
Ata da 19°(décima nona) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano 

de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 30(trinta) 

de novembro 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, Romildo Pereira 

Lima 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 18° 

(décima oitava) Sessão Ordinária, realizada em 09(nove) de 

novembro de 2016, onde foi posta em votação, sendo aprovada 

por todos. A seguir o senhor presidente dispensou a leitura do 

PROJETO DE LEI N° 13 DE 29 DE SETEMBRO DE 2016 “ESTIMA A 

RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ITAOCA PARA O 

EXERCICIO DE 2017” por decorrência do segundo turno do 

mesmo. Em fase de expediente o senhor presidente deixou em 

discussão e votação o Projeto de Lei N°13/2016, sendo aprovado 

em segundo turno por todos. Dando andamentos aos trabalhos, 

deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 

improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 

previamente inscritos: João Carlos dos santos e Sebastião Lucio de 

Oliveira. Dando início o vereador João Carlos, cumprimentou a 

todos. Fez um agradecimento a Deus pelo mandato que já está 

chegando ao final, e disse embora foram muito criticados, frisou 

que, foram por pessoas não frequentes nas sessões. Desejou boa 

sorte e bom aprendizado aos novos vereadores. Disse ainda que 

em uma disputa política, não importa perder ou ganhar, mas sim 

participar da democracia, ressaltou que embora este ano não 

tenha participado. E desejou também que seja feito uma boa 

administração, citou o senhor Frederico, e a todos, inclusive ele 

mesmo faz 17(dezessete) anos que já faz parte, aqui em Itaoca. 



Agradeceu a todos e ao jurídico, Jorge Pingas. Desejou a todos um 

feliz natal e ano novo, e que Deus abençoe a todos. E enfim se 

despediu de todos. Em seguida o vereador Lucio fez uso da 

palavra, cumprimentou a todos. Falou dos vereadores que ainda 

estão o denegrindo, mesmo com a disputa das eleições já estarem 

encerrados, e que, não vem aqui nas sessões. Disse a um certo 

vereador que poderão se encontrar e possivelmente quer 

satisfações, conversar, enfim. A seguir o vereador Lucio citou a 

tragédia que ocorreu no Brasil. Citou a morte de Fidel Castro, disse 

“que ele foi um exemplo”, contou que 11(onze) presidentes dos 

EUA que tentaram, porém falharam. Elogiou a educação médica 

de Cuba, enfatizou que ela é exportada para o mundo. Elogiou 

também a importância que se é dada para a educação e igualdade, 

comparada com nosso país, mesmo Fidel sendo um ditador 

ressaltou. Contou que ele tomou o poder em 1959, e citou uma 

das atitudes benéficas dele, quando conseguiu zerar a população 

de analfabetos do país. Foi odiado por uns e amado por outros. 

Criticou o vereador, que heróis brasileiros não foram 

reconhecidos, citou Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos, 

disse ter sido um idealista revolucionário. Citou a Revolta da 

Chibata, e também Zumbi dos Palmares, e contou que é 

comemorado o dia dele, esse mês. Se mostrou indignado por não 

serem comentados em sala de aula, sobre esses heróis, “que 

lutaram para a liberdade do povo”, disse ainda, que foram 

“maquiados” pela mídia, em sua opinião muito manipuladora. 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 

14(quatorze) de dezembro 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 30(trinta) de 

novembro de 2016. 



 


