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

ano de 2020 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) 

de maio 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 , Vandir 

Rosa Rodrigues e Antenor Gonçalves de Camargo. Havendo 

número legal o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão 

onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura   da ata da 

6° (sexta) Sessão Ordinária, realizada em 29 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 por decorrência da entrega antecipada a cada vereador: 

Projeto de Decreto Legislativo n°001/2020 de autoria do vereador 

Oziel de Pontes Oliveira, devido a reunião conjunta das comissões 

realizado em 29/04/2020 e Projeto de Lei Municipal n°020 de 08 

de maio de 2020. Em seguida, solicitou a leitura das demais 

matérias sujeitas a ordem do dia a saber: Parecer conjuntos das 

Comissões de constituição, Justiça e redação e Comissão de saúde, 

educação, cultura, lazer e turismo, apreciação do Projeto de 

Decreto legislativo n°001/2020,em 29 de abril de 2020.Em fase de 

expediente o senhor Presidente  solicitou ao primeiro secretário que 

procedesse com a segunda chamada dos vereadores para 

verificação de quórum para discussão e votação do Projeto de 

Decreto Legislativo n°001 de 19 de março de 2020 “ Dispõe sobre 
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a concessão de título de cidadania ao senhor Marcelo Rodrigues de 

Jesus Filho”, sendo constatado quórum legal ,passou para discussão 

da mencionada matéria ,ao qual procedeu-se aos requisitos 

conforme consta no Regimento Interno. Sem manifestações, o Sr. 

Presidente solicitou ao 1° Secretário que procedesse com a entrega 

da cédula de votação a cada vereador, ao qual cada vereador 

assinou a lista de votação; ao final da votação, solicitou que o 1° 

Secretário que fizesse a contagem dos votos, após, declarou o 

resultado da votação, sendo aprovado o Projeto de Decreto 

Legislativo N°001/2020 por todos. Dando continuidade aos 

trabalhos, o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 

Projeto de Lei Municipal n°020 de 08 de maio de 2020- 
“Autoriza o Poder Executivo a adquirir bem imóvel através de 

desapropriação amigável e/ou judicial e dá outras providencias ”, 

sem manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por 

todos. 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 

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 13(treze) 

de maio de 2020.  
 

 
____________________                                     ________________ 

Rozenildo dos Santos                                      Marinei Belemel de Morais 
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