
Ata da 14°(décima quarta) Sessão Ordinária da 6° 
legislatura do ano de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, 
realizada em 14(quatorze) de setembro 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, Sebastião Lucio de Oliveira e 
Jose Mário dos Santos Junior, ausente o vereador Romildo 
Pereira Lima. Havendo número regimental o Senhor 
Presidente declarou aberta a presente sessão, onde 
solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata 
da 13° (décima terceira) Sessão Ordinária, realizada em 
31(trinta e um) de agosto de 2016, onde foi posta em 
votação, sendo aprovada por todos. O senhor presidente 
relatou aos vereadores que foi feito uma convocação ao 
Secretário do Meio Ambiente, o senhor Ananias para 
esclarecimentos em relação ao assunto das barragens ao 
longo do rio ribeira, e que este respondeu que não poderia 
estar presente nesta sessão devido a sua ida a uma 
reunião sobre micro bacias, e que estará presente na 
próxima sessão fazendo esclarecimentos. Dando 
andamentos aos trabalhos, o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal por prazo 
improrrogável de 30(trinta) minutos distribuídos aos 
vereadores previamente inscritos: Sebastião Lucio de 
Oliveira.  Dando início a sua fala o vereador Lucio 
cumprimentou a todos e ao público presente, falou sobre o 
período eleitoral, sobre as pessoas estarem admiradas pela 
falta de agitação em vista dos anos passados, parabenizou 
a coragem do candidato único  à prefeito. Enfatizou que 
está eleição está calma, citou a ausência de brigas, 
pessoas embriagadas nas ruas ameaçando uma as outras. 
Disse também que os vereadores estão cumprindo seu 
papel, pedindo votos. E citou também sobre o período 
eleitoral, nas cidades próximas, estar intenso, e com vários 
candidatos. Comentou sobre o calçamento de lajotas na 



estrada sentido a Barra, Caraças, criticando, por já estarem 
destruídos antes mesmo da enchente ocorrida. Contou sua 
admiração pela cidade ter conseguido duas obras de 
infraestrutura, citou a do vereador André com o deputado 
Edson Giriboni, valor de R$150.000,00(cento e cinquenta 
mil reais), e a do deputado Hamilton Pereira do seu próprio 
contato, mais R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais). 
Criticou, porém, a Rua Paulo Jacinto Pereira nesta 
municipalidade, pela obra que antes da inauguração, 
observou o vereador, o estado em que a rua ficou, após a 
entrada de uma máquina, que, não soube dizer se era da 
prefeitura ou particular, no terreno ao lado, sujando toda a 
calçada com pedras e barro, e contou o vereador, que pode 
ter até mesmo, sido danificada. Reforçou, dizendo que 
quem danificou tem a obrigação de concertar, disse que iria 
tomar providências, ou outro vereador, e se perguntou, 
“será que as outras pessoas não estão vendo?” Apenas 
aqui teremos de nos prontificarmos. Citou também o estado 
ruim em que se encontra o calçamento do CDHU. Enfatizou 
que não é fácil conseguir benefícios, emendas 
parlamentares para o município, e reforçou a necessidade 
de todos precisarem cuidar da nossa cidade, e eles 
enquanto vereadores são fiscalizadores da administração. 
E falou ainda que são obras feitas com dinheiro público, 
dinheiro nosso, dos impostos pagos. Agradeceu a 
oportunidade, e desejou que ocorra tudo bem nas eleições, 
em prol da nossa cidade 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 28(vinte e 
oito) de setembro 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 
14(quatorze) de setembro de 2016. 
 
 


