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Ata da 05ª (quinta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 da 

Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 10(dez) de abril de 2019, a 

Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência N° 09(nove) 

sob a presidência do vereador Rozenildo dos Santos e secretariado pelo 

vereador Claudinei Franco de Freitas, às dezenove horas, presente, os 

vereadores, Antenor Gonçalves de Camargo, a substituta de vereador 

Darzi Ferreira da Silva Mota, Eziquiel Batista Fortes, Joel Gomes de 

Lima, 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 senhor secretario que procedesse a 

leitura da ata da 4ª (quarta) Sessão Ordinária do ano de 2019. Onde 

colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida solicitou ao 

primeiro secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas 

à ordem do dia: -Indicação n°017/2019 –Autoria do vereador Joel 

Gomes de Lima. -Indicação n°018/2019 –Autoria do vereador Joel 

Gomes de Lima. -Indicação n°019/2019- Autoria do vereador Vandir 

Rosa Rodrigues. -Indicação n°020/2019- Autoria da substituta de 

vereador Darzi Ferreira da Silva Moto. Em seguida deixou a palavra 

aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta 

minutos, distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Vandir 

Rosa Rodrigues. Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou a todos, 

endossou as indicações feitas. Falou que referente a sua indicação, 

esteve conversando com o novo secretário da agricultura, e viram a 

necessidade de um pequeno trator para fazer “trabalhos domésticos”, 

auxiliar na agricultura familiar, nas escolas; em pequenas áreas, 

ensinando crianças a manuseá-lo e a fazer canteiros e hortas, e ainda a 

ser feito a adubação orgânica. Lembrou ainda do uso pelas associações. 



 

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 

Falou ainda sobre o trator trazer economia com a roçada dos campos de 

futebol, o qual disse que equiparando com o trator, as roçadas geram 

gastos ao município. Disse que espera o atendimento do seu 

requerimento pelo senhor Prefeito. Falou em seguida sobre o senhor 

Prefeito ter vetado em 2(dois) de abril o projeto da “taxa” de 

iluminação, e que referente estão estudando com o jurídico, e que 

possivelmente votarão e veto na próxima sessão. Pediu à população que 

compareçam. Mencionou ainda, que acredita que a câmara, os 

vereadores, os desejos deles e da população venham a ser respeitados. 

Disse que eles estão defendendo o direito do povo e do município. 

Voltou-se ao “Seninha” e ao senhor Presidente, pedindo que haja 

divulgação da votação do veto. Referiu-se ao ser colocado em jornal, 

referente a este assunto e os ocorridos. Falou que acredita, que a partir 

do dia 24/04/2019, ao ser votado, não será mais cobrada a “taxa”. 

Reforçou referente a cobrança, sua opinião de que o senhor Prefeito ao 

cobrar está contra os munícipes de Itaoca. Falou após sobre não ter sido 

respondido, referente aos seus 2 (dois) requerimentos feitos. Ainda 

ressaltou sobre esperar respostas, e que do contrário, em 30 (trinta) dias 

pode procurar o promotor de justiça. Expressou-se o senhor Presidente, 

falou que após 30 (trinta) dias, seria enviado um oficio e a partir, após 5 

(cinco) dias poderia ser procurado a promotoria. Em seguida o vereador 

Vandir falou, sobre os munícipes estarem cobrando referente a empresa 

RGM. Falou que a empresa ganha licitações e não conclui as obras. E 

criticou o trabalho da empresa, e que referente fará um requerimento 

pedindo esclarecimentos, referente as licitações, trabalhos, 

adiantamentos etc. Falou que possivelmente há outras empresas, mais 

aptas. Notou que a obra do córrego e o “lajotamento” em frente a 
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“Cassimara” estão inacabados. E notou ainda, que a empresa ganhou a 

licitação da obra próxima a garagem, uma parte da obra da quadra. 

Ressaltou que precisam de esclarecimentos referente ao trabalho e o 

porquê ainda estão “pegando obras”. Mencionou ter feito um 

requerimento, referente a obra do córrego, e que a respeito teve 

prosseguimento, mencionou as pontes feitas, mas relatou sobre estar se 

protelando a 3 (três) anos. Falou que vai ser discutido em reunião de 

comissão, referente ao veto do senhor Prefeito em uma proposta de 

emenda feita por eles. Falou ainda sobre a população poder obter 

esclarecimentos na próxima sessão. 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 24(vinte e quatro) de abril do ano de 2019, no horário 

regimental. Eu, Claudinei Franco de Freitas, mandei lavrar a presente 

ata que vai devidamente assinada por mim 2° secretário e pelo senhor 

Presidente em 10(dez) de abril de 2019. 

 

 

 


