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Ata da 08° (oitava) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 30(trinta) 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, Claudinei Franco de Freitas, Marinei Belemel de Morais, 
Pedro Dias Ribeiro, Oziel de Pontes Oliveira, Vandir Rosa Rodrigues e 
Zeferino Rodrigues de Andrade, ausente o vereador Antenor Gonçalves 
de Camargo. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão, em seguida pediu ao senhor secretario que 
procedesse a leitura da ata da 7ª 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°005/2018-autoria do vereador Zeferino 
R de Andrade. -Requerimento N°006/2018-autoria do vereador Zeferino 
R de Andrade. -Requerimento N°007/2018- autoria do vereador 
Rozenildo dos Santos. -Indicação N° 027 /2018 -autoria do vereador 
Zeferino R de Andrade.  -Indicação N° 028 /2018 -autoria do vereador 
Zeferino R de Andrade.  -Indicação N° 029 /2018 - autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira.   - Indicação N° 030 /2018 - autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira. - Indicação N° 031/2018 - autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. - Indicação N ° 032/2018 -  autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues.     Após o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o requerimento N°005/2018-autoria do vereador 
Zeferino R de Andrade. Onde o mesmo se expressou endossando-o e 
acentuando a importância do mesmo. Disse que os munícipes querem 
esclarecimentos do desempenho, insatisfatório em sua opinião, do fundo 
social. Elogiou o trabalho do senhor Marcelo. Sem mais manifestações, 
foi posto em votação o requerimento n°005/2018, onde foi aprovado por 
todos. Após o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
requerimento n°006/2018-autoria do vereador Zeferino R de Andrade. 
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Onde o mesmo manifestou-se dizendo que, igualmente o fez ano 
passado, querendo saber sobre o terreno destinado ao cemitério, 
contudo a resposta que lhe retornaram era sobre o espaço doado para a 
polícia militar. Manifestou-se o vereador Marinei concordando com o 
requerimento, o qual disse acreditar ser importante, comentou referente 
sobre a documentação pendente com o proprietário do espaço; citou o 
portal disse que ainda está sendo negociado com o proprietário, o senhor 
José Januário. Falou o senhor Presidente que não sabe ao certo a 
situação do terreno, o qual disse ter passado pela câmara em 2016 o 
espaço destinado a polícia militar; sobre o portal falou que foi doação. 
Expressou-se o vereador Vandir, endossando o requerimento, onde 
afirmou acreditar na possibilidade de este ser complementado, com um 
projeto de elaboração de construção, em parceria com terceiros, com 
empresas... caso a prefeitura não tenha condições, e completou, 
afirmando que o espaço do cemitério esta legalizado e que o do portal foi 
feito uma concessão por trinta anos, e onde passado esse período será 
patrimônio municipal. Comentou além sobre o terreno do aterro municipal 
ser alugado, lembrou sua indicação, feita anteriormente, onde sugeria a 
compra de um local. Reforçou sua opinião positiva a construção do 
cemitério, enfatizando sobre o local encontrar-se desorganizado, e que 
anseia a participação de um engenheiro na elaboração do projeto. 
Expressou-se o vereador Marinei onde disse que o prefeito estava 
preocupado por não saber da existência do documento de concessão do 
portal; e deste modo e ex proprietário estava pedindo-lhe ressarcimento. 
Sem mais manifestações, foi posto em votação o requerimento 
n°006/2018, onde foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o requerimento n°007/2018 de sua 
autoria, onde expressou-se dizendo que o requerimento se fazia 
necessário, devido aos anseios dos munícipes por esclarecimentos dos 
valores gastos e ganhos através da festa. Expressou-se o vereador 
Zeferino endossando o requerimento, igualmente o vereador Marinei 
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onde completou elogiando o tempo que ocorreu a festa e o fato de o 
senhor Presidente ter feito o requerimento. Elogiou o município pela 
transparência em comparação com outros locais, onde afirmou haver 
“sujeira”, deu exemplo Brasília. Sem mais manifestações, foi posto em 
votação o requerimento n°007/2018, onde foi aprovado por todos. 
Posteriormente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo 
prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Marinei B de Moraes, Zeferino R de Andrade, Oziel 
de Pontes Oliveira e Vandir R Rodrigues. Iniciou o vereador Marinei, 
cumprimentou a todos, elogiou o trabalho de divulgação do senhor 
Vanderlei, falou sobre os munícipes que moram fora; deixou seu abraço 
a aqueles que saíram fora para trabalharem. Mencionou seu desejo de 
que seja ampliado o convite para as sessões. Incentivou o diálogo entre 
o eleitor e o vereador, o qual elegeu. Em seguida agradeceu a presença 
de todos que participaram e apoiaram o torneio do dia 27/05 no B Rio 
Claro, parabenizou os times participantes, citou o time do Pavão, o qual 
foi campeão, elogiou-o e ainda agradeceu ao apoio do vereador Oziel e 
do Senhor presidente. Após deixou novamente sua crítica e o seu 
desgosto ao que chamou de “vazamento de informações” das reuniões 
com o prefeito, entretanto elogiou o vereador Zeferino, por organiza-las. 
Falou sobre serem cobrados pelos munícipes e sobre passar aos 
responsáveis essa cobrança. Falou sobre precisarem desenvolver um 
bom trabalho, fazer indicações, buscar recursos e implanta-los no 
município e além falou sobre a importância o trabalho de fiscalização.... 
Disse ser grato pela oportunidade que teve em ser eleito vereador. Após 
deixou seu apoio aos caminhoneiros em seus protestos. Criticou as 
pessoas pelo, que acredita ser, comodismo com a situação dos preços, 
citou o dos combustíveis, criticou por muitas pessoas não terem apoiado 
os caminhoneiros. Falou que alguns deles perderam a vida lutando por 
melhorias. Agradeceu a todos, deixou sua crítica aos atuais governantes 
de Brasília e despediu-se. Em seguida o senhor Presidente fez uso da 
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palavra, agradeceu a presença de todos, citou os senhores Vanderlei, 
Alexandre, Moacir e Charles. Comentou que a reunião feita com 
vereadores, secretários e o prefeito deu resultados positivos, e que estão 
sendo concertados os carros da saúde, os quais, afirmou o senhor 
Presidente, que estavam em estado crítico. Agradeceu a presença do 
deputado Carlos Giannazi no município. Parabenizou ao vereador 
Antenor pela emenda conseguida para o bairro Lajeado, para o 
alambrado e iluminação pública, no valor de R$150.000,00(cento e 
cinquenta) mil reais. Disse que o deputado deixou mais R$180.000,00 
destinado a quadra coberta e mais R$150.000,00(cento e cinquenta) mil 
reais para um veículo para a saúde. Agradeceu os vereadores Oziel, 
Ezequiel e Zeferino que estiveram presentes com o deputado. Após fez 
uso da palavra o vereador Zeferino cumprimentou a todos os presentes, 
agradeceu ao prefeito, o secretário de obras e os vereadores que 
apoiaram a melhoria no bairro da senhora Tereza e do falecido senhor 
Cirico, mencionou a inauguração e a presença do vice- Trannin, e do 
vereador Oziel e dos demais presentes. Pediu em seguida para que 
constasse em ata os falecidos senhores Ageu Dantas, Manuel Machado 
e Francisco dias de Paula. Mencionou o requerimento feito convocando 
ao senhor Marcelo onde o prefeito lhe convocara para trazer as 
esperadas explicações sobre o funcionamento do fundo social. Falou o 
nobre sobre oferecer ajuda não apenas críticas. Novamente mencionou 
seus requerimentos endossando-os. Endossou também as suas 
indicações, sobre iluminação, disse serem de grande necessidade. 
Igualmente endossou as dos demais vereadores. Reforçou a 
necessidade de ser colocada placas indicando os bairros. Após elogiou a 
importância das reuniões com o prefeito e os seus secretários. Citou a 
reunião de sexta-feira com o prefeito e a secretaria da saúde. 
Manifestou-se o vereador Marinei novamente criticando a propagação do 
conteúdo da reunião, enfatizou que foi, antes do prefeito tomar as 
almejadas providencias. Disse que espera respeito. Agradeceu a 
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comissão de esportes, citou os senhores “Nenê” e Reinaldo pelo apoio. 
Novamente o vereador Zeferino, pediu desculpas ao senhor Marinei por 
ter tido compromissos que o impossibilitaram de comparecer ao torneio 
no B Rio Claro. Falou em seguida que o prefeito gosta das reuniões e 
que a secretaria da saúde Marina igualmente apreciou e disse que 
participará outras vezes. Elogiou as reuniões novamente e afirmou que 
críticas sobre, deverão serem feitas durante as mesmas. Falou sobre 
nenhum outro prefeito as terem feito antes. Expressou-se novamente o 
vereador Marinei agradecendo ao senhor “Moacirzinho” pelo trabalho 
junto ao prefeito; a respeito das TACS, fossas.... Citou as presenças dos 
vereadores Vandir e Oziel, além da sua, no B Lajeado. Mencionou a 
próxima reunião no dia 06/06 no Brio Claro, disse ser importante a 
presença dos vereadores além das presenças do prefeito, jurídico e 
engenheiros...pressupôs que empresas que investem no município 
precisam ter suporte, rede de esgoto, saneamento básico...quando 
instalam água nas casas. Agradeceu também o trabalho do senhor o 
senhor Sabino. Novamente o vereador Zeferino declarou que os 
vereadores trabalharem muito, diferentemente do que alguns dizem. 
Declarou-se feliz com os nobres vereadores atuantes. Após agradeceu e 
elogiou o trabalho do senhor Vanderlei “Seninha” e enfim despediu-se. 
Após fez uso da palavra o vereador Oziel, cumprimentou a todos os 
presentes, disse ser muito importante a presença das pessoas nas 
sessões e afirmou que estas não devem apenas fazer críticas sem pelo 
menos comparecer. Pediu para que constasse em ata os falecidos 
senhores Francisco Dias de Paula, Manoel Machado, José Xavier da 
Rocha e Ageu Dantas. E após despediu-se. Após fez uso da palavra o 
vereador Vandir, cumprimentou a todos os presentes, endossou as 
indicações dos vereadores Zeferino e Oziel. Parabenizou os funcionários 
da garagem, citou a inauguração que houve, disse haver participado 
igualmente o prefeito e vice, os vereadores, no entanto os funcionários 
da garagem não. Disse parabenizar o vereador e funcionário da 
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garagem, Claudinei, em nome dos demais funcionários de lá. Elogiou o 
trabalho deles, e que apesar de alguns, estão fazendo um bom trabalho. 
Mencionou sobre sua indicação apoiar os direitos de os funcionários 
terem café, igualmente um vale alimentação, e além destes um plano de 
carreira. Endossou sua indicação sobre o termino da pista de caminhada, 
disse ser necessária, e pediu para que fosse analisada a possibilidade de 
ser construída uma pista do Lajeado até o Guarda Mão; enfatizou a 
praticidade, se possivelmente, fosse colocado iluminação, na pista até o 
portal. Em seguida informou que foi liberado uma verba de 
R$150.000,00(cento e cinquenta) mil reais destinada a infraestrutura, 
onde o prefeito decidira onde melhor destinar, citou que pode ser para a 
iluminação até o portal ou calçamento, decorrente do dia em que se 
reuniu com o DR Ulisses e o assessor do deputado Guilherme Mussi, em 
Itapeva. Agradeceu a assessoria do DR Ulisses, disse que ele já tinha 
liberado R$100.000,00(cem) mil reais para a saúde e agora estes 
R$150.000,00(cento e cinquenta) mil reais, destinado a infraestrutura. 
Falou sentir-se feliz de ele ter demonstrado interesse pelo município. 
Citou o deputado Giannazi e Goulart por também terem agraciado Itaoca 
com alguns valores.  Falou que independentemente do local que será 
destinado a verba, o município é que sai ganhando. Agradeceu e elogiou 
o trabalho de senhor Vanderlei e 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 13 de junho 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 30(trinta ) de 
maio de 2018. 
 


