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Ata da 14ª(décima quarta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 12(doze) de setembro 
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, Oziel de Pontes Oliveira, 
Pedro Dias Ribeiro,  Vandir Rosa Rodrigues. Após a chamada dos 
vereadores, foi feito um minuto de silêncio em homenagem em respeito 
ao falecimento do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade, falecido no 
dia 7 de setembro de 2018, aos 54 anos; vítima de infarto. Mencionou 
que ele foi vereador em 2001/2004; eleito presidente do biênio 
2003/2004, ao final vereador da sétima legislatura, mandato 2017/2020. 
Afirmou sobre ele ter trabalhado pelo município de Itaoca, deixando sua 
marca pela liderança e compromisso com todos. Deixou seus pêsames 
aos familiares e amigos. Após 1 minuto de silencio, o senhor Presidente 
mencionou que no dia 26 de setembro iriam fazer uma homenagem; 
onde chamariam a família e amigos. Havendo número regimental o 
Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, em seguida pediu 
ao senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 13ª (décima 
terceira) sessão ordinária do ano de 2018. Onde colocou em votação, 
sendo aprovada por todos. Em seguida informou aos senhores 
vereadores sobre o projeto de lei n°023 de 04 de julho de 2018, 
ratificando o protocolo de intenções firmado pelo município de Itaoca/SP, 
para a participação no consórcio intermunicipal da região de saúde de 
Itapeva (CIRSI), ter sido retirado em 10 de setembro de 2018, pelo poder 
executivo municipal para adequações conforme oficio n°363/2018/PMI-
GP, sob protocolo n°072/2018. Em tramitação o projeto substitutivo ao 
mesmo, sob o protocolo n°073/2018 de 11 de setembro de 2018. Além 
informou aos vereadores, munícipes presentes que as contas do 
município de Itaoca, exercício 2016, responsável Rafael Rodrigues de 
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Camargo, está à disposição de todos, para exame e apreciação, pelo 
prazo de 60 dias, conforme regimento interno art.294, e parágrafo 3° do 
artigo 31 da constituição federal. Posteriormente deixou a palavra aberta 
para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, 
distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Marinei Belemel 
de Morais, Oziel de Pontes Oliveira, Vandir Rosa Rodrigues e Eziquiel 
Batista Fortes. Iniciou o vereador Marinei cumprimentou a todos, disse 
que sobe na tribuna com pesar disse que é uma grande perca para 
todos, falou sobre lembrarem apenas de coisas boas. E que fica lições de 
vida. Falou sobre serem políticos, amigos e companheiros. Além 
mencionou que possivelmente existem desavenças e brigas por votos, 
reforçou, a necessidade de isso ser revisto e que devem conquistar os 
votos de outras maneiras. Falou ainda que ele vai fazer falta; disse que é 
difícil ver uma cadeira vazia. Mencionou sua luta, deixou seus pêsames a 
família, pediu aos demais vereadores para que auxiliem os eleitores dele 
e familiares dele.  Falou que ele ficara na lembrança de todos, falou que 
se lembrava do “viu...” que ele falava no início de uma conversa. 
Agradeceu pelas conversas, convivência com ele. Reforçou o fato de que 
todos iremos morrer. E destacou sobre fazerem orações. E despediu-se. 
Após fez uso da tribuna o vereador o vereador Oziel, cumprimentou a 
todos, elogiou o senhor Vanderlei Seninha pelo trabalho dele. Disse ser 
difícil subir na tribuna, contudo disse querer agradecer pelo trabalho que 
o falecido vereador Zeferino vinha fazendo com seus projetos e atenção 
que ele dava para todos. Pediu aos demais vereadores para darem 
continuidade aos trabalhos dele. Falou ainda sobre ele ficar presente nos 
corações deles. Falou sobre haver pessoas que acham que quando se 
morre se leva para o tumulo o que se tem. Mencionou a importância do 
amor ao próximo...reforçou achar que não se deve ser inimigo de 
ninguém e fazer o bem. Além falou sobre eles trabalharem unidos; citou 
seu trabalho junto com o falecido vereador Zeferino, as visitas nos 
bairros. Falou sobre um trabalho para o bairro Paiolada, conquistado por 



 

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 

ele, onde após o termino foram tiradas fotos com ele, o secretário de 
obras, a população e o vice-prefeito. Afirmou sobre ter sentido a alegria 
dele em estar ajudando o povo. Falou em seguida sobre achar que todos 
devem procurar agir de forma a salvar suas almas; lembrou de a morte 
ser destinada a todos. Agradeceu a todos e despediu-se. Após fez uso 
da tribuna o vereador Vandir mencionou sobre dia 26/08/2018 o falecido 
vereador Zeferino, ter completado 54 anos, disse que o senhor Seninha 
lhe fez uma homenagem destacando sua generosidade e trabalho, a qual 
leu, e finalizou dizendo que a missão dele havia finalizado no dia 
07/09/2018. Disse ainda que ele jamais será esquecido. Falou ainda que 
ele morreu lutando pelo município, foi vereador, presidente desta casa 
2003 e 2004, disse que trabalhou, lutou e deixou sua marca. Lembrou 
que no dia 07/09/2018, dia de sua morte, ele estava no bairro Fazenda, 
lutando para que a Sabesp colocasse água na Vila Dantas no referido 
bairro; mencionou o baixo assinado. Enfatizou que eles e o vereador que 
irá substitui-lo, o senhor Joel, irão representa-lo. Mostrou-se sentido com 
a perca do vereador, o qual chamou de amigo. Reforçou sobre ele ter 
deixado sua marca. Elogiou-o. Acrescentou sua opinião, de que o 
falecido vereador Zeferino e senhor José do Carmo Lambert e Lucidia 
Lino da Rocha Franco e Ibraim Dantas de Queiroz estão em um bom 
lugar; elogiou-os. Falou ainda esperar que Deus ilumine e de conforto e 
aos familiares dele e os eleitores dele. Em seguida o vereador Vandir 
despediu-se. Após fez uso da tribuna o senhor Presidente, cumprimentou 
a todos, falou sobre não terem feito uma moção de pêsames por pedido 
da família, a qual disse encontrar-se muito abalada reforçou sobre 
fazerem na próxima sessão. Falou ser grato ao falecido vereador 
Zeferino pelo seu trabalho atrás de projetos, benefícios para Itaoca, falou 
ainda que eles devem dar continuidade no trabalho dele. Mencionou o 
seu último trabalho, disse que ele almejava que a Sabesp levasse água 
para a Vila Dantas no bairro Fazenda, onde passou mal e veio a falecer 
naquele mesmo dia. Além falou sobre os demais vereadores também 
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terem seus compromissos e que igualmente devem empenhar-se. 
Mencionou ainda as reuniões que o falecido vereador fazia regularmente 
com o prefeito. Falou que a câmara ficara à disposição da família. 
Agradeceu ao Vanderlei Seninha pelo trabalho de divulgação, disse que 
ele não recebe por isso. Mencionou a divulgação do falecimento do 
vereador Zeferino; agradeceu-o e em seguida despediu-se. Em seguida 
fez uso da tribuna o vereador Eziquiel, cumprimentou a todos agradeceu 
ao senhor Vanderlei pelo seu trabalho. Disse sentir muito pela morte do 
vereador Zeferino, ressaltou que além de companheiro de câmara, tinha 
amizade e era uma família de longa data, mencionou 21 anos, falou que 
ele se dedicava aos munícipes, buscando melhorias. Falou que espera 
que Deus o coloque em um bom lugar. Reforçou sobre ele merecer o 
aplauso de todos pelos trabalhos feitos. Disse que espera que Deus 
abençoe a todos e reforçou sobre o trabalho em prol do município tem 
que continuar. 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 26 de setembro 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 12(doze) de setembro de 2018. 
 
 

 


