
 Ata da 1°(primeira) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 10(dez) de fevereiro de 2016, a 
Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência n° 09(nove) sob a 
presidência do vereador Rozenildo dos Santos e secretariado pelo vereador 
João Camargo Neto, às dezenove horas, presente, os vereadores, André Luiz 
Rodrigues da Silva, Eloir Ferreira da Silva, João Carlos dos Santos, Pedro Dias 
Ribeiro, Romildo Pereira Lima , Sebastião Lucio de Oliveira e Jose Mário dos 
Santos Junior. Havendo numero legal o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da 
ata da 1° (primeira) Sessão Extraordinária, realizada em 15 de janeiro de 2016, 
onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida o primeiro 
secretário fez a leitura das matérias sujeitas à ordem do dia: Projeto de lei 
Municipal n°001/2016 e parecer favorável da comissão de constituição, justiça e 
redação e Comissão de orçamentos, finanças e contabilidade realizada em 05 
de fevereiro de 2016 ao projeto mencionado. Em fase de expediente deixou em 
discussão e votação o projeto de lei municipal n. 001 de 28 de janeiro de 2.016 

“Dispõe sobre alterações na lei municipal n. 539, de 18 de agosto de 2.015 com 
a finalidade de regulamentar a função gratificada de coordenador da unidade de 
controle interno”, onde foi posto em votação sendo aprovado por maioria, sendo 
7(sete) votos a favor, contra 1(um). Ao final o senhor presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal por prazo improrrogável de 30(trinta) 
minutos distribuídos aos vereadores previamente inscritos :Eloir Ferreira da 
Silva, Joao Carlos dos Santos, Sebastião Lucio de Oliveira e André Luiz 
Rodrigues da Silva. Iniciou o vereador Eloir, que cumprimentou e deu boas 
vindas a todos presentes, esperando que esse ano de 2016 seja um ano mais 
proveitoso, em relação a gestão passada que ouve muitos trabalhos, mas que 
esse ano de 2015 deixou a desejar, pela falta de informações do executivo para 
o legislativo, comentou o vereador que a desculpa que argumentam   é devido à 
crise, mas anseia que esse ano melhore. Comentou sobre o projeto de lei 
municipal a pouco aprovado, onde que foi discutido várias vezes, sendo uma 
área complicada em sua opinião, achou justo o aumento pois a pessoa que 
preencherá a vaga recebe um salário baixo, tendo em vista a grande 
responsabilidade que irá arcar pela função que lhe caberá. Outro assunto 
abordado pelo vereador, foi em relação a agua no bairro Gurutuba,onde foi  
procurado    por um dos moradores que relatou sobre o problema da falta de 
agua limpa para consumo , devido a enchente a água que chega até as casas 
está vindo suja, segundo o relato do morador .Solicitando então  a ajuda aos 
demais vereadores para interceder  juntamente à prefeitura a disponibilização de   
um filtro na captação de agua, para que chegue mais limpa  . Também 
comentou sobre a visita de médicos através da igreja Batista, onde prestaram 
serviços gratuitos a população do nosso município, argumentou o nobre 
vereador que em época de crise toda a ajuda é bem-vinda. Sobre o esporte, o 
vereador aproveitou pra convidar a todos para o 3° campeonato rural no bairro 
Caraças que vai até o dia 8 de abril, realizado das 16 horas até 18 horas. Sem 



mais para o momento se despediu de todos. Fez uso da tribuna o vereador João 
Carlos que agradeceu as   pessoas presentes, agradecendo também a Deus 
pelo ano que terminou e dando boas-vindas ao ano que se inicia, e que seja de 
muita luz e paz por ser um ano político, e se despede de todos. Fez uso da 
tribuna o vereador Sebastião Lucio iniciou desejando a todos um bom ano e que 
essa casa de leis faça boas reflexões, parabenizou a fala do vereador Eloir, 
onde desconhecia o problema, destacou a reponsabilidade em estar 
providenciando atitudes para tal reinvindicação, procurar o executivo e ver o que 
se pode fazer. Em relação ao projeto de lei mencionado e já aprovado, justificou 
ser contra esse aumento de salário, pois em sua opinião é a favor de um debate 
para discutir tais assuntos. Levantou a questão do funcionalismo público 
Municipal, voltando a questão polemica que foi a respeito da falta de reajuste 
para todos os funcionários municipais, deveria vir por parte do executivo uma 
explicação ao legislativo e aos funcionários. Em 2013 foi um reajuste de 3%, já 
em sua opinião, sendo uma brincadeira com todos os funcionários e agora em 
2016 ,0% de reajuste, a justificativa seria a arrecadação, mas questionou o 
vereador, o que caiu? Em 2015 o vereador informou que procurou o contador e 
até o primeiro trimestre não havia tido queda, mas agora esse último trimestre 
apenas observou nos jornais e relatórios, e que em sua opinião não foi nada 
gritante. Foi questionado pelos demais funcionários porque o legislativo teve o 
aumento e o funcionalismo do executivo não receberam, respondendo o nobre 
vereador que foi observado a lei e não cabe aos vereadores e a casa de leis 
mexer com o orçamento do executivo. Criticou em relação as horas extras nos 
setores da prefeitura. O vereador comentou   que deveriam se organizar   e 
juntamente com funcionários de cada setor do executivo municipal, conversar 
com o prefeito e jurídico, ou seja, a administração em si, para obter as devidas 
explicações. Voltando ao assunto do projeto já aprovado, em relação as 
modificações do aumento de salário a atribuir a função de controlador interno, 
comentou que é complicado, pois controlará uma unidade, em sua opinião, não 
pode ter vínculo com a administração direta da prefeitura, tem que ser cargo 
especifico. Voltando ao assunto do reajuste comentou também que o sindicato 
já foi alertado, pois devemos ver uma forma de estudar essa situação, porque 
ficar sem reajuste para os funcionário públicos municipais fica complicado. O 
que precisa é vir explicações para o legislativo e não faltar com a verdade. E 
finaliza se despedindo de todos. Fez uso da tribuna o vereador André Luiz que 
cumprimentou a todos, iniciou falando sobre o ano difícil que se inicia, pois nas 
administrações anteriores os vereadores eram ouvidos, e hoje infelizmente não, 
comentou o vereador. Mais uma vez falou sobre as reuniões com o executivo 
que não foram feitas, não obteve respostas até agora. Pois muitas vezes não 
ficam sabendo o que acontece com o executivo, concordando com a fala do 
vereador Lucio, pois 0% de reajuste ao funcionalismo público não dá, ele como 
funcionário público estadual entende essa situação, pois também defende o seu 
salário e hoje infelizmente não pode defender porquê não foram ouvidos ainda, 
precisa que venha a justificativa, pois assim como os demais, também anseia 



por informações a respeito. Relatou que, com o prefeito anterior, ocorreu o 
mesmo problema, mas foi sanado através de uma comissão criada pelos 
vereadores, e atualmente não está sendo a mesma coisa. E aqui devemos 
diferenciar as amizades, da política, do papel de   vereador. Pediu mais uma vez 
ao presidente que seja marcado uma reunião com o executivo. Em relação ao 
aumento, tem a data base para reajustar os salários do funcionário público, se 
não dá para dar o aumento, pelo menos chamar os vereadores e justificar o 
porquê. Em redes sociais os vereadores são tratados como que não fazem nada 
e isso é vergonhoso, e finaliza deixando a sua opinião de que um grupo deve 
falar a mesma língua. Ao final se despede de todos. Nada mais havendo a tratar 
o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores 
para a próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2016. 
Eu, João Camargo Neto, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim 1º secretário e pelo S.r. presidente. Em 10 de fevereiro de 
2016. 


