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Ata da 4° (quarta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 29(vinte e nove) de março de 
2017, a Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência n° 
09(nove) sob a presidência do vereador Rozenildo dos Santos e 
secretariado pelo vereador Eziquiel Batista Fortes, às dezenove horas, 
presente, os vereadores, Antenor Gonçalves de Camargo, Claudinei 
Franco de Freitas, Marinei Belemel de Morais, Pedro Dias Ribeiro, Oziel 
de Pontes Oliveira, Vandir Rosa Rodrigues e Zeferino Rodrigues de 
Andrade. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que 
fizesse a leitura da ata da 03° (terceira) Sessão Ordinária, realizada em 
08(oito) de março de 2017, onde foi posta em votação, havendo 
manifestações por parte dos vereadores Vandir Rosa Rodrigues e 
Marinei Belemel de Morais em suas falas conforme segue: Ressalva um,  
Solicitou que ficasse mais evidente que a denúncia feita ao Tribunal foi 
feita por um cidadão itaoquense, e não por ele.  Ressalva dois o vereador 
Mario solicitou para deixar perceptível que para os bairros não seria 
possível linhas telefônicas cabeadas, e citou que talvez fosse possível 
por vivo box, após, a ata foi aprovada com ressalvas. Em seguida o 
senhor Presidente solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura das 
demais matérias da ordem do dia: -requerimento n°004/2017 de autoria 
do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -indicação n°030/2017 de autoria do 
vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. -indicação n°031/2017 de 
autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira -indicação n°032/2017 de 
autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. -indicação n°033/2017 de 
autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -indicação n°034/2017 de autoria 
do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -indicação n°035/2017 de autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. -indicação n°036/2017 de autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. -indicação n°037/2017 de autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. Posteriormente o senhor Presidente 
colocou em discussão e Votação o Requerimento N°004/2017, onde 
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manifestou-se o vereador Vandir, contando que juntamente com o 
vereador Mario, esteve no local e conversou com encarregados, e com o 
jurídico. Sobre a captação, canalização da água da chuva, ressaltou 
sobre ser jogada na rua e como consequência, trazer problemas aos 
moradores e comerciantes próximos. Falou ao jurídico para fazerem um 
requerimento pedindo o projeto para ser melhor se estudado. E enfatizou 
que, na sua opinião poderiam virar para a rua da Figueira, disse ainda 
que o referido local tem mais condições do que o local do projeto. Em 
seguida o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que 
procedesse a votação do Requerimento N°004/2017, sendo aprovado por 
todos. Após o senhor Presidente deixou a palavra aberta para uso da 
tribuna livre   por prazo improrrogável de quinze minutos, distribuídos 
entre os vereadores previamente inscritos, conforme regimento interno 
Artigo 324: Vandir Rosa Rodrigues e Marinei Belemel de Moraes. Iniciou 
o vereador Vandir, cumprimentou a todos, e endossou as indicações dos 
demais vereadores, salientou a importância da participação e união de 
todos para o bem do município. Em seguida falou sobre um requerimento 
feito ao prefeito, a respeito dos funcionários do CDHU; que estavam com 
pagamentos atrasados, comunicou que o prefeito já está tomando 
providencias, e contou ainda que terão auxílio, do senhor Júlio 
Fernandes; um ex prefeito de Capão Bonito, agora um dos 
representantes do CDHU no Alto Vale, fez elogios a ele e contou ainda o 
vereador Vandir que este foi escolhido pelo governador do estado. Logo 
comentou sobre o prefeito ter falado com ele, e que possivelmente irá 
marcar uma reunião para esclarecimentos. Após, endossou suas 
indicações e o quanto acha importante, as passarelas para os seus 
usuários. Fez um comentário sobre achar, os professores serem 
merecedores dessa reforma (plano de carreira), e enfatizou esperar a 
outra reforma administrativa dos demais funcionários da prefeitura 
também. Parabenizou a Secretária da Educação pelos trabalhos 
realizados, pediu aos outros secretários para seguirem o exemplo dela. 
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Citou também Marina e Marcelo. Por fim pediu a todos para sempre 
virem acompanhar os trabalhos dos vereadores, e despediu-se. O senhor 
presidente fez uso da tribuna, convocando o seu vice a tomar o seu 
acento, logo, cumprimentou a todos, falou sobre o projeto do Plano de 
Carreira dos professores, lembrou que este não foi mandado com 
urgência, porém conversaram com o jurídico, houve diálogo com os 
vereadores e marcaram uma extraordinária. Lembrou também sobre o 
projeto já existir há um bom tempo e que o vereador batalhou muito por 
ele citando o senhor André Luiz ex vereador. E poderá expor aos outros 
professores. Pediu apoio aos outros vereadores para aprovação e 
parabenizou aos professores pelos seus trabalhos que formam outras 
profissões. Posteriormente fez uso da tribuna o vereador Marinei, que 
cumprimentou a todos, parabenizou a Secretária Regina, igualmente ao 
Neto e ao Silas pela abertura do Campeonato do B° Caraças, onde 
esteve prestigiando, reforçou o vereador, e convidou aos demais 
vereadores para participarem aos domingos. Reforçou as palavras do 
vereador Vandir sobre o CDHU, sobre ter conversado com pessoas da 
rua, e ter estado lá um técnico em topografia, o qual os deixou mais 
preocupados, constatou que já estava no nível do rio e não poderia ter 
continuidade no local demarcado. Pediu apoio de todos para que seja 
resolvido o problema. Agradeceu as presenças, e disse querer a 
população sempre interessada com os trabalhos dos vereadores, e 
frisou; não apenas nas redes sociais. E despediu-se de todos. Em 
seguida o senhor Presidente convocou os vereadores para a próxima 
Sessão Extraordinária que ocorrerá no dia 29(vinte e nove) de março de 
2017, às 21:00 horas. Conforme o regimento interno, artigo 178, para 
apreciar os seguintes Projetos de Leis: -projeto de lei municipal N°012 de 
09 de março de 2017 “dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública 
do município e Itaoca e dá outras previdências”. –projeto de lei municipal 
N°013 de 13 de março de 2017 “Altera o artigo 3° da Lei Municipal n°312, 
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de 16 de setembro de 2005 e dá outras providências”. Nada mais 
havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão, 
convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que 
ocorrerá no dia 12(doze) de abril de 2017. Eu, Eziquiel Batista Fortes, 
mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 1º 
secretário e pelo senhor Presidente. Em 29(vinte e nove) de março de 
2017. 
 

 
 


