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Ata da 6ª (sexta ) Sessão Ordinária da 7°(sétima) legislatura do ano 

de 2020 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 29(vinte e 

nove) de abril de 2020, 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, 

Claudinei Franco de Freitas, Eziquiel Batista Fortes, Oziel de 

Pontes Oliveira ,Joel Gomes de Lima ,Pedro Dias Ribeiro e Vandir 

Rosa Rodrigues, ausente o vereador Antenor Gonçalves de 

Camargo justificável , conforme  Ato do Presidente sob o n°001 de 

20 de março de 2020,contenção mundial  ao novo coronavírus 

COVID-19. Havendo número regimental o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente sessão onde solicitou ao primeiro secretário que 

fizesse a leitura   da ata da 5° (quinta) Sessão Ordinária, realizada 

em 08 de abril de 2020, após, sendo aprovada por todos. Após, o 

Sr. Presidente em comum acordo entre os vereadores, dispensou a 

leitura das matérias a seguir: Projetos de Leis Municipais n° 16,18 

e 19 do ano de 2020 devido a entrega antecipada a cada vereador. 

Em seguida ,solicitou a leitura das demais matérias sujeitas a 

ordem do dia a saber: indicação n° 014/2020 de autoria do vereador 

Vandir Rosa Rodrigues ,indicação n° 015/2020  e n°016/2020 de 

autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira .Em fase de 

expediente o senhor Presidente colocou em discussão e votação  os 

projetos a seguir  : Projeto de Lei Municipal n°016 de 06 de abril 

de 2020 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir áreas 

urbanas contiguas através de desapropriação amigável e/ou judicial 

e dá outras Providencias ”,sem manifestações foi posto em votação, 
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sendo aprovado pelos vereadores presentes ; Projeto de Lei 

Municipal n°018 de 15 de abril de 2020 “Dispõe sobre 

autorização legislativa para celebração de convenio com a 

Associação dos Produtores rurais dos bairros Lageado e Guarda 

Mao com a finalidade de ceder em comodato equipamento que 

especifica”, sem manifestações foi posto em votação, sendo 

aprovado pelos vereadores presentes; Projeto de Lei Municipal 

n°019 de 15 de abril de 2020 “ Dispõe sobre autorização 

legislativa para transferência dominial   para Sabesp Cia de 

Saneamento Básico de imóvel desapropriado para fins específicos 

de construção de estação elevatória de agua ”, sem manifestações 

foi posto em votação ,sendo aprovado por 6(seis)vereadores 

presentes e 1(um) abstenção de voto do vereador Marinei  . 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 13(treze) de maio do ano de 

2020, 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 29(vinte e nove) de abril de 

2020.  
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Rozenildo dos Santos                                      Marinei Belemel de Morais 

        Presidente                                                                 1° secretario   

 


