
Ata da 17°(décima sétima) Sessão Ordinária da 6° legislatura do 
ano de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 26(vinte 
e seis) 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 Romildo Pereira 
Lima, 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, ausente o vereador João Camargo Neto. Havendo 
número regimental o Senhor Presidente declarou aberta a presente 
sessão, onde solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura 
da ata da 16° (décima sexta) Sessão Ordinária, realizada em 
11(onze) de outubro de 2016, onde foi posta em votação, sendo 
aprovada por todos. A seguir o senhor presidente dispensou a 
leitura do Projeto N° 003 de 7 de outubro de 2.016 que, “Autoriza a 
doação de moveis pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal 
à Prefeitura de Itaoca e dá outras providências.” Em seguida o 
senhor presidente deixou em discussão e votação o Projeto 
N°003/2.016, não havendo manifestações por parte dos vereadores 
foi aprovado pelos presentes. 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. 
Iniciou cumprimentando a todos, e agradeceu ao senhor Presidente 
pela oportunidade, e salientou o fato de ter pouco público, presente 
novamente. E também comentou que pretende usufruir do tempo 
que resta para fazer uso da palavra. Comentou sobre as obras em 
andamentos, citou as pontes já bem adiantadas. Criticou a 
qualidade do lajotamento, que está sendo feito na rua Salvador 
Gonçalves de Pontes, enfatizou que o engenheiro poderia fazer um 
trabalho, uma fiscalização melhor, para se ter um serviço mais 
duradouro. Citou que no município há outros exemplos de obras 
malfeitas e que se deterioraram depressa. Lamentou a aprovação 
da PEC, e pelo povo em seu dizer ser muito sossegado e covarde. 
E reforçou dizendo que são aprovadas leis como essa, por não 
conhecerem mais detalhadamente a realidade e a necessidade de 
cada município. 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 
09(nove) de novembro de 2016. Eu, Romildo Pereira Lima, mandei 
lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 2º 
secretário e pelo S.r. presidente. Em 26(vinte e seis) de outubro de 
2016. 


