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Ata da 03° (terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 14(quatorze) de março 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 2ª sessão ordinária 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: -Requerimento 
n°001/2018-autoria do vereador Zeferino R. de Andrade. - Requerimento n°002/2018 –
autoria do vereador Zeferino R.de Andrade. -Indicação n°007/2018-autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira. -Indicação n°008/2018 –autoria do vereador Oziel de Pontes 
Oliveira. -Indicação n°009/2018-autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação 
n°010/2018-autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°011/2018 – autoria 
do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. -Indicação n°012/2018 – autoria do vereador 
Zeferino Rodrigues de Andrade. -Indicação n°013/2018 -  autoria do vereador Marinei 
Belemel de Moraes. -Indicação n°014/2018 -  autoria do vereador Marinei Belemel de 
Moraes. Após o senhor presidente deixou em discussão e votação requerimento 
n°001/2018-autoria do vereador Zeferino R. de Andrade. Onde comentou sobre seu 
requerimento n°001/2018 o vereador Zeferino, dizendo serem cobrados, e por isso espera 
explicações sobre as várias lâmpadas queimadas em vários locais. Comentou o senhor 
presidente que a obrigação é da Elektro, que foi determinado após o processo com a 
prefeitura. Novamente o vereador Zeferino, ao mesmo tempo fez uma crítica a Sabesp. 
Manifestou-se o vereador Marinei dizendo que também fez uma indicação sobre a 
iluminação, a qual em conversa com um amigo seu da Elektro, disse que estão fazendo 
estudos, para todos os estados, para serem trocadas as lâmpadas pelas de Led. Sem 
mais manifestações o requerimento n°001/2018 foi colocado em votação, onde foi 
aprovado por todos. Em seguida foi posto em discussão e votação requerimento 
n°002/2018 –autoria do vereador Zeferino R.de Andrade. Onde comentou sobre seu 
requerimento n°002/2018 o vereador Zeferino, disse que já ter feito ano passado esse 
requerimento, ressaltou a necessidade visando o perigo devido aos animais soltos. 
Expressou-se também o vereador Marinei, endossando e elogiando o requerimento. E 
perguntou ao vereador Vandir, sobre animais que ocasionaram acidentes, se a polícia civil 
ou militar teria de tomar algumas medidas. E acredita que nas rodovias pode ocorrer 
apreensões. Respondeu-lhe o vereador Vandir sobre nossa rodovia ser interestadual e 
isso não permite, o recolhimento pela DR. Disse ainda haver uma lei referente a 
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apreensão e, contudo, ainda não foi legalizada, e que talvez os dois cargos criados para a 
casa da agricultura, seja para serem feitas as adequações. Citou o canil a ser construído, 
porém sem cuidadores e local adequado geraria multa para a prefeitura. Novamente o 
vereador Marinei, agradeceu ao vereador Vandir. Sem mais manifestações o requerimento 
n°002/2018 foi colocado em votação, onde foi aprovado por todos. Depois deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, 
distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Zeferino, Vandir, Marinei e 
Eziquiel. Iniciou o vereador Zeferino, cumprimentou a todos. Fez uma crítica às pessoas 
que, em seu dizer, visitam a câmara, apenas, quando há um projeto que lhes interessam. 
Enfatizou seu desejo de uma participação maior da população. Agradeceu as duas 
presenças e jurídico. Contou aos vereadores sobre uma reunião com o prefeito, que 
ocorrera, no dia dezenove as dezoito horas, disse que convidou o secretário de obras e a 
secretaria da educação. E com isso afirmou, esperar esclarecimentos para poder 
transmitir aos munícipes. Endossou suas indicações. Citou haver um morador criando bois 
soltos na rua Crescencio. Contou ainda sobre ter feito uma viajem e na volta quase ter 
sofrido um acidente, próximo à casa do senhor Roberto do cartório, devido aos bois soltos 
na rua. Lembrou da existência da lei, e da necessidade de serem persistentes. Em 
seguida endossou sua indicação sobre iluminação, e sobre a empresa estar deixando a 
desejar. Falou sobre o vereador Eziquiel ter feito uma indicação ano passado, referente ao 
assunto e ainda não ter sido respondido. Citou a iluminação da ponte e do bairro Pavão 
ainda pendentes. Endossou também sua indicação sobre um posto vinte e quatro horas, 
referiu-se aos outros municípios que já funcionam, e que uma enfermeira já seria um 
benefício. Falou também sobre casos de febre encaminhados para o hospital de Apiaí. 
Comentou em seguida sobre o “Tapa Buraco” na estrada Apiaí-Itaoca. Acredita que será 
feita brevemente. Observou a necessidade. Lembrou sobre precisarem fazer limpeza; 
roçadas. E que esse serviço será terceirizado. E ainda comentou sobre falta de material 
para os trabalhos. Posteriormente fez um comentário a respeito de haver 720 sacos de 
cimento empedrado na garagem. Expressou-se a respeito o vereador Claudinei, contou 
que foi doação da Camargo para usar no “Tapa Buraco”, e enfatizou sobre bem pouco ser 
aproveitado para outro fim. Citou um auxílio a senhora Tereza e sua família. E sobre o 
bueiro do senhor Romão. Elucidou ao vereador Zeferino sobre as maquinas estarem 
funcionando normalmente muito embora tenha ocorrido um contratempo, e chamaram o 
senhor Valmir; “o ganhador da licitação”, esclareceu, contudo, afirmou não terem 
conseguido contata-lo, para levarem os tubos e manilhas que faltava para o senhor 
Romão. Ainda afirmou, “contradizendo as críticas estamos realizando muitos trabalhos”. 
Novamente o vereador Zeferino, agradeceu-o pelos esclarecimentos. E agradeceu em 
seguida ao secretário de obras por ter mandado ao seu bairro a retroescavadeira embora 
tenha ficado um bueiro entupido e algumas manilhas faltando, finalizou. E despediu-se. 
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Em seguida fez uso da tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a todos. Expos aos 
presentes a resposta de sua indicação a respeito da balsa, onde já está sendo 
providenciada a reforma, e terá um telefone para seus usuários com o número 15 
996792617, concluiu. Em seguida falou sobre achar que houve uma falha na secretaria e 
a indicação n°13/2018 do vereador Marinei e a mesmo que fez anteriormente. E sugeriu 
que fossem colocadas em um mural, todas as indicações feitas, para ser evitado situações 
como esta. Expressou-se o senhor presidente assegurando que, a secretaria não tem 
como adivinhar se um vereador fez em nome do marido e outro em nome da esposa. 
Novamente o vereador Vandir, contou que o deputado Ulisses o respondeu, referente a 
sua indicação n°130/2018, na qual solicitava a liberação de recursos no valor de 
R$150.000,00(cento e cinquenta) mil reais, destinado ao pronto socorro de Apiaí, 
Adhemar de Barros. A resposta foi que ele havia pedido a liberação ao governador 
Geraldo Alkmin, para determinar juntos aos órgãos competentes, para atender a câmara 
municipal de Itaoca. Onde além, afirma a necessidade de se fazer melhorias no hospital e 
uma ambulância uti, para os seus quase 50(cinquenta) mil usuários distribuídos na região. 
Comentou ainda sobre sua outra indicação n°131/2018, onde igualmente solicitou 
recursos, porém para o posto de saúde de Itaoca no valor de R$150.000,00(cento e 
cinquenta) mil reais, onde a resposta do deputado Ulisses, foi idêntica a n°130/2018. Onde 
além destacou a necessidade de melhorias e um veículo, tipo Van, para os pacientes, 
para o posto de saúde de itaoca. E que estes transportam seus pacientes em veículos 
alugados. Comentou o vereador Vandir de que ambas são bem-vindas. Em seguida falou 
de sua preocupação para com os projetos recebidos, para que fossem estudados logo 
após e votados brevemente. Enfim despediu-se. Depois fez uso da tribuna o vereador 
Marinei, cumprimentou a todos, agradeceu ao prefeito pelas respostas, das indicações 
n°88, n° 90 e n°91 deste ano, onde disse já está em andamento. Expressou-se sobre, ter 
ocorrido uma falha, ocasionando duas indicações iguais. Disse acreditar que ambas são 
distintas, e as quais precisem serem averiguadas, antes, de se afirmar algo.  Em seguida 
mostrou-se feliz em saber do vereador Claudinei sobre sua indicação, referente a caixa de 
água do senhor Romão; onde soube já estar em andamento. Disse além, que sabe sobre 
a situação da secretaria de obras, e que as coisas não são feitas da noite para o dia. 
Agradeceu-o, pelos esclarecimentos, referente aos cimentos doados pela Camargo, 
embora ainda espere explicações com os cimentos das casinhas. Manifestou-se o 
vereador Claudinei, dizendo que este cimento não passa pela garagem, onde trabalha, e 
que seus responsáveis são outros. E ainda falou sobre pretender expor, os trabalhos 
realizados pela secretaria de obras, e que só este mês foram mais de vinte, distribuídos 
dentre os bairros. Novamente o vereador Marinei, agradeceu ao deputado Ulisses, por ter 
respondido a sua indicação n°128/2018, com a possibilidade de ser liberado o valo de 
R$150(cento e cinquenta) mil reais, pedido para obtenção de equipamentos na secretaria 
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municipal de Itaoca, citou um desfibrilador, compressor odontológico e um veículo 
destinado a acompanhamentos de visitas aos pacientes nos bairros. Disse ainda que luta 
pelo município, falou que este já paga ao hospital uma verba, E criticou o mal atendimento 
recebido lá, por alguns pacientes. Além elogiou o senhor Antenor pelo apoio a um rapaz 
que sofreu acidente, e que este possivelmente iria processar o hospital pelo descaso no 
atendimento. Ainda deixou seu agradecimento a assessora do prefeito e elogiou o seu 
atendimento, agradeceu ao senhor presidente também, e enfim despediu-se. O senhor 
presidente fez um agradecimento também, a presença na sessão, do presidente da 
câmara de Itapirapuã e seu secretário. Posteriormente fez uso da tribuna o vereador 
Eziquiel, cumprimentou a todos. Disse gostaria de reforçar o pedido de limpeza nas 
estradas, avigorando a necessidade, mesmo embora tenham feito umas limpezas nos 
pontos mais críticos, citou o bairro Caraças. Falou ainda, sobre a licitação a ser feita, 
contudo acha que esta demorando. Alegou a falta de visibilidade e mostrou-se 
preocupado, “por também estar correndo riscos”. E sobre a iluminação afirmou estarem 
cobrando, e que está sendo oficiado a Elektro para a resolução do problema. Parabenizou 
o senhor prefeito pelos trabalhos, citou o levantamento dos lugares onde estão faltando 
lâmpadas. Por fim 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 28 de março do ano de 2018, no horário regimental. 
 
 


