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Ata da Sessão Solene de Instalação e Posse do Prefeito, Vice prefeito e 

Vereadores do município de Itaoca/SP, para o mandato de 01(primeiro) de 

janeiro de 2017(dois mil e dezessete) a 31 (trinta e um) de dezembro de 

2020(dois mil e vinte). Ao 1° (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017(dois mil e 

dezessete), horário regimental, reuniram –se no endereço, cito, Avenida 

Independência, Centro –Itaoca/SP no prédio da escola Estadual Professor Elias 

Lages de Magalhaes. Convidado o senhor Aluízio Ribas de Andrade Junior como 

o Mestre de Cerimônia pelo qual iniciou saudando a todos presentes, inicialmente 

convidou para compor a mesa o ex prefeito Rafael Rodrigues de Camargo e 

esposa, os vereadores eleitos nas eleições de 02(dois) de outubro de 2016 os 

senhores, Antenor Gonçalves de Camargo, Claudinei Franco de Freitas, Ezequiel 

Batista Fortes, Marinei Belemel de Morais,Oziel de Pontes Oliveira,Rozenildo 

dos Santos,Vandir Rosa Rodrigues ,Zeferino Rodrigues de Andrade, Pedro Dias 

Ribeiro, o vice prefeito eleito Antônio Carlos Trannin e esposa  e o prefeito eleito 

Frederico Dias Batista e esposa ,chamou as autoridades presentes para compor os 

assentos reservados , os senhores e senhoras :Maria Anunciata  da Silva, 

assessora do Deputado Federal Alexandre Leite, Nilson Antônio de Oliveira, 

assessor do deputado Estadual Edson Giriboni,assessor do deputado André do 

prado o senhor Azarias ,os representantes religiosos os senhores :padre Paulo  da 

igreja católica, pastor Valmir da igreja Batista, pastor Alexandre Conceição 

Azevedo da igreja Assembleia de Deus , o presidente das associações dos bairros 

o senhor Sidnei ,Dr Lucio Antônio Barbosa ,delegado de polícia civil da região, 

Artur Stallmach,policial,ex vereadores: Terezinha R Lambert, Jaime R dos 

Santos, Sebastião Lucio de Oliveira, Joao Camargo Neto, Joel Gomes de Lima, 

Lauro Pereira Cavani,Eloir Ferreira da Silva, João Carlos dos Santos, Reinaldo 

Prestes Macedo, Marcio Godinho de Souza, Maria Lenita de Jesus Pereira.Com 

os assentos compostos ,em ato de respeito entoou se o hino nacional brasileiro. 

Dando início as formalidades regimentais, assumiu a presidência o vereador mais 

votado nas eleições de 02(dois) de outubro de 2016(dois mil e dezesseis), o 

senhor Pedro Dias Ribeiro, que atendendo as exigências da Lei Orgânica do 

Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, declarou oficialmente 
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aberta a Sessão Solene de Posse dos eleitos   e instalada a 7°(sétima) legislatura 

do município de Itaoca, iniciou agradecendo a todos convidou para secretariar os 

trabalhos o senhor Jorge Vanderlei Pingas,advogado.Informou a todos presentes 

que o prefeito ,o vice prefeito e vereadores já apresentaram a declaração púbica 

de bens e os diplomas eleitorais que se encontram arquivados na secretaria da 

Câmara . Na fase da posse em conformidade com o Regimento Interno da 

Câmara municipal o senhor presidente solicitou aos vereadores legalmente 

diplomados Antenor Gonçalves de Camargo, Claudinei Franco de Freitas , 

Ezequiel Batista Fortes , Marinei Belemel de Morais Oziel de Pontes Oliveira , 

Rozenildo dos Santos Vandir Rosa Rodrigues , Zeferino Rodrigues de Andrade 

em ato contínuo em pé ,com a mão estendida, responder ”Assim o Prometo”, 

após proferir os seguintes termos “Prometo exercer  com dedicação e lealdade o 

meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os 

interesses do Município e o bem geral da população”, em seguida o senhor 

presidente declarou  empossados  para o mandato 2017/2020 os vereadores 

eleitos . O senhor presidente proferiu o termo de compromisso que ao final 

também respondeu “Assim o prometo”, estando respectivamente empossado 

como vereador. Em seguida o senhor presidente convidou o senhor Antônio 

Carlos Trannin vice Prefeito Eleito e o senhor Frederico Dias Batista Prefeito 

eleito para prestarem o compromisso em ato contínuo e em pé com a mão direita 

estendida e ao final responder “Assim o prometo”, após proferir o compromisso 

“Prometo exercer com dedicação e lealdade, o meu mandato, manter e cumprir a 

Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do Município e o bem 

geral da população “Em seguida o senhor presidente declarou empossado o 

senhor Antônio Carlos Trannin como vice prefeito do município de Itaoca e o 

senhor Frederico Dias Batista como Prefeito do município de Itaoca .Estando 

devidamente empossados ,o senhor presidente passou para a fase de eleição da 

mesa Diretora para o biênio de 2017/2018,que após a pausa para o registro de 

chapas ,solicitou ao secretário  designado o senhor Jorge Vanderlei Pingas ,que 

procedesse a chamada regimental dos vereadores para verificação de quórum, 

verificando se a presença de todos , passou para fase de recebimento das  chapas 
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protocoladas ,onde ao final constou a formação da Chapa única, que a seguir o 

senhor presidente divulgou –a ao público, sendo composta pelos vereadores : 

Rozenildo dos Santos –Presidente, Marinei Belemel de Morais-Vice presidente, 

Ezequiel Batista Fortes -1° secretário e Claudinei Franco de Freitas - 2° 

secretário. Divulgada a chapa única para mesa da Câmara o senhor presidente 

passou para fase de votação e consequentemente à entrega das cédulas de votação 

devidamente rubricadas pelo presidente em exercício, após assinatura na lista de 

votação, onde, cada vereador depositou seu votos em urna própria. Concluída a 

fase de votação o senhor presidente solicitou ao secretário designado para 

escrutinar a apuração dos votos, logo após passou  às mãos do senhor presidente 

o resultado da eleição ,sendo o seguinte resultado :Ficando eleita por 7(sete) 

votos a favor,1(um) em branco e 1(um)nulo, a chapa Itaoca em Mãos Certas 

,sendo compostas pelos senhores  Rozenildo dos Santos como Presidente, 

Marinei Belemel de Morais como Vice presidente, Ezequiel Batista Fortes como 

1° secretário e Claudinei Franco de Freitas como  2° secretário. Sendo assim o 

senhor presidente proclamou eleita a chapa Itaoca em mãos certas e declarou 

devidamente empossados nos respectivos cargos. Com a palavra, o mestre de 

cerimônia deu continuidade aos trabalhos deixando a palavra livre às autoridades: 

representantes religiosos o senhor padre Paulo da igreja católica, o pastor 

Alexandre da Assembleia de Deus e pastor Valmir da igreja Batista, ambos 

deixaram os seus agradecimentos e bênçãos aos novos administradores do 

município. Usaram a palavra   livre a senhora Maria Celia Serrano Dias Batista, 

mãe do prefeito Frederico Dias Batista, e a senhora Sofia sua tia, onde cada uma 

em suas falas agradeceram a confiança depositada no filho e sobrinho, onde 

comentaram sobre o orgulho pela posição em que está o Frederico, esperando 

dele uma boa administração e que ele como prefeito escute também o povo, pois 

é o povo que sabe o que mais precisa e se despedem de todos presentes. Usou a 

palavra o Assessor do deputado Edson Giriboni o senhor Nilson Antônio de 

Oliveira, que agradeceu em nome do deputado Giriboni os vereadores e ao 

prefeito eleito mencionando os trabalhos do ex prefeito Rafael e Aluízio e ao 

final se despede de todos. Fez o uso da palavra o assessor do Deputado Federal 
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André do Prado o senhor Azarias, que cumprimentou e agradeceu aos eleitos, 

falou sobre o ex prefeito Rafael e o atual prefeito Frederico que é o do mesmo 

partido e conhecido de longa data, pela parceria que continuará em prol de 

benfeitorias ao município, em nome do deputado federal, se desculpou que não 

pode estar no momento, e se despede de todos. Fez uso da palavra os vereadores 

Zeferino Rodrigues de Andrade, Oziel de Pontes Oliveira, Antenor Gonçalves de 

Camargo, Vandir Rosa Rodrigues, ambos agradeceram aos votos e propuseram 

correr atrás de recursos e trabalhar em pró do desenvolvimento do município e se 

despede de todos. Fez uso da palavra o ex prefeito Rafael Rodrigues de Camargo 

que agradeceu a todos, falou sobre a sua trajetória, sobre sua vida familiar, pediu 

perdão ao senhor Antônio Carlos Trannin pela campanha passada, por atitudes 

que não foram dele. Resumiu sobre suas realizações no cargo de prefeito, 

comentou que foi deixado algumas pendências que serão realizadas na gestão 

atual ,assim como foi deixado pra ele, deixou sua opinião a gestões passadas que 

cada qual fez a sua contribuição pro município ,parabenizou o atual prefeito 

Frederico e disse que sempre havia comentado que ele seria o futuro prefeito de 

Itaoca e assim concretizou e finaliza comentando que a prefeitura terminou com 

saldo positivo para a nova gestão e se despede de todos .Fez uso da palavra o 

senhor Antônio Carlos Trannin  que parabenizou e agradeceu a presença de 

todos, falou sobre a sua trajetória política primeiramente como vereador no 

município de Apiaí quando Itaoca apenas era distrito, depois prefeito do 

município por dois mandatos, falou sobre as mudanças  necessárias nos setores e 

administração da prefeitura que a atual gestão propõe a fazer ,ele como vice 

prefeito  será atuante com o prefeito Frederico em prol do município e se despede 

de todos. Fez uso da palavra o prefeito do município de Itaoca o senhor Frederico 

Dias Batista agradeceu a Deus primeiramente, aos ex prefeitos Aluízio e Rafael, a 

senhora Jane diretora da escola pelo espaço fornecido, a sua esposa e a todos 

presentes, falou sobre as gestões passadas dos senhores Antônio Carlos Trannin e 

senhor Aluízio Ribas de Andrade  e o primeiro mandato do senhor José do Carmo 

Lambert  homenageando-o, esse que foi o  1°(primeiro) prefeito do município,  

pela luta incessante para o povo ,desbravou estradas ,fez bueiros, trabalhou 
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arduamente para o município ,deixou os seus parabéns . Agradeceu ao delegado 

de polícia doutor Lucio Antônio Barbosa pela presença, ex vereadores presentes e 

todos que participaram das campanhas eleitorais eleitos e não eleitos ,ao novo 

presidente da Câmara, aos assessores dos deputados Edson Giriboni ,André do 

Prado, mencionou o deputado Milton leite ,Alexandre leite, aos partidos políticos  

PR, equipe de transição Ricardo ,Erli,Luiz Lambert Antônio Carlos e alguns mais 

,agradeceu aos funcionários que encaminharam os relatórios conforme pediam 

,parabenizou por estarem bem feitos, agradeceu a família por tudo. Comentou 

que a sua gestão será de parcerias com o secretariado, povo e com o legislativo. 

Geração de renda para o município, trazer turismo, agropecuária que por sinal é 

rica na cidade, melhorias nos setores da educação e saúde, Falou sobre a sua 

trajetória política, sobre a sua família já estar nesse meio através de seu pai e avô 

e de quando iniciou os trabalhos no município de Itaoca na gestão do ex prefeito 

Aluízio, deixando os seus agradecimentos. Agradeceu ao ex prefeito Rafael pelas 

conquistas, Apresentou ao povo presente parte de sua equipe que trabalhará para 

todos, mencionando que todos trabalharão e se esforçarão em cada cargo e se 

despede de todos os presentes.Com a palavra final o presidente da câmara eleito 

para o biênio 2017/2018 o senhor Rozenildo dos Santos que encerrou a presente 

sessão e já convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se 

realizará no dia 08 de fevereiro de 2017 horário regimental, e para constar eu 

Ezequiel Batista Fortes ,como 1° secretario , mandei lavrar a presente ata que lida 

e achada nos conforme vai devidamente assinada em 1°(primeiro) de janeiro de 

2017. 

 

_________________________ 

Frederico Dias Batista 

Prefeito do Município de Itaoca  

 

_________________________ 

Antônio Carlos Trannin 

Vice prefeito do município de Itaoca 
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Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itaoca 

 

 

_________________________ 

Rozenildo dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal  

 

_________________________ 

Marinei Belemel de Morais  

Vice presidente 

 

___________________________ 

Ezequiel Batista Fortes 

1° secretário 

 

___________________________ 

Claudinei Franco de Freitas  

2° secretario  

 

Demais vereadores: 

 

Antenor Gonçalves de Camargo __________________________________ 

 

Vandir Rosa rodrigues                ___________________________________ 

 

Zeferino Rodrigues de Andrade ___________________________________ 

 

Oziel de Pontes Oliveira            ___________________________________ 

 

Pedro Dias Ribeiro                    ____________________________________ 


