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Ata da 01° (primeira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 
da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 14(quatorze) de fevereiro 
de 2018, 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, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse 
a leitura da ata da 20° (vigésima) Sessão Ordinária realizada em 13 de 
dezembro de 2017. A qual colocou em votação sendo aprovada por 
todos. Após pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura da ata 
da 7° (sétima) Sessão Extraordinária do ano de 2017. Onde colocou em 
votação sendo aprovada por todos. A seguir pediu ao senhor secretario 
que procedesse a leitura da ata da 8° (oitava) Sessão Extraordinária do 
ano de 2017. A qual colocou em votação sendo aprovada por todos. 
Após pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 1° 
(primeira) Sessão Extraordinária do ano de 2018. Onde colocou em 
votação sendo aprovada por todos. Posteriormente pediu ao senhor 
Secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: -Projeto de Lei do Legislativo N°001/2018 -Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica N°001/2018. Em seguida colocou em discussão 
e votação o Projeto de Lei N°001/2018 “dispõe sobre a concessão de 
reajuste, a título de revisão geral anual vencimentos dos funcionários 
subsídios dos vereadores da câmara municipal de itaoca”. Onde foi 
posto em votação, sem manifestações, e sendo aprovado por todos. 
Após o senhor Presidente colocou em discussão e votação a Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica N°001 de 07 de fevereiro de 2018 “Altera a 
redação do art. .25, da lei n° 28 /1993, Lei Orgânica do município de 
Itaoca”. Manifestou-se o vereador Vandir, disse que a proposta já foi 
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reprovada no ano passado, e a qual não acha conveniente coloca-la 
novamente. E reforçou sua opinião contraria a proposta, falou ainda 
sobre conversar com o jurídico, e independentemente do resultado, quer 
divulgar a votação com os nomes dos vereadores. Posteriormente 
elogiou a capacidade, que acredita ter, os demais vereadores para ser 
presidente da câmara. Expressou-se o vereador Antenor sobre possuir 
pouco entendimento sobre a proposta de emenda. Expressou-se 
novamente o vereador Vandir, falou que a lei orgânica é superior ao 
regimento interno. A qual dará oportunidade de o presidente atual sair 
novamente candidato. Manifestou-se o vereador Zeferino dizendo que o 
comentário na rua, é que o vereador Rozenildo será presidente 
novamente. Falou ainda que com o regimento interno ele já poder sair 
candidato. Contestou o vereador Vandir dizendo que não, apenas se for 
aprovada a proposta. Manifestou-se também o vereador Oziel a favor da 
proposta, igualmente o vereador Marinei, o qual elogiou o trabalho do 
Presidente Rozenildo. Falaram ainda que serão montadas chapas e feita 
a votação. Novamente o vereador Vandir, elogiou também o senhor 
Presidente, embora tenha citado as devoluções para a prefeitura, e 
criticou mais alguns aspectos. Em seguida citou os vereadores Pedro, 
Antenor, Zeferino...e a época que construíram a câmara, ressaltou que 
foi independente do prefeito da época. Falou sobre ter participado na 
criação da lei orgânica. Expressou-se o vereador Antenor, contando que 
deu sua palavra ao vereador Ezequiel, que o apoiara quando ele se 
candidatar-se. E que concorda com o vereador Vandir sobre os trabalhos 
e conquistas, construções feitas na câmara; E espera que tudo ocorra 
para melhorar, somente. Sem mais manifestações, o senhor Presidente 
colocou em votação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica N°001, onde 
foi aprovada em 1°turno, por 8(oito) votos sim e 1(um) voto não. Depois 
deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Vandir Rosa Rodrigues, Zeferino Rodrigues de 
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Andrade e Marinei Belemel de Morais. Fez uso da tribuna o vereador 
Vandir, disse que apesar das polêmicas a política é um ato democrático. 
Falou sobre diálogos em prol do município. Comentou além, sua opinião, 
sobre política errônea e citou a inflação, e a causa direta sobre a 
população. Mencionou seu anseio de trabalharem juntos e com o prefeito 
para o benefício do município. Deixou suas condolências à família dos 
falecidos senhores Nézio Pereira Dantas com setenta e dois anos, 
enterrado no dia 09/02/2018, e o senhor Sidinei Aparecido Duarte 
Martins. Após despediu-se. Em seguida fez uso o vereador Zeferino 
cumprimentou a todos, falou sobre a perspectiva pelos munícipes nas 
sessões. Reafirmou seu apoio a proposta. Falou que ainda está por vir a 
eleição para a presidência da câmara, citou o vereador Eziquiel como 
possível candidato. Transmitiu aos demais vereadores, sobre uma 
reunião que ocorrerá no bairro Pavão, referente a água no dia 
22/02/2018, juntamente com um representante da Sabesp. Disse em 
seguida, acreditar que o prefeito está buscando recursos. E sobre eles 
precisarem fazer reuniões frequentes, para discutirem assuntos; os quais 
poderiam ser evitados discussões nas sessões. Em seguida citou alguns 
problemas que vê a necessidade de serem brevemente resolvidos, as 
estradas e os buracos, a colocação de mais latões de lixo.... Fez uma 
crítica a secretaria de obras, disse ainda, contudo é muito amigo do 
secretário Luiz Lambert. Expos sua opinião, sobre alguns dos trabalhos 
poderem ser terceirizados. Comentou sobre as maquinas estarem 
quebradas, motivo pelo qual acredita ter retardado, as manutenções. 
Falou que podem haver possíveis comentários sobre a aprovação da 
proposta. Comentou também referente a devolução de duodécimo para a 
prefeitura; sobre precisarem cobrar mais o prefeito. E despediu-se. Após 
fez uso da tribuna o vereador Marinei, cumprimentou a todos. Disse que 
está adquirindo experiência e espera muitos mais anos como vereador, 
citou o vereador Pedro, comparando a quantidade de tempo. Elogiou-o. 
Destacou que suas decisões são baseadas no regimento interno, 
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constituição federal. Falou que as pessoas e os próprios políticos, fazem 
críticas. Elogiou o trabalho do senhor presidente, referiu-se ao vereador 
Oziel também. Comentou sobre a próxima eleição para presidência da 
câmara; citou o senhor Ezequiel, disse que ele possivelmente se 
candidatará. Após despediu-se. Manifestou-se o vereador Antenor, disse 
que só ira, se for convidado a reunião no bairro Pavão sobre a agua. O 
vereador Oziel lhe disse que quem está organizando é o vereador 
Zeferino. E se mostrou indignado com a frequente falta de agua, no 
bairro, e criticou a demora na resolução do problema. E pretende junto 
com um grupo do bairro religarem do mato. Novamente o vereador 
Antenor, revelou-se em favor do pessoal, elogiou o trabalho do senhor 
prefeito, falou que as chuvas atrapalham o trabalho nas estradas. Contou 
que no Lajeado ele está mexendo no campo. Disse que é com uma 
verba de cem mil reais vinda de um deputado, e também construiu uma 
guarita no bairro Guarda Mão... e ressaltou o nobre que há mais 
trabalhos a serem feitos. E disse ainda esperar até o final do mandato 
para fazer um melhor julgamento. E perguntou ao vereador Oziel se ele 
havia pedido ajuda ao prefeito. Expressou-se o vereador Oziel que 
questionou com o prefeito qual o preço dos canos, e a quantidade a ser 
usada. Citou um gasto aproximado de dezoito mil reais. Comentou 
também sobre o local ser final da linha. E ainda sobre a caixa de agua 
não ser reativada, porque o terreno do senhor Zeca, está em demanda 
na justiça. E que sente falta de empenho da empresa responsável. 
Comentou sobre um encanamento de agua do mato, que o vereador 
Antenor fez, e enfatizou que ele cedeu para outras pessoas do bairro. 
Manifestou-se o vereador Zeferino elogiando o trabalho dos vereadores 
e ressaltando a necessidade de sempre trabalharem juntos. Nada mais 
havendo a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente 
sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a 
ser realizada em 28 de fevereiro do ano de 2018, no horário regimental. 


