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Ata da 7° (setima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 10(dez) de maio 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  , Vandir Rosa 
Rodrigues e Zeferino Rodrigues de Andrade ,ausente o vereador Oziel de 
Pontes Oliveira. Havendo número regimental o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário 
que fizesse a leitura da ata da 6° (sexta) Sessão Ordinária, realizada em 
26(vinte e seis) de abril de 2017, onde foi posta em votação, onde o  
vereador Mario solicitou que constasse a ressalva referente a sua fala, 
esclarecendo que a empresa recebeu os valores e não ressarciu as 
pessoas que construíram as casas dos programas sociais, do qual soube 
que a empresa recebeu os recursos para execução dos serviços, 
comentou que o próprio empreiteiro solicitou que tirasse as notas dos 
serviços, entregasse ao próprio que depois ressarcia ,afirmando que até 
o momento ninguém havia recebido. Sem mais manifestações a ata foi 
aprovada com ressalvas. Em seguida solicitou ao primeiro Secretário que 
fizesse a leitura das matérias da ordem do dia: Requerimento n°007/2017 
de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade, indicação 
n°047/2017 de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. -
indicação n°048/2017 de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de    
Andrade. -indicação n°049/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa 
Rodrigues. -indicação n°050/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa 
Rodrigues.  Dando seguimento aos trabalhos o senhor Presidente 
colocou em Discussão e votação o requerimento n° 007/2017 de autoria 
do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. Onde sem manifestações o 
senhor Presidente solicitou ao primeiro Secretário para que procedesse a 
votação do mesmo, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente o 
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senhor Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo 
prazo improrrogável de 30 minutos distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Zeferino Rodrigues de Andrade e Vandir Rosa 
Rodrigues. Iniciou o senhor Zeferino cumprimentando a todos, falou 
sobre suas indicações, sobre a passarela no bairro Fazenda, onde 
esteve no local e viu a necessidade, na sua segunda indicação sobre a 
construção de uma ponte, solicitou o apoio do Prefeito para com os 
pedidos. Falou sobre o que motivou a fazer o requerimento, em seu ver, 
uma cobrança da sociedade, um direito merecido de informações 
relacionado aos valores que são repassados pela empresa Camargo 
Correa ao Município de Itaoca. Endossou as indicações do vereador 
Vandir, comentou que em relação ao vestiário, comentou sobre no início 
da gestão pensou em fazer, porém soube dos problemas referente as 
documentações, que devem ser sanadas primeiro, para poder conseguir 
benefícios. E despediu-se de todos. Após o vereador Vandir iniciou 
cumprimentando a todos, endossou as indicações do vereador Zeferino, 
e igualmente as suas, em relação a indicação do vestiário, contou que, 
em conversa com o ex-vereador Eloir soube estar pendente alguns 
documentos. Ressaltou sobre precisarem falar com o Prefeito e 
possivelmente passar pela Câmara uma possível Permuta de um terreno 
com morador do local, na gestão passada com o ex prefeito, não houve 
tempo hábil para conclusão. Comentou após, sobre uma construção de 
uma ponte ou bueiro no local cedido no terreno pelo senhor Orico, 
permitindo a passagem, beneficiando famílias que necessitam fazer o 
trajeto e solicitando dos demais vereadores a cobrança conjunta da 
realização da obra. Falou sobre suas indicações anteriores terem sido 
respondidas pelo Prefeito; comentando que foi encaminhado a indicação 
relacionada a denominação de ruas ao setor jurídico, para se tornar 
projeto de lei para aprovação, a outra indicação é sobre uma passarela 
no bairro Gurutuba , onde está sendo estudada a sua realização na 
medida do possível. Em seguida convidou os demais vereadores para 
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uma cavalgada em Apiaí no dia 19,20 e 21, da qual foi convidado, 
parabenizou o evento e ressaltou que Itaoca se espelhe na organização 
e recepção das pessoas para obter uma boa cavalgada, pois pelos 
comentários o evento do ano passado deixou a desejar, que tenha mais 
união para organizar melhor o evento. E despediu-se. O senhor 
presidente fez uso da palavra, ressaltou a retirada do Projeto N°015/2017 
pelo executivo, através do oficio encaminhado. Comentou sobre as 
cartas recebidas onde foram assinadas pelo senhor Martinez “Nenê”, 
pelo qual o presidente salientou que faltou alguns documentos pessoais 
precisos, no qual a carta solicita esclarecimentos a várias 
questionamentos de competência do poder executivo. Ressaltou o 
senhor Presidente que através destas cartas recebidas será feito um 
ofício, e caberá ao Executivo, julgar e a esclarecer.  Na carta menciona 
sobre a questão de animais soltos nas ruas, lembrou aos nobres sobre o 
Projeto de Zoonoses- controle de animais, foi reprovado no ano passado 
por não ter havido condições no momento pelo município, disse ainda 
que esta carta recebida está sendo analisada pelos vereadores. 
Chegando as repostas será encaminhada ao autor. E despediu-se. Em 
seguida manifestou-se o vereador Mario cumprimentou a todos, 
agradeceu ao Prefeito pelas suas indicações terem sido respondidas, em 
relação a indicação do calçamento do bairro Rio Claro, pelo qual luta, e 
que possa ser contemplado com emenda parlamentar. Nada mais 
havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão, 
convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que 
ocorrerá no dia 31(trinta e um) de maio de 2017. Eu, Eziquiel Batista 
Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por 
mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. Em 10(dez) de maio de 
2017.  
 
 


