
Ata da 15°(décima quinta) Sessão Ordinária da 6° 
legislatura do ano de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, 
realizada em 28(vinte e oito) 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, 
Jose Mário dos Santos Junior e Romildo Pereira Lima. 
Havendo número legal o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro 
secretário que fizesse a leitura da ata da 14° (décima 
quarta) Sessão Ordinária, realizada em 14(quatorze) de 
setembro de 2016, onde foi posta em votação, sendo 
aprovada por todos. A seguir o senhor presidente pediu ao 
senhor secretário que fizesse a leitura das matérias sujeitas 
à ordem do dia: – REQUERIMENTO PARA 
AUTORIZAÇÃO À REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, 
DISPENSANDO AS TRAMITAÇÕES INTERNAS EM 
RELAÇÃO AO PROJETO DE LEI N° 12 DE 22/09/2016. -
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 012 DE 22 DE 
SETEMBRO DE 2016. Em fase de expediente o senhor 
presidente, conforme o regimento interno, deixou em 
votação o requerimento em relação a dispensa as 
tramitações internas ao -PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 
012 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016, sendo posto em 
votação e aprovado por todos. Em seguida deixou em 
discussão e votação o projeto de lei municipal n°12/2016 
que “Dispõe sobre autorização do poder executivo do 
município de Itaoca para alienar imóveis na área urbana, 
na forma especificado e dá outras providências correlatas.” 
Sendo posto em votação e aprovado por todos. 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: Eloir Ferreira da Silva, 
dando início o vereador cumprimentou a todos, ressaltou a 



presença do senhor Kioche e Paulo César. Disse que será 
breve, agradeceu ao responsável pelo Transporte da 
Saúde do município (o senhor Leandro), pelo apoio ao 
falecido senhor Ivanildo Rodrigues, conhecido por 
“Pernambuco”, na sexta feira. Contou o vereador ,que o 
acharam em sua casa, ele estava sozinho pois sua esposa 
viajara para Curitiba, contou que foi procurado para ver o 
que podia ser feito, com apoio da senhora Joelma e do seu 
esposo também, ligaram para o senhor Leandro solicitando 
um médico na casa, para atestar o óbito, contou o vereador 
que embora ele tenha dito ser a própria funerária a fazer 
isso, pediu que as enfermeiras Lídia e Jucilene fossem até 
a residência, e que o senhor Leandro entrou em contato, 
também, com a funerária, reforçou o vereador que estes 
serviços foram muito úteis. Cumprimentou o executivo pelo 
projeto, que acabaram de aprovar, disse também ser um 
projeto importante para o município. Falou sobre as 
eleições, que serão agora no próximo Domingo e que então 
conhecerão os próximos vereadores da Câmara Municipal. 
Desejou sorte aos companheiros que estão disputando as 
eleições e citou que o vereador André está apoiando o 
pessoal do partido. Contou o vereador que não vê ninguém 
acompanhando o trabalho dos vereadores nas sessões, 
citou “ver os projetos ser aprovado, projetos como os de 
hoje”. Disse ainda, “embora não vá ser mais vereador 
estará sempre nas sessões, acompanhando os trabalhos 
dos vereadores futuros”, e se despede de todos. O senhor 
presidente perguntou sobre próxima sessão aos 
vereadores, pois cairia no dia 12(doze), que é feriado e 
perguntou “se eles queriam que marcassem para um outro 
dia”. Se manifestou o vereador João Camargo, que 
aproveitou o diálogo para indagar por que o Secretário do 
Meio Ambiente não veio na sessão, e enfatizou ainda, que 
foi enviado um ofício, porém deveria ter sido convocado. 
Finalizou o senhor presidente que irá convoca-lo. Nada 
mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 
presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 11(onze) de 



outubro 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 28(vinte e oito) de 
setembro de 2016. 
 
 


