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Ata da 06° (sexta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 25(vinte e cinco) de abril 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 regimental o Senhor Presidente declarou aberta a presente 
sessão, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 
5ª 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: - Indicação N° 020 /2018 –autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. - Indicação N° 021 /2018 –autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira. -Indicação N° 022 /2018 –autoria do vereador Oziel de 
Pontes Oliveira. Posteriormente deixou a palavra aberta para explicação pessoal 
pelo prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Vandir Rosa Rodrigues e Zeferino Rodrigues de Andrade. 
Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou a todos os presentes, endossou as 
indicações feitas, reforçou sua indicação referente a iluminação no bairro Rio Claro 
próximo ao campo, afirmou ser um pedido dos moradores e que igualmente acha 
necessária. Após falou sobre estar fazendo um oficio a prefeitura, pedindo 
esclarecimentos sobre o calçamento inacabado da rua Salvador Gonçalves. O qual 
reafirmou sua indignação a empresa RGM pelo que chamou de descaso, comentou 
que apesar do ocorrido, está desenvolvendo trabalhos pelo município, igualmente 
mostrou-se indignado com a prefeitura. Disse em seguida, que o morador Carlão 
juntamente com outros comerciantes o procuraram para esclarecimentos, e que 
devido ao pedido do promotor vai entregar cópias da moção e indicações feitas ao 
senhor Carlão; ressaltou ainda a importância de as terem feito. E falou, além, que 
também entregará a ele as copias das respostas do prefeito e da referida empresa. 
Destacou a importância de trabalharem fiscalizando os afazeres do executivo com o 
dinheiro público; lembrou sobre o promotor ter perguntado ao senhor Carlão se os 
vereadores estavam fazendo algo para solucionar o problema na rua Salvador 
Gonçalves. Afirmou novamente o nobre que acredita na obrigação de ser finalizada 
a obra, e que isso independe de ser a prefeitura ou a RGM a responsável. Falou 



 

Avenida Independência  n º 09  – Centro  CEP 18360-000 – Telefax – 0XX 15 3557 1123 –Itaoca– SP 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA 
                                               - ESTADO DE SÃO PAULO  - 

                                            CNPJ 67.360.370/0001 - 00 

ainda referente a obra da rua Salvador Gonçalves, que não sabe ao certo quem é o 
responsável por estar fazendo uma canalização, um dreno, no referido local. Falou-
lhe o senhor presidente que a referida rua é da responsabilidade da prefeitura, por 
enquanto e que ao termino dos drenos laterais será a RGM que dará continuidade. 
Novamente o vereador Vandir, além da obra de canalização, citou a do córrego e a 
ponte... disse que busca esclarecimentos e agilidade no termino destas e de 
prováveis outras obras de incumbência da referida empresa. E após despediu-se. 
Em seguida fez uso da tribuna o vereador Zeferino, cumprimentou a todos, 
enfatizou o trabalho dos vereadores, parabenizou as indicações feitas, citou a 
indicação do vereador Vandir referente a iluminação para o bairro Rio Claro e citou 
a do vereador Oziel referente a uma passarela próxima a casa do senhor Genésio 
no bairro Santo Antônio e a referente ao trator da casa da agricultura. Falou o nobre 
que espera apenas que o prefeito execute as indicações feitas. Após expos a 
resposta do seu requerimento feito anteriormente, referente a animais soltos pelas 
ruas, disse que sentiu satisfeito esperançoso com a resposta, contudo disse que 
igualmente entende a necessidade de um local adequado para acolher bem os 
animais apreendidos. Comentou também sua satisfação pela resposta do 
representante da Sabesp, a qual achou positiva, referente a água no bairro Pavão. 
E sobre a colocação de uma bomba no bairro fazenda, e ainda elogiou o vereador 
Oziel por estar buscando resolver este problema; assim como outros vereadores 
também, reforçou. Falou posteriormente sobre sentir que é uma vitória de todos os 
vereadores quando o prefeito executa uma indicação. Depois elogiou a empresa do 
senhor “Nenê” com o trabalho de roçadas no município. Manifestou-se o vereador 
Marinei confirmando ser o senhor “Nenê”, contudo disse que deveriam procurar a 
prefeitura para saber quem é o responsável pela fiscalização, disse que as 
empresas ganhadoras de licitação não estão de acordo com as normas de 
segurança que foram estabelecidas no edital. Novamente o vereador Zeferino, 
perguntou ao vereador Marinei quais seriam essas normas. Respondeu-lhe o 
vereador Marinei que são normas trabalhistas citou o registro na carteira, um 
caminhão acompanhando recolhendo os resíduos e também citou a necessidade de 
um banheiro químico. Ressaltou ainda achar que falta segurança. Novamente o 
vereador Zeferino, afirmou concordar com o vereador Marinei. Falou o senhor 
presidente sobre a falta de equipamentos de segurança e acontecendo algum 
acidente a responsável será a prefeitura, por ter contratado empresas terceirizadas. 
Novamente o vereador Zeferino, parabenizou o trabalho prestado pela empresa do 
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senhor “Nenê”, contudo advertiu quanto a segurança dos funcionários. Notou ao 
final, que precisando, os demais vereadores podem contar com seu apoio e 
despediu-se. O senhor presidente agradeceu a presença das senhoras Ana e Darzi 
e dos senhores Moacir e Vanderlei; o qual elogiou- o pelo trabalho de divulgação 
dos trabalhos da câmara e da prefeitura. 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 09 de maio do ano de 2018, no 
horário regimental. Eu, Eziquiel Batista Fortes mandei lavrar a presente ata que vai 
devidamente assinada por mim 1° secretário e pelo senhor presidente em 25(vinte e 
cinco) de abril de 2018. 
 
 


