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Ata da 20ª (vigésima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 12(doze) de 
dezembro 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, Joel Gomes de Lima, Marinei 
Belemel de Morais, Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias Ribeiro e 
Vandir Rosa Rodrigues. Havendo número legal o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão, em seguida pediu ao primeiro 
secretario que procedesse a leitura da ata da 19ª (décima nona) 
Sessão Ordinária do ano de 2018, onde colocou em votação, sendo 
aprovada por todos. Em seguida passou –se a fase de expediente, 
conforme modificações no Regimento Interno através da Resolução 
n°001 de 28 de novembro de 2018  , Eleição da Mesa Diretora para o 
2°(segundo) biênio 2019/2020,compreendido em 1°(primeiro) de janeiro 
de 2019(dois mil e dezenove) à 31(trinta e um) de dezembro de 
2020(dois mil e vinte ) O senhor presidente informou aos presentes a 
chapa protocolada ,esclareceu também ,que o prazo estipulado para 
protocolo na secretaria da Câmara foi até 18:45(dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos ) do dia 12(doze) de dezembro de 
2018,conforme parágrafo 2°(segundo) do artigo 18 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Itaoca, onde ao final ,constou a 
formação da Chapa única, que a seguir o Senhor Presidente divulgou –
a ao público, sendo CHAPA A, composta pelos vereadores : Rozenildo 
dos Santos –Presidente, Pedro Dias Ribeiro-Vice Presidente, Marinei 
Belemel de Morais -1° secretário e Claudinei Franco de Freitas - 2° 
secretário. Não houve outras chapas até o horário estipulado. O senhor 
presidente solicitou a presença de um membro da plateia, pelo qual o 
senhor Jueli Gomes de Lima, conhecido como Theté, se disponibilizou 
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a acompanhar os trâmites da votação. Após, o senhor presidente 
solicitou ao primeiro secretário, que procedesse a chamada regimental 
dos vereadores para verificação de quórum, verificando-se a presença 
de todos. Em seguida passou –se para fase de votação e 
consequentemente à entrega das cédulas de votação devidamente 
rubricadas pelo presidente em exercício. Após assinatura na lista de 
votação cada vereador depositou seu votos em urna própria. Concluída 
a fase de votação o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário 
para escrutinar a apuração dos votos, juntamente com o membro da 
plateia, logo após passou  às mãos do senhor presidente o resultado 
da eleição ,sendo o seguinte :Ficando eleita por 7(sete) votos a 
favor,2(dois) votos em branco, a CHAPA A ,sendo compostas pelos 
senhores  Rozenildo dos Santos como Presidente, Pedro Dias Ribeiro 
como Vice presidente, Marinei Belemel de Morais  como 1° secretário e 
Claudinei Franco de Freitas como  2° secretário. Sendo assim, o 
senhor presidente proclamou eleita a chapa A e declarou devidamente 
empossados nos respectivos cargos, que após assinam o livro de 
termo de posse. Ao final, o senhor Presidente 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 de Oliveira e Vandir Rosa Rodrigues. 
Iniciou o vereador Marinei, cumprimentou a todos, parabenizou ao 
senhor Presidente pela vitória. Mostrou-se indignado com comentários 
e divulgações que, disse estarem ocorrendo, disse ainda que são 
infundados. Referiu-se a votação pelo qual aprovou a Lei Municipal 
n°599 de 04 de dezembro de 2017, lembrou que no referido ano o 
falecido vereador Zeferino ainda estava vivo, disse ter sido o único a ter 
votado contra. Falou sobre ser em prol do povo, sobre melhorar a 
cobrança e sobre os munícipes não terem observado a cobrança. Leu 
um de seus artigos, disse que para ver o bem deveriam ter analisado 
melhor o primeiro projeto. Falou ainda que, cada vereador que votou, 
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tem sua opinião. Falou também que, no que se refere ao boato sobre 
receber propina, afirmou não fazer isso, em seguida comentou sobre a 
plateia estar interessada em determinado projeto. e que este virá em 
breve. Novamente comentou sobre os vereadores que aprovaram o 
projeto; disse que eles eventualmente cobrarão o prefeito. Mencionou 
após, sobre as pessoas precisarem expor suas opiniões pessoalmente, 
criticou novamente, as que são expostas nas redes sociais. Agradeceu 
a presença de todos, desejou feliz natal e ano novo e mencionou sua 
personalidade e ressaltou sobre estar à disposição. E despediu-se. Fez 
uso da palavra o vereador Oziel, cumprimentou a todos, parabenizou o 
senhor Presidente pelo trabalho dele e igualmente parabenizou os 
demais vereadores. Mencionou uma verba de R$200.00,00 (duzentos 
mil reais) que, disse ter sido conquistada pelo senhor Prefeito para a 
infraestrutura e R$180.000,00(cento e oitenta mil reais) em 
revitalização de acesso. Disse que os R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) já tem lugar destinado, citou a colocação de lajotas 
na rua Emilio Bento Martins, rua do senhor Claudinei. Disse que o 
senhor Prefeito viaja atrás de recursos, também mencionou os 
convênios da quadra, colocação de lajotas no bairro Rio Claro. Disse 
ainda haver R$300.000,00 (trezentos mil reais) que, está em 
documentação, e que está sendo trabalhado para conseguir poços 
artesianos para o bairro Henrique, R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
para a instalação das fossas no bairro Pavão, R$100.000,00 (cem mil 
reais) na colocação de lajotas no bairro Lajeado. Onde afirmou 
acreditar que a obra esteja concluída. Falou também que está em 
documentação R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para a 
recuperação da estrada de Itaoca para Apiaí. Disse, referindo-se aos 
projetos que, empenharam-se em prol dos munícipes. Falou sobre o 
projeto referente a iluminação que, em um parágrafo diz que o dinheiro 
arrecadado será voltado apenas para a iluminação do município, citou 
os bairros Rio do Meio, Santo Antônio e mencionou que alguns pontos 
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do bairro Pavão também não possuem; citou a senhora Nilza e a rua 
da sua casa. Disse que é capaz de cobrar a colocação de iluminação, 
mencionou sobre ser fácil fazer críticas, pediu união e falou também 
sobre terem feito duas reuniões e que estão cobrando o senhor 
Prefeito. Comentou ainda que, o dinheiro arrecadado será destinado a 
rua Caetana. Mencionou as críticas feitas em rede social. Mencionou 
também sobre serem criticados, pertinente ao projeto que receberam 
hoje. Relatou não ser contra as pessoas plantarem pinus, informou 
sobre ter lei que proíbe plantar a trinta metros próximo ao rio e 
cinquenta metros próximos a nascentes, e falou sobre precisar haver 
respeito a elas. O nobre vereador comentou que irão estudar o projeto 
e irão convocar a população. Enfatizou sobre precisarem dialogar 
sobre o assunto e que “pinus” também gera empregos. Disse ainda 
que, precisavam ter um plantio consciente e que deviam preservar a 
água. Agradeceu a presença de todos e em seguida despediu-se. Fez 
uso da palavra o vereador Vandir, cumprimentou a todos, parabenizou 
o senhor Presidente pela reeleição, disse não ter nenhuma objeção e 
que espera que continue com um trabalho transparente e ao mesmo 
tempo, diferenciado. Falou ainda sobre esperar que ele atenda o 
telefone quando os munícipes ligarem, observou sobre a dificuldade de 
se falar com o senhor Prefeito, mencionou sobre o vice prefeito não 
está em concordância com o prefeito, e que, abaixo deles está o 
Presidente da Câmara, o qual disse esperar que seja o porta-voz dos 
munícipes. Mencionou o trabalho de divulgação do senhor Vanderlei 
Seninha e o parabenizou. Em seguida falou que a iluminação pública é 
irregular e injusta, e que, não tem nada contra os vereadores e sim 
contra o executivo por ter enviado o projeto. Falou ainda sobre a 
maioria dos vereadores terem concordado na reunião, disse, que nas 
suas férias irá tomar providencias, e fazer um abaixo assinado, e 
mencionou ainda que coletará assinaturas nos bairros, e que os 
vereadores Claudinei e Eziquiel o apoiarão. Falou também que, não é 
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contra o senhor Prefeito, mas sobre terem dado condições para ele. 
Disse carecer de ser perguntado aos munícipes se eles querem 
iluminação nas suas respectivas casas. Falou que vão entrar com uma 
ação no fórum e que acredita na eventual “derrubada” da taxa. Em 
seguida falou que, valendo-se da divulgação queria pedir atenção as 
pessoas porque, ele as procurará para colher além dos seus dados 
pessoais, assinaturas para o abaixo assinado contra a taxa. Pediu para 
o senhor Presidente para que, fosse levado mais a sério essa casa de 
leis. Fez uma crítica a decisão do parecer na reunião de comissão e a 
votação, a qual disse que levará ao promotor. Aludiu sobre a 
possibilidade de se perder o valor das reuniões de comissões. Desejou 
a todos feliz natal e ano novo e que Deus abençoasse a todos. 
Solicitou em seguida sobre a importância de divulgarem que tem um 
vereador que representa o povo de Itaoca, disse não ser demagogia. 
Reforçou novamente não ser contra o senhor Prefeito; o qual ajudou a 
eleger. Disse ainda, sobre apoia-lo até o final do mandato, ao passo 
que os projetos enviados sejam favoráveis ao município. Criticou 
novamente o projeto. Falou sobre os deputados terem disponibilizado 
emendas para obras de calçamento, reformas de pontes. Falou sobre o 
senhor Prefeito ter atribuições pendentes, citou a TAC (termo de ajuste 
de conduta), as fossas e o canil; e que o não cumprimento 
eventualmente gerará multas ao município. E que além do município o 
senhor Prefeito, vice e secretários serão penalizados. Notou que 
desconhece a TAC (termo de ajuste de conduta), e que não era 
vereador na época, mas que, pretende se inteirar do assunto. Falou 
que soube e que, trará em papel, sobre a Sabesp eventualmente 
devolver a prefeitura, 60%(sessenta por cento) do valor gasto com 
cada fossa construída para os munícipes. Em seguida comentou sobre 
ter feito uma indicação para a compra de um local para o aterro 
sanitário e que, até o momento não havia sido comprado. Falou após 
que, era para ter sido feito um cemitério de animais no mesmo local. 
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Falou ainda sobre, não saber se os assessores dele estão 
preocupados, referiu novamente as multas e que, elas podem passar 
dos R$200.00,00(duzentos mil reais). Reforçou sobre a compra do 
terreno, falou ainda sobre o senhor Prefeito ter lhe dito que estava 
analisando a eventual aquisição, e sobre haver mais precatórias que 
podem cair e que, havia causas ganhas de pessoas falecidas em 
acidentes. Acautelou o senhor Prefeito quanto aos gastos, comentou o 
nobre vereador sobre ser aceitável críticas construtivas, e sobre fazer 
críticas que não denigrem nenhuma pessoa. Falou sobre pensarem no 
futuro das crianças de Itaoca, mencionou seus filhos. Após despediu-
se. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente declarou 
encerrada a presente sessão, informou aos vereadores que a próxima 
Sessão Ordinária será realizada em 13(treze) de fevereiro do ano de 
2019, 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 dezembro de 2019, bem como 
os vereadores eleitos e empossados para Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Itaoca ,2° biênio 2019/2020. 
 
 
__________________                               __________________ 
Rozenildo dos Santos                                Eziquiel Batista Fortes  
Presidente da Câmara Mun. de Itaoca            1° Secretário  
 

 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itaoca eleita  
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Pedro Dias Ribeiro -Vice Presidente    ________________________ 
Marinei Belemel de Morais -1°Secretario   _____________________                    
Claudinei Franco de Freitas – 2° Secretário ____________________ 


