
Ata da 20°(vigésima) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da 

Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 14(quatorze) de dezembro 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, Romildo Pereira Lima , 

Sebastião Lucio de Oliveira 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 19° 

(décima nona) Sessão Ordinária, realizada em 30(trinta) de novembro de 

2016, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida o 

senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das 

matérias sujeitas à ordem do dia: Leitura do Parecer exarado pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo- Contas Municipais exercício 2014- TC-

00618/026/14- Responsável Rafael Rodrigues de Camargo. Edital de 

publicação. O senhor Jorge Pingas lembrou que por 60 (sessenta) dias 

ficará disponível para o público na Câmara Municipal, embora fique em 

recesso final do ano, citou, e que na volta ira ser votado. Dando 

andamentos aos trabalhos o senhor presidente convocou o vice-

presidente onde fez o uso da palavra, porém antes fez uns comentários. 

Sobre a canalização do córrego que se dará início as obras brevemente, 

citou, e que a primeira parcela foi depositada. Citou a obra do Portal e da 

Quadra. Contou o Presidente sobre a devolução do dinheiro para a 

contrapartida, e que quando souber o valor com a contabilidade 

publicará. Agradeceu a todos os vereadores pelo apoio, ao jurídico Jorge, 

ao contador Edson e sua esposa Alice, aos funcionários Josiele, Paula, 

Alessandro, Jedson e a Laira. E desejou a todos um feliz natal e ano novo. 

A seguir o vereador João Camargo, cumprimentou a todos, deixou seu 

agradecimento aos companheiros do período do seu mandato. Pediu 

desculpas por algo que possa ter feito ou falado. Parabenizou aos futuros 

vereadores, falou sobre o dia seguinte serem diplomados, enfatizou 

esperar que eles façam um bom trabalho e que sigam o regimento interno 

e a conduta. Desejou um feliz natal a ano novo a todos. E se despediu. A 

seguir fez uso da tribuna o vereador Eloir, cumprimentou a todos, e 

agradeceu-os por estarem juntos no período de seu mandato, também 

pediu desculpas por algo dito ou feito. Citou a obra das moradias, em suas 

palavras foram muitas conquistas. Desejou a administração e aos novos 



vereadores e aos que já foram citou o senhor Vandir, Zé Ferino e Antenor, 

que sejam unidos, e façam um bom trabalho. Contou que no dia anterior 

participou da entrega de títulos da Zona Urbana, com a presença do 

prefeito e do seu vice. Parabenizou Itaoca pela conquista do campeonato 

2016. Agradeceu a Secretaria de Esportes, e alguns dos organizadores 

citou Neto, Rene e Dráuzio, pelos jogos realizados, citou o Master, este 

que possibilitou participações de jogadores mais velhos e ausentes dos 

jogos. Parabenizou o time do Reinaldo pelo título, e por fim desejou a 

todos um feliz natal e ano novo e se despediu de todos. Fez uso da tribuna 

o vereador João Carlos, cumprimentou a todos, agradeceu aos formandos 

pelo convite recebido, desejou a eles que continuem os estudos assim 

como aconselhou seu filho, citou que ele esta no quarto ano de Direito, 

enfatizou a importância dos estudos. Agradeceu aos seus companheiros 

vereadores pelo período passado juntos. Disse ser importante participar 

da democracia, acompanhar. Parabenizou aos futuros vereadores, desejou 

que fizessem um bom trabalho, e reforçou, assim como os que fizeram 

mesmo recebendo muitas criticas. Desejou ao senhor Frederico um bom 

trabalho. Contou ainda o vereador João Carlos que ao fazer uma mudança 

para um senhor dentista, recebeu a doação de equipamentos do 

consultório deste, disse o vereador que vai doar para o prefeito em 

beneficio do município. E desejou um feliz natal e ano novo, e que 

independentemente de ser vereador estará sempre pronto a ajudar, e se 

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

cumprimentou a todos, e disse que embora estejam em clima natalino, ele 

tem algo a criticar. Mostrou-se revoltado com a aprovação da PEC55 no 

congresso, e acha coincidir com a 13/12/1968, no governo militar foi 

decretado a AI5, contou que restringia os direitos da população, época em 

que muitos foram torturados. Enfatizou que apoia manifestações 

ocorridas no país, contra a PEC55, criticou o vereador, essa que vai limitar 

os gastos da população, e algumas pessoas como diretores da FIESP não 

serão atingidos, esses sonegadores e devedores de impostos. Mostrou-se 

revoltado ao falar da reforma da previdência, onde todos terão que 

trabalhar 49(quarenta e nove) anos registrados para se aposentar. O 

vereador Lucio fez uma analogia com o tempo da escravidão, quando os 

escravos ganhariam sua liberdade quando completasse 60(sessenta) anos. 

Citou em seu dizer que “o mineirinho Aécio neves, esta de bico doce” para 

conseguir a presidência, falou ser o segundo golpe e que ele ainda protege 

traficantes de cocaína em Minas Gerais, citou Gustavo Parrela do 



helicóptero cheio de cocaína e ainda foi promovido para o ministério do 

Esporte. Citou que sempre carregará a bandeira vermelha, e disse ser um 

pretexto tirarem a presidente, para fazer reformas e já estão fazendo. 

Agradeceu ao convívio e pediu desculpas por alguma coisa, enfatizou que 

mesmo divergindo em algo buscou e busca ter respeito e admiração por 

todos. Contou o vereador sobre ter conseguido uma obra com o deputado 

Amilton Pereira 160(cento e sessenta) mil reais, para o calçamento da Rua 

da Figueira, uma emenda parlamentar de 75(setenta e cinco) mil onde foi 

adquirida uma ambulância Peugeot. E de acordo com o prefeito Rafael em 

2013, através de uma resolução aproximadamente 69(sessenta e nove) 

mil para uma benfeitoria no campo do Lajeado e a passagem entre a Vila 

América, contou que fizeram o Projeto de Resolução no dia 11(onze) de 

dezembro de 2013, e indignou-se por o prefeito não ter cumprido. Citou 

ainda que participar dos trabalhos da Câmara foi um aprendizado, e levara 

sempre os amigos. Parabenizou os Formandos do 3° ano, e disse sentir 

muito por não ter conseguido terminar os estudos, reforçou a importância 

da leitura e dos estudos a todos, para não serem influenciados pela mídia, 

finalizou, e se despediu de todos. A seguir o vereador André iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, agradeceu a todos os seus 

companheiros, disse que procuraram sempre o melhor para o município. 

Agradeceu ao jurídico da casa, por ter recebido muito auxilio dele nesses 

oito anos, agradeceu aos funcionários da Câmara também. Falou ainda 

sobre o mandato ter sido de muitas conquistas, pontos negativos em suas 

palavras, “devem ser corrigidos”, e “os positivos devem ser lembrados”. 

Deixou seu agradecimento ao deputado Edson Giriboni, pela parceria. 

Também citou o senhor Aluízio e Rafael. Lembrou-se das obras no bairro 

Pavão, o calçamento na Rua da Lagoa no valor de 150 (cento e cinquenta) 

mil reais, a iluminação do campo através do deputado Milton Monti no 

valor de 115 (cento e quinze) mil reais, o calçamento em frente á quadra 

da Escola Anézia Amorin Martins no valor de 50 (cinquenta) mil reais, 

agradeceu ao trabalho voluntário na construção da quadra, reforçou que 

esta é a melhor do município. Citou o apoio com a terraplanagem do 

senhor Antonio Carlos Traninn e também que com o governo do Estado 

foi conseguido uma reforma para a mesma, no entanto ocorreram 

problemas com a empreiteira, mas após denuncias tudo foi resolvido. 

Mencionou sobre a canalização do Córrego da Rua da Figueira obtido pelo 

deputado Edson Geriboni. O calçamento do Regina no valor de 150 (cento 

e cinquenta) mil reais e o da Vila Ribas, embora que com a enchente tudo 



foi destruído, a Arquibancada do Campo Municipal no valor de 50 

(cinquenta) mil reais também em parceria com Edson Giriboni, e, 

reforçando, disse que todos façam a diferença assim como fizemos. Falou 

do Projeto Agua é Vida nos Bairros Capuavinha e Paiolada. Deixou seu 

agradecimento ao apoio a dona Terezinha e dona Lenita do Bairro Pavão, 

se despediu da população enfatizando que brevemente estará de volta na 

politica. Desejou ao Prefeito Frederico, que segundo ele que muito somou 

por Itaoca, e o seu Vice-Prefeito Antonio Carlos, que façam uma boa 

administração, como outros fizeram, citou José do Carmo Lambert, 

Antônio Carlos, Aluízio e Rafael, e se despediu de todos. Fez uso da 

tribuna o vereador Romildo cumprimentou a todos os presentes, 

agradeceu ao Secretário de Esportes Neto, pelo campeonato organizado, e 

parabenizou a todas as equipes que participaram do Campeonato, 

lembrou do Itaoca Jr e dos Veteranos, time do Reinaldo, e pediu para que 

seja dada continuidade. Agradeceu a Secretaria de Obras pelos serviços 

prestados e a Secretaria da Agricultura pelo atendimento aos agricultores 

e associações. Agradeceu aos dois ex-presidentes o senhor Sebastião Lucio 

e o senhor Rozenildo, agradeceu também aos funcionários da Câmara, o 

senhor Alessandro, Jedson, Josiele, Laira e Paula e o advogado Jorge 

Pingas. Desejou a todos felicidades pelo Natal e Ano Novo. Despediu-se de 

todos. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 

presente sessão. 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 dezembro de 2016. 

 


