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Ata da 13ª (décima terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 
de 2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 28(vinte e oito) 
de agosto 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 Marinei Belemel de Morais, às 
dezenove horas, presente, os vereadores, Antenor Gonçalves de 
Camargo, Claudinei Franco de Freitas, 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 1° Secretario que 
procedesse a leitura da ata da 12ª (décima segunda) sessão ordinária do 
ano de 2019. Onde colocou em votação, sendo aprovada com ressalvas. 
Reunião ocorrida com 5(cinco) vereadores e com a presença do 
vereador Oziel, reunião com o Prefeito Municipal. Fala do vereador 
Vandir, quis dizer “meia dúzia” de vereadores. Após o senhor 
Presidente pediu ao 1° Secretário que procedesse a leitura das demais 
matérias sujeitas à ordem do dia: -Indicação N°040/2019 de autoria do 
vereador Joel Gomes de Lima. -Indicação N°041/2019 de autoria do 
vereador Marinei Belemel de Morais. Em seguida o Senhor Presidente 
deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Vandir. Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou 
a todos, disse que seria breve, e que queria agradecer e parabenizar, e 
que não só faz críticas, mas também elogios. Leu uma indicação de 
2017, a qual sugeria ao Senhor Prefeito a criação de uma frente de 
trabalho. Relatou sobre o prefeito da época ter dito que a possibilidade 
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seria estudada. Agradeceu ao Senhor Marcelo, disse que na época, ele 
também fez um projeto pedindo ao governador documentos necessários, 
para que o município criasse a frente de trabalho. Reforçou, sobre ser 
em decorrência da ação do Senhor Prefeito e do Senhor Marcelo. Falou 
que o município será beneficiado e que serão 50 (cinquenta) vagas, 
aproximadamente. Disse ter ficado contente pelo governador ter 
atendido o pedido, e que as pessoas também ficarão. Observou sobre ser 
6 (seis) meses, e atender homens e mulheres. Lamentou ter sido “em 
cima da hora”. Disse que espera que ocorra tudo bem. Falou ainda sobre 
o salário ser de R$300,00 (trezentos reais) e mais uma cesta. E observou 
ainda a possibilidade de ser prorrogado. Reforçou seus parabéns ao 
senhor Prefeito e senhor Marcelo. Nada mais havendo a tratar o Senhor 
Presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os 
Senhores Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 
11(onze) de setembro do ano de 2019, no horário regimental. Eu, 
Marinei Belemel de Morais, mandei lavrar a presente ata que vai 
devidamente assinada por mim 1° Secretário e pelo Senhor Presidente 
em 28(vinte e oito) de agosto de 2019. 


