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Ata da 06ª (sexta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 

da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 24(vinte e quatro) 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, substituta de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota, Joel 

Gomes de Lima, Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias Ribeiro e 

Vandir Rosa Rodrigues, ausente o vereador Eziquiel Batista Fortes . 

Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente sessão, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse 

a leitura da ata da 5ª (quinta) Sessão Ordinária do ano de 2019, onde 

colocou em votação, sendo aprovada por todos. Após, o senhor 

Presidente dispensou a leitura do Veto n°01 de 29 de março de 2019, 

veto total a emenda supressiva n°001 de 27 de março de 2019, 

supressão do art. 10 do Projeto de Lei Municipal n°01/2019, Veto 

n°02 de 29 de março de 2019, veto total ao Projeto de Lei do 

Legislativo n°002 /2019, por decorrência da entrega antecipada a cada 

vereador com fulcro no parágrafo único do art.230 do Regimento 

Interno, bem como reunião de comissão realizada em 17 de abril de 

2019.  Em seguida solicitou ao segundo secretário que procedesse a 

leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -Parecer conjunto 

das Comissões Permanentes –apreciação dos Vetos 01/2019 e 

02/2019, Projeto de Lei n°004/2019, em 17 de abril de 2019,Indicação 

n°021/2019 e n°022/2019 de autoria da substituta de vereador Darzi 

Ferreira da Silva Mota, Indicação n°023/2019 de autoria do vereador 
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Rozenildo dos Santos ,Indicação n°024/2019 de autoria do vereador 

Antenor Gonçalves de Camargo  e Indicação n°025/2019 de autoria do 

vereador Eziquiel Batista Fortes .Em fase de expediente o senhor 

presidente iniciou a  fase de discussão e votação e  conforme manda o 

Regimento Interno, em seu parágrafo 7° artigo n°262,  solicitou ao 

segundo secretario que procedesse a segunda chamada dos senhores 

vereadores, para verificação de quórum de maioria absoluta para 

votação das matérias a seguir: Constando maioria absoluta ,o senhor 

Presidente colocou em  discussão o veto n°01 de 29 de março de 

2019 veto total a emenda supressiva n°001 de 27 de março de 

2019, supressão do art. 10 do projeto de lei municipal 
n°01/2019,onde  cada vereador após chamada e assinatura na lista de 

verificação , recebeu a cédula de votação entregue pelo segundo 

secretário  ,após, colocando –se em urna própria ,escolhendo a opção 

sim e não ,onde o vereador Vandir declarou seu voto sim ,já que havia 

sido acordado  pelas comissões o parecer favorável .Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao segundo secretario  a contagem dos 

votos em voz alta ,que em seguida foi proclamado por ele ,sendo:  

1(um ) voto nulo,7(sete) votos sim e 1(um) ausente ,declarando –se o 

Veto n°01/2019 aprovado  por maioria absoluta .Prosseguindo os 

trabalhos o senhor Presidente colocou em discussão  o Veto n°02 de 

29 de março de 2019 ,veto total ao projeto de lei do legislativo 

n°002 /2019,seguindo os trâmites da primeira votação, fez –se a 

chamada de verificação de quórum onde cada vereador recebeu a 

cédula de votação entregue pelo segundo secretário  ,após, colocando 

–se em urna própria, escolhendo a opção sim e não , onde o vereador 

Vandir se expressou, declarando seu voto, disse ser contra o veto  e 
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falou sobre o projeto relacionado ser polemico referente a “taxa de 

iluminação”, já que  foi acordado pelas comissões  pela rejeição e que 

a população já estava contente  com a casa de leis pela decisão, por ter 

abraçado a causa, referindo se ao abaixo assinado para que não 

houvesse cobrança aonde não tinha  iluminação. Esclareceu que é 

injusto, esperando que o acordo permaneça e seja derrubado o veto. 

Ao final o senhor Presidente proclamou o resultado da votação, sendo: 

5(cinco) votos não ,3(três) votos sim e 1(um) ausente, declarando 

reprovado o Veto n°02/2019 por maioria absoluta dos vereadores. 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, mencionou os presentes: senhores 

Osvaldo Mota, Klemerson Quioche, Valdeci R Ribeiro e Leovir Apº 

da M Rosa. Falou que a respeito das indicações feitas ao senhor 

Prefeito, obteve resposta da folha de pagamento dos funcionários da 

saúde, e igualmente a respeito do concurso de motorista, psicóloga e 

assistente social. O vereador leu a resposta recebida. Em suma 

informava, sobre terem contratado devido a um convenio com o 

governo do estado de São Paulo; união para o desenvolvimento do 

Programa NASF, Sorria São Paulo e Brasil Sorridente, por um tempo 

determinado. E que devido a imprevistos não houve concurso público. 

Referiu-se, igualmente ao concurso para professores municipais. Disse 

que em relação a concursos a realidade é essa; estão fazendo o que 

cabe a eles e que são favoráveis. Notou, que quando o prefeito 

mandou o projeto para os contratos, eles aprovaram. Falou que irá 

faltar motoristas na saúde; os quais notou a saída deles. E no conselho 
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tutelar, aonde observou a saída do motorista, em breve. Falou sobre o 

prefeito considerar responsabiliza-los por não fazerem concursos, 

contudo, que estão sim preocupados com os profissionais e com a 

possibilidade de ser feito o concurso. E notou sobre o prefeito ter 

respondido, que não tem condições de fazer concursos no momento. 

Agradeceu aos vereadores pelos votos, e a derrubada do veto. Em 

seguida referiu-se aos moradores dos bairros os terem elegido; citou 

os bairros Rio do Meio, Henrique, rio claro e Lajeado. Referiu-se 

novamente sobre ser injusta a cobrança. E referiu-se ainda ao Procon, 

e ao Deputado Celso Russomano, o qual disse, que defende o direito 

do consumidor. Reforçou que “se chamasse daria uma bela 

reportagem...”. Notou ainda, sobre o senhor Prefeito ter dito, que iria 

respeitar está “casa de leis”. E reforçou, que assim espera que ocorra. 

Agradeceu aos presentes e despediu-se. Em seguida fez uso da palavra 

o senhor Presidente, informou sobre uma reunião com o cartório de 

Apiaí, com o senhor Vanderlei “Seninha”, filmando; notou ainda, que 

houve participação do vereador Vandir. E ocasionou, que estarão 

fazendo a biometria aqui na câmara, a disposição dos munícipes, 

fazendo o cadastramento. Ponderou, sobre ter achado que seria 

segunda agora, mas, que ficou para dia 7(sete) de maio. Falou ainda, 

sobre o atendimento ser de 30(trinta) dias e ser das 09:00 horas as 

17:00, de segunda a sexta. Ressaltou sobre já poderem avisar os 

munícipes. Em seguida 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 

08(oito) de maio do ano de 2019, no horário regimental. Eu, Claudinei 

Franco de Freitas, mandei lavrar a presente ata que vai devidamente 
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assinada por mim 2° (segundo) secretário e pelo senhor Presidente em 

24(vinte e quatro) de abril de 2019. 

 

 

 

___________________                      ______________________ 

Rozenildo dos Santos                         Claudinei Franco de Freitas  

Presidente                                               2° Secretário  

 

 

 

 

 

 


