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Ata da 16ª (décima sexta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 

2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 09(nove) de outubro 

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 consultou a dispensa da leitura da ata da 15ª 

(décima quinta) sessão ordinária do ano de 2019, sendo acordada por 

todos. Posteriormente foi colocada em votação, sendo aprovada por 

todos. Dando continuidade o Senhor Presidente dispensou a leitura da 

matéria a seguir: Projeto de Lei Municipal N°018 de 24 de setembro de 

2019, por decorrência da entrega antecipada a cada vereador com fulcro 

no parágrafo único do art.230 do Regimento Interno. E após pediu ao 

Senhor Secretário que procedesse a leitura das demais   matérias sujeitas 

à ordem do dia: -Indicação N°046/2019-autoria do Vereador Vandir 

Rosa Rodrigues. -Indicação N°047/2019-autoria do Vereador Eziquiel 

Batista Fortes. Em seguida colocou em discussão e votação o Projeto de 

Lei Municipal N°018 de 24 de setembro de 2019-“Dispõe sobre 

autorização para abertura de credito adicional especial ”. O qual foi 

posto em votação, e não havendo manifestações, foi posto em votação, 

sendo aprovado por todos. Em seguida o Senhor Presidente deixou a 

palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 

trinta minutos, distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: 
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Oziel, Vandir e Marinei. Iniciou o Vereador Oziel, cumprimentou a 

todos. Falou que é difícil subir à tribuna, mas que hoje ocasionou de 

haver um pedido, para que contasse em ata o falecimento do Senhor Jair 

Machado. Em seguida despediu-se. Após fez uso da palavra o Vereador 

Vandir, cumprimentou a todos. Endossou sua indicação, e reforçou 

sobre ter conversado na garagem referente, e alegou sobre ela vir a 

“calhar” com a indicação do Vereador Rozenildo, aonde pedia um ponto 

na “Pracinha”; e a qual achou ser conveniente. Agradeceu ao prefeito 

pelo projeto referente ao aterro; o qual, achou que ia estar na sessão para 

ser votado. Disse que é importante e que beneficiará o canil municipal, o 

qual disse haver necessidade de um local para um cemitério. Mencionou 

sobre ter sido uma indicação sua, e que a aquisição, evitará o aluguel de 

terreno e se adequará ao TAC (termo de ajustamento de conduta) 

assinado pela prefeitura; o qual igualmente diz respeito ao canil. Disse 

ainda, que deseja a colocação do projeto na próxima sessão. Falou sobre 

o aditamento, a respeito do recapeamento do asfalto; o qual endossou e 

observou seu desejo de idoneidade e bom trabalho da parte da eventual 

empresa responsável. Falou sobre a observação e apoio por parte da 

prefeitura e secretaria. Mencionou a “Curva da Ferradura”, a qual disse 

terem aberto e colocado pedras. Ressaltou, sobre terem feito uma 

indicação a respeito. Ressalvou ainda, sobre, posteriormente, ocorrer um 

melhoramento, por parte da eventual empresa responsável pelo asfalto. 

Disse em seguida que deve elogiar e criticar de acordo com a 

necessidade. E em seguida despediu-se. Após fez uso da palavra o 

Senhor Presidente Rozenildo, mencionou que aprovaram um projeto 

referente ao ultrassom e o Doutor Raul. Mencionou sobre ter ocorrido 

várias reclamações das gestantes. E que o Doutor Raul espera uma 
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portaria do Senhor Prefeito para iniciar os exames. Fez uma crítica a 

este procedimento do Senhor Prefeito. Referiu-se a pressão até a 

aprovação do projeto e a protelação após. Falou também sobre o Senhor 

Prefeito viajar bastante atrás de recursos e não deixar ninguém no seu 

lugar para fazer atendimentos. Alegou, que os Secretários estão 

mandando mais que o Senhor Prefeito, e que não os atende. Ainda 

mencionou ter feito um pedido a um Secretário, e não ter sido atendido, 

não ficando satisfeito, e notou ainda que o secretario culpou o prefeito; o 

qual alegou o vereador, que possivelmente não soube do ocorrido. 

Opinou sobre ser feitas reuniões entre o Senhor Prefeito e os seus 

Secretários e uma eventual interação com eles e troca de informações. 

Endossou e parabenizou o vereador Eziquiel pelo projeto de lei. 

Ressalvou seu apoio a ele. E em seguida despediu-se. Após fez uso da 

palavra o vereador Marinei, cumprimentou a todos, mencionou o ex 

vereador “Neto”, “Gaguinho”, Quioche. Deixou seus sentimentos a 

família do Senhor Edson, pedreiro, Senhor Jair, e da Dona Maria 

“Pernambuquinha”, na entrada do Rio Claro. Disse que é uma lastima ao 

município, mas que é um acontecimento, ao qual devemos nos preparar. 

Mencionou, também, sua tia do paraná e o Senhor Polaco Moura. Em 

seguida agradeceu ao ex vereador “Neto” pelo trabalho exercido e pelo 

respaldo a ele propiciado. Endossou a correria do Senhor Prefeito, e 

alegou insuficiência no acompanhamento dos departamentos da 

prefeitura; mencionou os carros com problemas e motoristas dirigindo 

vans. Falou que a promessa de campanha foi “cada um no seu lugar”. E, 

que poderia ser corrigido pelos demais vereadores caso estivesse errado. 

Falou sobre ter vindo o secretario para administrar, e que está correndo 

com o carro, caminhão para “lá e para cá”. Comparou com “um pedreiro 
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sendo mandado por um servente”; criticou o fato. Disse que devem se 

impor, diante as situações, na hora certa. Agradeceu as pessoas que 

foram na seccional fazer acareação, referente aos seus problemas. Disse 

que houve mentiras, e que deve haver profissionalismo. E após 

despediu-se. 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 30(trinta) de outubro 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 09(nove) de outubro de 2019. 

 


