
Ata da 16°(décima sexta) Sessão Ordinária da 6° legislatura do 
ano de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 
11(onze) de outubro 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,  Eloir Ferreira da Silva, João Carlos dos Santos, 
Pedro Dias Ribeiro, Sebastião Lucio de Oliveira, Jose Mário dos 
Santos Junior , Romildo Pereira Lima, ausente o vereador André 
Luiz Rodrigues da Silva. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a presente sessão, onde solicitou ao 
primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 15° (décima 
quinta) Sessão Ordinária, realizada em 28(vinte e oito) 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: Leitura do Projeto de Lei Municipal do Legislativo N°003 de 
outubro 2.016. “Autoriza a doação de moveis pertencentes ao 
patrimônio da Câmara Municipal à Prefeitura de Itaoca e dá 
outras providências.” 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: João Carlos dos Santos, 
Sebastião Lucio de Oliveira e João Camargo Neto. Iniciou o 
vereador João Carlos, cumprimentou a todos e parabenizou aos 
reeleitos e os eleitos, que participarão no ano que vem. Citou que 
eles enquanto vereadores, reprovaram o mínimo de projetos, 
apenas os que não seriam viáveis naquele momento. E disse que 
tem clareza que trouxeram benefícios para o município. Desejou 
boas-vindas à Câmara, e também que seja feito um bom 
trabalho. Em seguida o vereador Sebastião Lucio usou a tribuna, 
cumprimentou a todos os eleitos em nossa cidade, e desejou que 
eles desempenhem um bom trabalho, promovendo, conquistando 
e protegendo o município, enfatizou que esse precisa ser o ideal 
de todos. Lamentou por não participar no ano que vem. 
Parabenizou a administração ter retomado as obras logo após as 
eleições, citou as máquinas que estão trabalhando no campo de 
futebol no Lajeado, contou ainda que se encontra bem adiantado, 



e enfatizou ser uma conquista do bairro, para lazer, trazendo 
benefícios à saúde, e mais qualidade de vida. Parabenizou os 
dois reeleitos da casa, e disse, para aqueles que não foram que 
continuem a luta, política não requer só cargos políticos, 
reforçou, e disse ainda, que ela é feita nas nossas comunidades 
para trazer um mundo melhor, mais fraterno, esse é o ideal. E 
finalizou agradecendo ao senhor presidente, ao jurídico e a todos 
os demais, presentes. E se despediu de todos. Fez uso da 
tribuna o vereador João Camargo, que cumprimentou a todos os 
presentes, disse ter lamentações, porém gostaria de começar 
parabenizando ao vereador Lúcio pelas muitas obras, e os 
benefícios conquistados para o município. Agradeceu aos seus 
eleitores, pelos 82(oitenta e dois) votos e apoio. Disse que 
também conquistou benefícios para o município, enfatizou que 
das leis e propostas, adequadas, foram aprovadas. E contou que 
teve apenas algumas exceções, citou o canil. Após, desejou aos 
futuros vereadores que espera um bom trabalho, da parte deles, 
tanto no executivo quanto no legislativo, ressaltou o vereador 
João Camargo, apoio do legislativo para o nosso jurídico, 
enfatizou que foram bem representados, por ele, e possivelmente 
continuarão sendo bem assessorados, e citou também a 
reeleição de um vereador de cinco mandatos e o presidente da 
Câmara. E se despediu de todos. Finalizando, o senhor 
presidente deixou registrado os seus agradecimentos pelas 
palavras do vereador João Camargo Neto e não havendo mais 
nada a tratar encerrou a presente sessão, convocando os 
vereadores para a próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 
26(vinte e seis) 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 11(onze) de outubro 
de 2016. 
 
 


