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Ata da 07° (sétima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 09(nove) de maio 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, Vandir 
Rosa Rodrigues e Zeferino Rodrigues de Andrade. Ausente o vereador Oziel de 
Pontes Oliveira. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura 
da ata da 6ª 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° 023 /2018 –
autoria do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. - Indicação N° 024 /2018 –
autoria do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. - Indicação N° 025 /2018 –
autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. - Indicação N° 026 /2018 –autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. Posteriormente deixou a palavra aberta para 
explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os 
vereadores previamente inscritos: Marinei Belemel de Moraes, Zeferino Rodrigues 
de Andrade e Vandir Rosa Rodrigues. Iniciou o vereador Marinei Agradeceu e 
cumprimentou a todos. Mencionou o trabalho do senhor Vanderlei, e referiu-se a 
internet como um dos mais rápidos meios de difusão e ressaltou sobre os trabalhos 
precisarem ser verídicos. Comentou sobre a entrega das chaves das casas pelo 
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), mencionou sua 
tristeza por nem ele nem os demais vereadores terem recebido convite, para 
participarem. Falou ainda sobre dar e receber respeito, e além, afirmou que as 
pessoas que não foram contempladas na ocasião, serão em um outro momento e 
que elas não devem perder a esperança. Falou ainda, “as pessoas não 
contempladas pelo CDHU, carecem de procurar apoio do vereador no qual 
depositou sua confiança, para buscarem juntos uma solução”. Após fez um convite 
aos vereadores para um torneio no bairro Rio Claro, no dia 27/05/2018 com início 
às 09:00, falou sobre estarem à disposição daqueles que quiserem montar sua 
barraca no local. Desejou que as pessoas presentes voltassem com Deus para os 
seus lares, e reportou a importância da oração. Logo após despediu-se. Após fez 
uso da tribuna o vereador Zeferino, cumprimentou e deu ênfase a presença de 
todos. Endossou suas indicações N°023/2018 e N°024/2018. Endossou as 
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indicações do vereador Eziquiel N°025/2018 e N°026/2018. Posteriormente 
mencionou o oficio que encaminhou a prefeitura, afirmou que tem a intenção de 
reforçar o projeto que vai apreender os animais que estão soltos pelas ruas. 
Referiu-se também ao canil, elogiando o trabalho da funcionária, Sabrina, da Casa 
de Agricultura, e por outro lado fez uma crítica ao sofrimento dos animais com a 
falta de adequação do local, sugeriu ainda o vereador, que o canil fosse construído 
em outro local e que se aproveitasse para construir um piquete para apreender os 
animais soltos pelas ruas. Novamente ressaltou o risco que decorre e mencionou a 
morte do senhor Agnaldo. Comentou após sobre o convite que ele e o senhor 
Presidente fizeram ao senhor Marcelo, secretário do Fundo Social, o qual, elogiou-o 
pelos trabalhos e ressaltou ter um grande respeito por ele. Falou que ele não pode 
vir e que não comentaria o porquê. Falou referente, sobre os munícipes estarem 
reclamando do fundo social, e que esse foi o motivo de seu questionamento. E falou 
sobre também ter convidado o senhor Luiz Lambert para este, igualmente, vir a 
tribuna. Comentou ainda, sobre o vice-prefeito ter lhe discorrido que viria e o fato de 
não ter aparecido. Falou a respeito da importância do fundo social e o fato de 
compreender a necessidade de ser feito um documento, protocola-lo na prefeitura, 
para que venha em auxilio. Citou relacionado ao problema que há muitas pessoas 
com casas em péssimas condições. Falou o senhor Presidente que para o 
secretario comparecer na câmara, precisariam fazer um requerimento e este ser 
aprovado em plenário, solicitando explicações do prefeito. Referiu-se a caminhada, 
sobre as “casinhas” e se o fundo social está levando os munícipes para o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social). E completou, afirmando que com o 
requerimento, o prefeito convocará o secretario para dar as solicitadas explicações. 
Novamente o vereador Zeferino, disse, “se eu fosse prefeito não veria problema 
algum de meus secretários comparecerem a câmara para explanar determinado 
assunto”. Falou o senhor Presidente sobre os secretários precisarem saber o que 
falar do prefeito. Expressou-se o vereador Marinei dizendo que o prefeito sabe de 
certos casos dos quais foram citados. Disse desejar que todos os vereadores 
concordem com o requerimento, convocando o prefeito e o vice-prefeito e 
igualmente os secretários para dar esclarecimentos. Ainda falou, “se está tudo claro 
andem de cabeça erguida...”, e disse além, existir uma “hierarquia”, e que os 
secretários precisam de consentimento, e onde acredita que nesses casos o próprio 
líder deve comparecer. Novamente o vereador Zeferino, lembrou sobre as reuniões, 
feitas bimestralmente, com o prefeito. Novamente falou que não vê o porquê do 
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senhor Marcelo não ter comparecido, e que entende o interesse da população, e 
ainda comentou referente sobre ao fundo Social estar estagnado. Fez um 
comentário sobre sua vida política ser transparente. Agradeceu ao senhor Vanderlei 
por estar transmitindo ao vivo a sessão, igualmente agradeceu a presença de todos 
e despediu-se. Após fez uso da tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a todos os 
presentes. Citou a vinda da assessora da Marta Suplicy a senhora Francis, citou 
além a presença do vereador Oziel, do senhor Prefeito e de alguns funcionários 
públicos. Disse que ela ficou feliz com a recepção, agradeceu ao senhor presidente 
pela gentileza mesmo não tendo participado. Falou o vereador Vandir que pela 
primeira vez uma senadora se preocupou com Itaoca; mandou R$150.000,00(cento 
e cinquenta) mil, para o município, comentou sobre ter feito um pedido para a 
infraestrutura e citou o posto de saúde.  E que podem conseguir mais uma verba da 
qual disse que poderão comprar uma máquina agrícola para a casa da agricultura. 
Ainda comentou, o nobre, sobre a área social, cultura e turismo, sobre a verba ser 
suficiente para terminar a pista de caminhada. Citou que ele e os senhor Oziel 
fizeram um pedido para iluminação e alambrado destinado ao bairro Caraças. 
Elogiou novamente a assessora, contou que a levou até a balsa e trouxe ainda seu 
diálogo, com ela, sobre, uma possibilidade de no futuro ser construído uma ponte 
ligando os estados no lugar da balsa. Mencionou referente, sobre ela ter deixado 
uma amostra, prestação de contas dos trabalhos da senadora. Além mencionou 
que a senadora sairá candidata novamente. Falou em seguida sobre candidatos, 
que em sua opinião, apenas visitam os municípios em épocas de eleição. Expos, 
posteriormente, um convite do assessor do deputado federal Guilherme Mussi, e do 
deputado estadual D. Ulisses, falou o vereador Vandir que o encontro será em 
Itapeva sexta a partir das 14:00 horas. Disse que tem o intuito de liberar verbas, 
emendas para o município de Itaoca, ressaltou a importância das presenças dos 
nobres vereadores, e ressaltou também que seria para divulgar os trabalhos deles e 
os valores eventualmente concedidos. A seguir despediu-se. Falou o senhor 
Presidente que os vereadores interessados deveriam notifica-lo para que fosse feito 
os arranjos necessários. 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 30 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 09(nove) de maio de 2018. 
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