
Ata da 12°(décima segunda) Sessão Ordinária da 6° legislatura 
do ano de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 
10(dez) de agosto 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 número legal o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro 
secretário que fizesse a leitura da ata da 11° (décima primeira) 
Sessão Ordinária, realizada em 13(treze) de julho de 2016, onde 
foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Após o senhor 
Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal por 
prazo improrrogável de 30(trinta) minutos distribuídos aos 
vereadores previamente inscritos: João Carlos dos Santos, Eloir 
Ferreira da Silva e André Luiz Rodrigues da Silva.  Iniciou o 
vereador João Carlos, cumprimentou a todos, e contou que ele 
e também alguns companheiros vereadores, citou Eloir, André e 
Romildo, não irão disputar as eleições, mas desejou boa sorte 
aos que irão disputar. Comentou que serão muitos e isso deixa 
a eleição mais difícil, e também por ser chapa única. E deixou 
sua indignação á alguns candidatos iniciantes, pelas críticas a 
não terem saído candidatos, reforçou para estes não difamarem 
sobre ele, e sobre o seu trabalho como vereador e se despediu 
de todos. Fez uso da tribuna o vereador Eloir, começou 
cumprimentando a todos, e disse que concorda com a fala do 
vereador João Carlos, e desejou boa sorte aos candidatos que 
voltarão a disputar a política, e contou fazer dois anos, que 
decidiu não sair candidato. Parabenizou a comissão de esportes 
pelo campeonato de Itaoca, que se encerrou nesse Domingo, 
contou o vereador ainda, sobre o time de Iporanga ter sido 
campeão e ter feito, uma bonita festa, lembrou da presença do 
vereador André e Romildo, e do narrador Autacilio. Contou o 
vereador Eloir, que ficou impressionado pelo prefeito Valmir de 
Iporanga com seu vice, ao lado, o adversário político dessa 
campanha Marquinhos, sentado na arquibancada junto com 



seus atletas até o fim do jogo. Criticou que em Itaoca isso nem 
sempre acontece, embora ele contou ter visto a presença do 
prefeito, e enfatizou que a maioria dos candidatos políticos não 
estavam presentes. Deixou seus cumprimentos a Câmara 
Municipal e aos vereadores, acordados em patrocinar o 
campeonato, desde a festa de novembro para arrecadar 
dinheiro. Deixou sua indignação aos muitos que os criticam, 
estes, que as vezes são mal informados, e que nunca deixaram 
de fazer algo pelo município e de apoiar o prefeito, para 
conseguir benefícios para itaoca, citou convênios e projetos. 
Desejou boa sorte,que em seu dizer, “aos marinheiros de 
primeira viajem”, e aos que acham ser fácil, disse também achar 
antes, enfatizou não é fácil fazer mudanças. Citou uma conversa 
que teve com os vereadores Nonô e Lucio, queria saber se foi 
inaugurado as casas da São Paulo Solidário, contou que as 
casas perto da ponte ao lado da balsa estão, a maioria já 
ocupadas. O S.r Presidente lhe informou que esteve 
conversando com o S.r Marcelo, secretário do fundo social e 
este até mandou avisar, sobre a entrega de algumas chaves, 
porém não mandou convite para a Câmara, pelo período 
eleitoral, pensando poder dar algum problema. Manifestou-se o 
vereador João Camargo, citando que sua esposa o indagou 
sobre, e uma menina que veio cantar na igreja, na inauguração, 
respondeu-as que pessoalmente não recebeu convite, não 
estava sabendo de nada. Achou ser uma falta de respeito, disse 
que o convite deveria ser feito pois há vereadores que não são 
pré-candidatos, citou o Nôno, André, Romildo e Eloir, se 
desculpou por criticar, mas criticou que ser período eleitoral não 
é desculpa, para eles não terem sido convidados. O S.r 
Presidente falou que o S.r Marcelo avisou-o apenas no dia. 
Retomou a palavra o vereador Eloir, agradecendo a fala dos 
vereadores, achou uma falta de respeito também, e criticou 
dizendo que eles como vereadores aprovam e depois são 
esquecidos, pelas duas coligações, disse, mesmo agora quando 
estão unidos. E comentou que uma família do B° Caraças veio 
de mudança nessa segunda-feira, e citou também sobre sua 
irmã ter vindo a inauguração, porém não viu nenhum vereador, 
presente, embora sem participar do evento. Contou que 



batalharam também para sair o projeto, e eles não participaram, 
e assim as pessoas os criticam, pela ausência. E enfatizou em 
inaugurações importantes estão sempre os “chegados” do 
prefeito, para saírem nos jornais, e disse ainda achar que ano 
que vem vai continuar da mesma forma. E citou um exemplo de 
Adrianópolis, que sempre se sai nos jornais os vereadores junto 
com o prefeito, quando recebem um veículo por exemplo. E se 
mostrou indignado com a candidatura única, em sua opinião 
deveria haver disputa. E também com o presidente do partido do 
PSDB, que recusou que o próprio irmão também saísse 
candidato. Citou um caso, onde o irmão dele mora, em Vargem 
Grande, Pinhais, na campanha passada quando saiu um 
candidato único, e houve uma rejeição tão grande que o mesmo 
resolveu pagar uma pessoa para sair como adversário dele. E 
falou o vereador que um candidato pode ser bom para uns e 
ruim para outros, indignado ainda com a candidatura única, e 
por ele nem ter sido convidado para as reuniões, e reforçou que 
não tem candidato para prefeito, e só apoiara sua irmã. E se 
despede de todos. Começou o vereador André, 
cumprimentando a todos, e falou novamente sobre o Plano de 
Carreira, contou que há pouco se reuniu com o jurídico da 
prefeitura, e com o pessoal da educação. Falou que o plano de 
carreira já se encontra nessa Casa de Leis, para ser analisado, 
e enfatizou que foi depois de muita luta, na próxima semana, 
com uma reunião de comissão, para últimos ajustes, e enfim ser 
votado antes do orçamento de setembro. E reforça ser o 
momento de se finalizar esse projeto, e criticou que tem tido a 
impressão de estar sendo travado. Pediu o apoio da educação e 
dos vereadores para o projeto ser votado em breve. O S.r 
Presidente contou que na semana a seguir, os vereadores já 
estarão com o projeto em mãos, e marcará uma data para a 
reunião. E novamente o vereador André, citou uma conversa 
que teve com o S.r Jorge, sobre a existência de outros setores 
que não tem plano de carreira, disse também o vereador, que 
esses, precisam lutar para obtê-lo, e enfatizou ser mais do que 
merecido pelo funcionalismo público. Parabenizou a final do 
campeonato, aqui em Itaoca, e a comissão de esportes, pela 
bela final com grande público, e sentiu por Itaoca não ter ido 



para a final, lamentou ainda o suposto erro da arbitragem no 
jogo e então acabou perdendo nos pênaltis. E parabenizou a 
torcida de Iporanga pela bela festa, e disse que sentiu por não 
ter sido Itaoca. E comentou que estava na entrega dos troféus, e 
viu o nome da Câmara Municipal do Poder Legislativo, e 
parabenizou ao S.r Presidente e a todos do Poder Legislativo, 
que apoiaram para que acontecesse e enfatizou ser um bom 
exemplo para os que futuramente estiverem aqui para apoiarem 
o futebol e assim como os demais esportes. O S.r Presidente 
lembrou do próximo campeonato, que será o regional. 
Novamente pediu, mesmo não estando aqui no próximo ano, 
que procurem investir em esporte, e reforçou ser uma das 
formas de não deixar as drogas entrarem no município. Criticou 
um exemplo feio, que houve na praça, porém não quer entrar 
muito em detalhes, dizendo ainda que deveriam ser respectivos 
com quem vem, pensando no turismo lá na frente, e não fazer o 
que foi feito. Desejou boa sorte a todos os companheiros que 
irão disputar as eleições, e ressaltou para estes apresentarem 
seus planos de trabalho, correrem atrás dos seus votos, e que 
defendam essa casa de leis, disse o vereador, assim como 
todos nós vereadores fizemos, embora houvesse algumas 
divergências. Comentou também sobre já ter tomado a decisão 
de não sair, pois pleiteava outro cargo no executivo, disse ser 
uma pessoa de desafios, lamentou não ter dado certo agora, e 
lamentou também as críticas maldosas, por ele não ter saído, e 
comentou sobre dúvidas dos seus companheiros, até no dia da 
convenção, porém sua decisão já havia sido tomada 
anteriormente. E contou que desde 2008 vem nesse trabalho 
político, e no começo não pode sair por uma dupla filiação, com 
o Marcelo, mas duas foi eleito pelo povo. Ressaltou que foi um 
grande aprendizado. E disse também que em 2020, será um 
grande desafio tanto no legislativo quanto no executivo, voltará 
para ser aprovado ou não pela população. Reforçou um 
comentário anterior, dizendo, que se deve saber fazer críticas, 
não falar qualquer coisa, principalmente em redes sociais. Se 
manifestou o vereador Neto concordando, reforçando, que as 
pessoas devem falar pessoalmente, ou vir até as sessões tirar 
suas dúvidas e fazer uso da tribuna. E se mostrou indignado 



ainda com comentários de que ser vereador seria profissão, 
opinião da qual discorda. E o vereador André novamente 
concordando com o que o vereador Neto falou, e ainda 
complementou, muitos daqueles que falam, foram aqueles mais 
beneficiados em Itaoca, anteriormente. E desejou boa sorte aos 
candidatos, ao executivo, e diz sua opinião, achando que Itaoca 
deu um passo certo, um passo à frente, em relação a 
candidatura única. Disse que serão várias cabeças juntas, 
trabalhando pelo município, e apoia os dois candidatos, e 
reforça que sejam corrigidos os erros e se despede de todos. E 
por fim o vereador Lúcio, se manifestou deixando sua 
indignação a empresa H2O, que convidou as lideranças de 
Itaoca e do município, e depois cancelou e não marcou 
novamente a reunião para esclarecimentos, a respeito da 
barragem. E finalizou dizendo, para que todos do Legislativo 
fiquem alertas a qualquer novidade ou possíveis surpresas. E se 
despede de todos. O S.r Presidente confirmou que eles 
marcaram a reunião, e depois desmarcaram, dizendo, que 
marcariam novamente naquele mesmo mês, porém até o 
presente momento não haviam se manifestado. Nada mais 
havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente 
sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão 
Ordinária que ocorrerá no dia 31(trinta e um) de agosto 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 10(dez) de agosto de 2016.     
 
 


