trezentos) mil reais para o calçamento das ruas, a 
emenda do deputado Edson Giriboni de 2014, que saiu agora. Explicou que as 
emendas são demoradas, deu exemplo da iluminação do campo do Pavão, e 
enfatiza que ainda se corre o risco de perder a emenda. Quando sai a emenda 
ela ainda precisa ser assinada, e reforça a necessidade de ter deputados 
comprometidos com o município. Comentou que sempre citou em ata os 
deputados, desde a época da vereadora Cely, o deputado Devanir Ribeiro que 
nunca deixou de ajudar Itaoca. O deputado Zico, e agora poucos dias, os 
deputados do partido do DEM, reforçou dizendo toda ajuda é bem-vinda para 
Itaoca de qualquer partido. E finalizou dizendo sobre o córrego, a notícia também 
“está nas redes sociais,” contando que houve licitação, comentou que houve 
muitas críticas contra os vereadores, e parabenizou a todos que estiveram diretas 
ou indiretamente envolvidos. Começou com o secretário de saneamentos 
hídricos, Edson Giriboni, na gestão do Aluízio, depois o presidente na gestão do 
Rafael, o vereador Juninho com o abaixo assinado, a todos que ajudaram, disse 
que será benéfico para a população. E se despediu de todos. Fez uso da tribuna 
vereador Lucio, dizendo que quer agradecer pela obra licitada do córrego, as 
emendas do deputado Edson Giriboni 150(cento e cinquenta) mil reais e o 
deputado Hamilton Pereira 150(cento e cinquenta) mil reais. E comentou também 
da diferença entre emenda parlamentar e programa de governo, contou sobre a 
emenda ser um orçamento do governo do estado, e os parlamentares tem acesso 



as cotas, dentro deles para ajudar a população. Falou ainda sobre a emenda do 
deputado Hamilton Pereira, disse que era esperado desde 2014, e agora foi 
contemplado, contou ainda que por ele não ter sido eleito, foi falado sobre a 
emenda não ser contemplada, porém foi contemplada, e o prefeito foi assinar 
hoje, e parabenizou Itaoca pela conquista. Comentou sobre a desapropriação do 
terreno para o campo no Lajeado, colocado em edital. E comentou que, os 
eleitores os colocaram aqui, para representa-los, e é aqui a casa de leis, e que 
tudo deve ser discutido para ser aprovado ou não. Agradeceu a todos pelos 
esforços para conseguir as emendas, e pela canalização do rio. Parabenizou a 
todos e por Itaoca estar se desenvolvendo, e disse ainda que pode desenvolver 
ainda mais com pessoas atuantes trabalhando por Itaoca. E reforça dizendo não 
precisa ser necessariamente político para ajudar as pessoas, pode-se fazer isso 
individualmente por uma questão humanitária, de vizinhos e coleguismo. E se 
despediu de todos. Fez uso da tribuna o vereador João Camargo, cumprimentou 
a todos, disse que queria deixar registrado o seu agradecimento ao setor 
responsável pela roçada, setor de Obras, relembrou que havia necessidade por 
questão de visibilidade do motorista, principalmente nas curvas, evitando assim 
possíveis acidentes. Agradeceu também ao assessor jurídico, e Apiaí por 
estarem fazendo a parte deles, para a manutenção da estrada. Não apenas como 
vereador, mas também como usuário, e representante do público. 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 08(oito) de junho 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 25(vinte e cinco) de maio de 2016. 


