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Ata da 02° (segunda) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 28(vinte e oito) 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 1ª sessão 
ordinária do ano de 2018. Onde colocou em votação, sendo aprovada por todos. 
Dispensou a leitura da proposta de emenda à lei orgânica municipal N°001/2018, 
devido a entrega antecipada a cada vereador e devido ao segundo turno de 
votação. Posteriormente pediu ao senhor Secretário que procedesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: -2°turno da proposta de emenda à Lei 
Orgânica Municipal N°001/2018. - Indicação N°001/2018-autoria do vereador Oziel 
de Pontes Oliveira. -Indicação N°002/2018 -autoria do vereador Antenor Gonçalves 
de Camargo. -Indicação N°003/2018-autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -
Indicação N°004/2018-autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação 
N°005/2018-autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -Indicação N°006/2018-autoria 
do vereador Pedro Dias Ribeiro. Posteriormente colocou em discussão e votação 
em segundo turno da 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”. Onde sem manifestações foi colocado em votação e aprovado em 
segundo 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: Zeferino Rodrigues de 
Andrade, Oziel de Pontes Oliveira e Vandir Rosa Rodrigues. Iniciou o vereador 
Zeferino, cumprimentou a todos, endossou as indicações feitas e ressaltou acha-las 
necessárias. Disse que pretende, e que devem assim que possível marcarem mais 
reuniões com o prefeito, sobre benfeitorias feitas e quais ainda faltam. Em seguida 
agradeceu aos que participaram na reunião sobre a água no Pavão, fez um elogio a 
proposta feita ao final dela, pelo senhor Pablo... E despediu-se. Após fez uso da 
tribuna o vereador Oziel, agradeceu ao público presente, fez um elogio a alguns 
que participaram das sessões não apenas quando algo lhes interessam. Disse que 
existem pessoas que pensam apenas no benefício próprio. Falou sobre cobrarem o 
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prefeito quando surgir oportunidade, referente as indicações. Citou a água do 
Gurutuba e Rio do Meio. E despediu-se. Após fez uso da tribuna o vereador Vandir, 
cumprimentou a todos, endossou as indicações feitas. Expressou-se sobre o 
prefeito não ter feito o reajuste, contudo disse acreditar que ele ainda fará, e espera 
que não ocorra defasagem. Criticou alguns funcionários da prefeitura, que acredita 
não estarem valorizando os seus trabalhos. Os quais acredita que podem dedicar-
se um pouco mais e trabalharem unidos. E falou ainda sobre aqueles não 
satisfeitos, poderem pedir demissão. Falou da necessidade de um psicólogo, para o 
bem-estar dessas pessoas.  Falou sobre a indicação de estágio, citou uma empresa 
CIEE (Centro integração empresa escola). Disse que ela age em apoio as 
prefeituras e consequentemente, valoriza os estudantes, com estágio remunerado. 
Citou, ainda que por pessoa R$472,00 (quatrocentos e setenta e dois) reais, e a 
prefeitura acrescenta R$128,00(cento e vinte e oito) reais. Por seis meses ou quatro 
anos. Acrescentou ainda o nobre que depende do orçamento da prefeitura. Citou 
Ribeirão Branco, o qual afirmou já funcionar e citou o contrato com a referida 
empresa CIEE. E falou além disso sobre os estudantes terem ficado interessados 
nessa possibilidade.  Em seguida falou sobre a água do Pavão, disse que apesar 
do responsável ser a Sabesp, eles enquanto vereadores devem ajudar a fiscalizar e 
cobrar juntamente com o prefeito. E lembrou da caixa de água do bairro Gurutuba. 
Mencionou um comentário sobre os materiais que foram para sua construção, de 
uma piscina, a qual o vereador Oziel havia indagado aos moradores para o que 
seria. Disse o vereador Vandir que os caminhões da garagem o auxiliaram, citou 
com terra... e falou ainda que eles apoiam os munícipes, quando estes necessitam. 
E elogiou o vereador Claudinei pelo seu desempenho no seu trabalho, o qual, disse 
ainda, “atende a todos igualmente”; sob julgamentos maldosos de alguns, finalizou. 
E enfim despediu-se. 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 14 de março do ano de 2018, no horário regimental. 
 


