
 Ata da 9°(nona) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 8(oito) de junho 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 8° (oitava) Sessão Ordinária, realizada em 25(vinte e cinco) de maio de 2016, 
onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. 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: Eloir Ferreira da Silva, e Sebastião Lucio de Oliveira. Fez 
uso da tribuna o vereador Eloir, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu 
ao S.r Prefeito e os funcionários responsáveis pelo reparo da rua do Bairro 
Caraças, contou que havia uma necessidade, e que foi reparado com rapidez. 
Comentou sobre os comentários em relação aos trabalhos do prefeito, mas, disse 
o vereador, que se deve reconhecer as benfeitorias, quando feitas. Deixou seus 
pêsames aos falecidos, no dia 7(sete) de junho, a mãe da ex- funcionaria da 
Câmara Sandra, e o S.r Aderico Ribeiro irmão do vereador Pedro Ribeiro. 
Agradeceu ao diploma do terceiro lugar de vereador atuante, do Instituto 
Tiradentes, disse que a S.r Anazir havia comentado com ele sobre essa pesquisa 
via telefone. E agradeceu a todos que possibilitaram o diploma. E se despediu de 
todos. Fez uso da tribuna o vereador Lucio, cumprimentou a todos e agradeceu a 
oportunidade, disse que viu no portal da transparência, em relação a saúde que 
até abril deste ano foi disponibilizado 147(cento e quarenta e sete) mil para Itaoca 
pelo Governo Federal, porém não foi repassado pelo Governo Estadual. Contou 
também que no dia nove de outubro de 2015, foi feito um requerimento pedindo 
explicações a Secretária da Educação, pela escola do Lajeado pela falta de 
merenda escolar, foi comunicado também a diretoria de ensino pela falta de 
explicações, aos pais, a todos na verdade. Reforçou que as crianças foram 
dispensadas das aulas, por falta de merenda sem as devidas explicações. E 
contou que isso está voltando a se repetir, crianças sem a merenda com a 
qualidade e quantidade, que lhe é de direito. Contou também sobre uma CPI 
“meia boca” em suas palavras, na Assembleia Legislativa de São Paulo, feitas 
pelos governistas de plantão, por pressão dos estudantes, que foram de gabinete 
em gabinete, na Assembleia, para averiguar possíveis irregularidades, fraudes 
em contratos de merenda escolar do nosso estado. Lamentou dizendo, ainda que 
ficou muita coisa de fora dessa CPI. E disse também que está começando a se 
repetir nas escolas, e reforçou a necessidade de algum tempo precisar fazer um 
novo requerimento à Secretária de Educação. Manifestou-se o vereador André 
que vai haver uma fiscalização sobre as mudanças, vai ser surpresa, conta. Para 
investigar possíveis irregularidades na merenda das escolas do município. 



Comentou novamente o vereador Lucio, sobre a política, dizendo, que houve um 
pedido de prisão para Renan Calheiros, Romero Juca, José Sarney e Eduardo 
Cunha, e o Japonês da Federal foi preso. Ironizou dizendo, que por todo 
cooperativismo que existe logo estará solto. E relembrou sua fala, quando Lula 
teve que se retratar ao contar que havia 300(trezentos) ladrões do orçamento. E 
disse ainda que hoje há bem mais. Mostrou sua indignação dizendo estar triste, 
por não sermos bem representados, e falou também que há investigações para 
as corrupções, e está descobrindo várias irregularidades. E finaliza dizendo que 
teme pela democracia e pela volta da ditadura no país. E ressaltou enfim, que se 
deve, valorizar mais a democracia no país. Nada mais havendo a tratar o senhor 
presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 29(vinte e nove) 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 08(oito) de junho de 
2016. 

 


