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Ata da 18ª (décima oitava) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de 
novembro 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 Sr. Presidente declarou aberta 
a presente sessão, consultou a dispensa da ata da 17° (décima sétima) 
sessão ordinária, onde foi acordada a dispensa por todos os vereadores, e 
sendo colocada em votação, igualmente, foi aprovada por todos. E após 
pediu ao Sr. Secretário que procedesse a leitura das demais   matérias 
sujeitas à ordem do dia: -Requerimento N°012/2019-autoria do 
Vereador Rozenildo dos Santos. - Indicação N°048/2019 –autoria do 
Vereador Rozenildo dos Santos. - Indicação N°049/2019 –autoria do 
Vereador Eziquiel Batista Fortes. - Indicação N°050/2019 –autoria do 
Vereador Eziquiel Batista Fortes. Após o Sr. Presidente deixou em 
discussão e votação o Requerimento N°12/2019, -de sua autoria, -onde 
solicita informações sobre a obra do córrego da Capoava nesta 
municipalidade. Expressou-se o S.r Presidente, endossou seu 
requerimento, reforçou sobre ansiar esclarecimentos referente a obra do 
Córrego Capoava “Corguinho”, sobre estar paralisada, valores em 
caixa.... Em seguida o Sr. Presidente deixou em votação o Requerimento 
N°12/2019, o qual foi aprovado por todos. Após o Sr. Presidente 
solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura do Projeto 
de Lei N°17 de 27 de agosto de 2019 “ Dispõe sobre a alteração e a 
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criação de cargos públicos de provimento em comissão previstos na Lei 
Municipal N°581/17. Por decorrência do requerimento de inclusão de 
pauta, deferido por esta presidência. Em seguida o Sr. Presidente 
colocou em discussão e votação o Projeto de Lei N° 17 de 27 de agosto 
de 2019, o qual sem manifestações, foi posto em votação e aprovado por 
todos. Em seguida o Sr. Presidente deixou a palavra aberta para 
explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, 
distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Vandir e Oziel. 
Iniciou o Vereador Vandir, cumprimentou a todos, disse que aprovaram 
o projeto como forma de compensar um funcionário devido sua função 
de encarregado. Em seguida falou sobre ter sido aprovado o TAC 
(Termo de Ajuste de Conduta), e sobre estar obtendo resultados. E que o 
Sr. Prefeito não fez nada, relacionado, e assinou o TAC juntamente com 
o Ex. Prefeito Rafael, e não cumpriu as metas, e nada foi feito a 
respeito. Disse que houve falta de responsabilidade. Reforçou sobre 
notificações a prefeitura, intimações a serem feitas, sobre multas, e que 
o GAEMA (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente) “não brinca 
em serviço”. Reforçou ainda sobre o município ser penalizado, e que em 
sua opinião piorará a situação do município. Opinou sobre achar 
necessário a construção de um aterro; e que relacionado foi feito 
recentemente um projeto de desapropriação, e um cemitério de animais; 
e que relacionado fez uma indicação no início do mandato do prefeito 
atual. Ainda se referiu ao canil não ter sido construído, e que falta serem 
instaladas mais fossas no município. Pediu mais responsabilidade, e 
reforçou que uma multa suscitará prejuízos ao município. Falou ainda 
sobre haver “contratados e terceiros”; aonde citou ter visto a van do 
César trabalhando na saúde. Alegou que, se o Vereador Claudinei 
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trabalhasse como motorista, e que supostamente recebesse 
R$2.000,00(dois mil reais), seria mais econômico para a saúde. Alegou 
ainda, que há alugueis, com 2(duas) pessoas trabalhando e que poderiam 
trabalhar na saúde. Alegou também, que no conselho tutelar está sendo 
pago taxistas, e que poderia ser colocado o Sr. Lucio como motorista, 
utilizando o carro que o setor possui. Falou sobre o Sr. Lucio gostar de 
ser motorista e não gostar de ser mecânico. Continuou dizendo que se 
deve fazer economia, que gastam com motoristas para o conselho R$ 
5.000,00 (Cinco mil) ou R$6.000,00 (seis mil) reais, e que eles estão 
querendo representar o Sr. Prefeito por atraso, de três meses, no 
pagamento dos taxistas; e que estes não estão querendo fazer corridas 
em consequência dos atrasos. Referiu-se ainda ao Sr. Prefeito não poder 
cortar insalubridade, a poder cortar horas extras e os contratados, 
diminuir os cargos de confiança, e talvez demitir funcionários 
concursados. E posteriormente despediu-se.  Após fez uso da palavra o 
vereador Oziel, cumprimentou a todos, disse que após fazer uso da 
tribuna, recebeu ligações e críticas de secretários, e que disse a eles, que 
é a “voz do povo”. Acrescentou ainda, que após o uso da palavra na 
sessão anterior obteve resultados; os quais agradeceu. E após despediu-
se. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão, convocando os Sres. Vereadores para a próxima sessão 
ordinária a ser realizada em 27(vinte e sete) de novembro 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 Sr. Presidente em 13(treze) de novembro de 2019. 
 
 


