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Ata da 16° (décima sexta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 11(onze) de outubro 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 legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, 
onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das atas, 15° (décima 
quinta) Sessão Ordinária e 5° (quinta) Sessão Extraordinária, realizadas em 
27(vinte e sete) de setembro de 2017, onde foram postas em votação, sendo 
aprovadas por todos. Em seguida informou sobre o Projeto de Lei Municipal 
N°034/2017, ter sido retirado de tramitação desta casa legislativa (regimento interno 
artigo 189, parágrafo 2°), conforme oficio encaminhado pela prefeitura municipal de 
Itaoca n°486/2017 em 09/10/2017 para mais adequações, conforme regimento 
interno Seção III, artigo 189. Solicitou a dispensa da leitura do Projeto de Lei 
N°27/2017 “dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal e dá 
outras providencias”. Por decorrência da entrega das copias antecipadas a cada 
vereador, conforme regimento interno. Pediu ao senhor Secretário que procedesse 
a leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -Requerimento N°010/2017 –
autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Requerimento N°011/2017 –autoria do 
vereador Rozenildo dos Santos. -Indicação N°082/2017 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues.  -Indicação N°083/2017 de autoria do vereador Vandir 
Rosa Rodrigues. -Indicação N°084/2017 de autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. 
Após o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Requerimento 
N°010/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. Onde manifestou-se o 
vereador Vandir, reforçou seu pedido e sua importância. Disse que a Prefeitura 
poderá cobrar da empresa responsável e termino e a qualidade, e expor também o 
valor dela e a contrapartida recebida da Prefeitura. O senhor Presidente concordou 
com o vereador Vandir, disse que a empresa, o engenheiro que assinou ou a 
Prefeitura será responsável pelos problemas com a obra. Lembrou sobre a obra 
ainda estar na garantia. Manifestou-se também o vereador Eziquiel dizendo 
também ter conversado com os moradores e que concordava com as 
reivindicações; citou as constantes manutenções e as consequências. E ressaltou 
ainda, sobre ela estar na garantia. Sem mais manifestações o senhor Presidente 
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deixou em votação o Requerimento N°010/2017, o qual foi aprovado por todos. Em 
seguida o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Requerimento 
N°011/2017 de autoria do vereador Rozenildo dos Santos. Onde sem 
Manifestações, foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de 
Lei N°027/2017“dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal e dá 
outras providencias”. Onde sem Manifestações, foi colocado em votação, o qual foi 
aprovado por todos. Após o senhor Presidente deixou a palavra aberta para 
explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 30 minutos distribuídos entre os 
vereadores previamente inscritos: Marinei Belemel de Moraes, Vandir Rosa 
Rodrigues e Eziquiel Batista Fortes. Iniciou o vereador Marinei, cumprimentando a 
todos. Parabenizou o senhor Nicolau pelo evento bem organizado no bairro 
Gurutuba dos Martins. Agradeceu ao deputado Marcio Alvino pelos R$ 200.000,00 
(duzentos mil) reais, disse o vereador que a quantia já está na conta da Prefeitura, 
para a saúde. Disse ainda que irão buscar mais recursos para o município, e que na 
saúde ainda há muita carência. Agradeceu ao senhor Prefeito, aos secretários, e 
citou o senhor vereador Claudinei, pelo atendimento em suas indicações, citou a 
obra na ponte do Rio Claro. E despediu-se de todos. Após o vereador Vandir 
cumprimentou a todos. Endossou a indicação do vereador Pedro e igualmente as 
suas. Sobre seu requerimento, falou que precisa ser resolvido o mais breve 
possível. Reforçou também sua indicação, enfatizando que o local na Vila Matheus 
está abandonado, e fez uma crítica ao setor responsável e aos próprios moradores, 
para fazerem a limpeza do local. Sobre o aterro disse que, embora ele sege um dos 
melhores da região, a Prefeitura paga um aluguel de dois mil reais. Disse ainda 
temer que a Prefeitura tenha problemas com o meio ambiente, citou já ter ocorrido 
isso, e foi multada em cem mil reais, e que além disso teve problemas com o 
proprietário. Ressaltou que também pode ocorrer complicações novamente, citou o 
senhor João Camargo, falou sobre ele auxiliar a municipalidade, “embora não se 
possa prever o futuro” afirmou. E destacou ao final, sobre desapropriar uma área, 
de um ou dois alqueires, e que podem plantar árvores ao redor. E enfim despediu-
se. Fez uso da tribuna o vereador Eziquiel, cumprimentou a todos, contou que falou 
com os moradores da rua Salvador Gonçalves de Pontes, sobre os problemas 
ocorridos, e reforçou a necessidade de se cobrar a empresa responsável, para 
sanar e evitar mais transtornos. Em seguida parabenizou a equipe do COMTUR, 
disse que estão batalhando pelo município, para torna-lo de interesse turístico. 
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Enfatizou achar que o município tem potencial e beneficiará a muitos. E enfatizou 
ainda sobre eles; enquanto vereadores, poderem oferecer apoio a equipe do 
COMTUR. Parabenizou ao senhor Junior, Ananias, Regina, Lindamara e ao senhor 
Prefeito, lembrou sobre ele ter levado ao Deputado Federal Goulart um oficio para 
recursos da saúde. E em seguida despediu-se. Nada mais havendo a tratar o 
senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 25(vinte e cinco) de outubro de 2017. 
Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. Em 11(onze) de outubro 
de 2017.  

 
 


