
Ata da 10°(décima) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 29(vinte e nove) de junho 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 segundo secretário Romildo Pereira Lima, às dezenove 
horas, presente, os vereadores, André Luiz Rodrigues da Silva, Eloir 
Ferreira da Silva, Pedro Dias Ribeiro, Romildo Pereira Lima, Sebastião 
Lucio de Oliveira, Jose Mário dos Santos Junior, ausente o vereador João 
Camargo Neto. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão, onde solicitou ao segundo secretário que fizesse 
a leitura da ata da 9° (nona) Sessão Ordinária, realizada em 8(oito) de junho 
de 2016, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Logo mais, 
o senhor presidente solicitou a dispensa da leitura dos projetos de Leis 
Municipais n°005/ 2016- n°006 / 2016- n°007 / 2016 “LDO 2017- n°010 / 
2016, conforme parágrafo único do artigo 230 do regimento interno e haja 
visto que os mesmos já foram lidos e discutidos pelas comissões. Logo 
mais o segundo secretário procedeu a leitura das demais matérias sujeitas 
à ordem do dia: Parecer conjunto das comissões permanentes datado 
em14/06/2016– requerimento n°001/2016- de autoria do vereador José 
Mário dos Santos Júnior. Em seguida o senhor presidente deixou em 
discussão e votação o requerimento n°001/2016, manifestou-se o vereador 
Lucio perguntando, qual teria sido o motivo para o requerimento. 
Respondeu o vereador José Mario dizendo que não havia intenção de 
prejudicar ninguém, apenas averiguar se, as horas extras estão sendo 
merecidas. Manifestou-se o vereador André dizendo que é para se ter 
cuidado, e citou sobre acontecimentos  em gestões passadas onde a 
vereadora Cely fez o mesmo requerimento e mesmo com boas intenções “a 
detonaram dentro do município”, e disse, as horas extras cabem ao 
executivo, e pediu cuidados com documentos que saem da Câmara, e que 
estes podem ser expostos até mesmo no portal da Câmara, mural, na 
prefeitura, e se for aprovado o requerimento, disse, que é um documento 
para toda a população ver e criticou dizendo, não é para se fazer um 
palanque eleitoral. Manifestou- se o vereador Lucio dizendo que está 
próximo das eleições e isso causa tumultos, e citou, as pessoas interpretam 
mal as coisas, e falou também que já foi visto anteriormente, e que o 
vereador José Mario, já foi contemplado com horas extras. E manifestou- se 
o Vereador José Mario dizendo, que quer saber se foi merecidamente. 
Novamente falou o vereador Lucio enfatizando sobre essas informações 
estarem para ser vistas no portal da transparência, e enfim disse que o S.r 
José Mario tem direito de fazer o requerimento. Manifestou- se novamente o 
vereador André em relação ao período eleitoral e esse não ser o momento 
para o requerimento. Sem mais manifestações o senhor presidente   pôs 
em votação, sendo reprovado pelos vereadores presentes -5(cinco) votos 



contra e 2(dois) votos a favor. Em fase de expediente o senhor presidente 
deixou em discussão e votação as matérias na ordem que segue: 
Discussão e votação do projeto de lei n°005 de 29 de março 2016” 
Regulamenta o uso de veículos de tração animal e a condução de animais 
com carga e o trânsito montado no município de Itaoca”. Sem discussões o 
senhor presidente solicitou ao segundo secretario que fizesse a chamada 
dos vereadores para votação, onde manifestou- se o vereador André Luiz 
em relação a esses projetos referente ao TAC dizendo que foi discutido com 
o jurídico, com o financeiro do executivo. E no momento, disse ele, o 
município não tem condições de manter o canil, sendo esse o projeto a ser 
discutido e votado nessa mesma sessão, e reafirmou que o seu parecer 
referente a esses projetos continua desfavorável. Ao final o projeto de lei 
municipal n°005/2016 foi reprovado por 5(cinco) votos contra e 2(dois) votos 
a favor.Discusão e votação do projeto de lei n°006 de 29 de março de 2016” 
Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Canil Municipal e das outras 
providencias ,manifestou- se o vereador João Carlos contando que de 
acordo com a fala de um dos secretários, na reunião com as comissões 
ficará em mais de 130(cento e trinta) mil reais a mais para o município e 
afirmou que  o município não tem condições. Manifestou- se o vereador 
André, que enfatizou o fato de não constar nenhum planejamento na LDO, 
questionando como aprovar tal projeto pelas condições financeiras do 
município.  O Presidente reafirmou dizendo, que pela crise atual e a 
realidade que o município se encontra, mesmo respeitando a opinião do 
promotor que notificou o prefeito municipal, não acha que agora seja o 
momento certo do legislativo aprovar o referido projeto, reafirmou ainda, o 
município não tem condições. Sem mais manifestações o senhor presidente 
solicitou ao segundo secretario a chamada dos vereadores para votação, 
sendo reprovado o projeto de lei Municipal n°006/2016 por unanimidade, 
pelos vereadores presentes. Discussão e votação do projeto de lei n°010 de 
06 de junho de 2016” Dispõe sobre autorização legislativa para o 
recebimento de doação de imóvel mediante clausula condicional”. O 
vereador Sebastião Lucio se manifestou dizendo que os moradores 
estavam ansiosos por essa liberação, falou o vereador que houve conflitos 
com os proprietários do terreno, e parabenizou a administração por terem 
procurado os proprietários e terem atendido a comunidade.  Sem mais 
manifestações o projeto de lei municipal n°010/2016 foi aprovado por todos 
os vereadores presentes.Discusão e votação em primeiro turno do Projeto 
de Lei Municipal n°007 de 28 de abril de 2016- “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentarias para o exercício de 2017 e dá outras providencias-LDO” 
Comentou o Presidente que foi discutido na audiência pública. Sem 
manifestações por parte dos vereadores, o senhor presidente solicitou ao 
segundo secretário que fizesse a chamada dos vereadores para votação, 
sendo o referido projeto aprovado em primeiro turno pelos vereadores 



presentes. Ao término das discussões e votações das matérias da ordem do 
dia o S.r. Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo 
prazo improrrogável de 30(trinta) minutos, entre os vereadores previamente 
inscritos: Eloir Ferreira da Silva, Sebastião Lucio de Oliveira e André Luiz 
Rodrigues da Silva. Deu início o vereador Eloir, cumprimentou e agradeceu 
a todos os presentes, ao prefeito e seus secretários pela prestação de 
contas ocorrido no dia de hoje, disse ser algo importante a ser feito e 
lamentou pelo o fato ter ocorrido apenas no último ano, e que nos seus 
8(oito) anos como vereador percebeu que houve um distanciamento, e pela 
falta de comunicação entre o executivo e legislativo, citou principalmente do 
secretário de obras, um setor que mais necessitamos de acompanhamento, 
disse o vereador . Mas em suas palavras, ficou feliz por saber que o 
município mesmo sendo pequeno, está “andando direito”. Comentou em 
relação ao projeto de lei da criação do canil, esse projeto seria bem-vindo 
desde que o município tenha condições de manter. Devido haver muitos 
cães no município, e citou que as pessoas soltam mais nas ruas 
principalmente em temporadas de plantações de lavouras de tomates. E 
disse também que reconhece que precisa haver condições para isso, 
embora o prefeito vai ter que fazer, mesmo com a reprovação do projeto, 
pelo fato de haver o TAC (termo de ajustamento de conduta), já assinado 
pelo prefeito anterior. E comentou que o Projeto N°005/2016 é polêmico, e 
complicado, pela cultura já existente no município, citou as cavalgadas, e 
para o trabalho habitual e horas de trabalhos. E ressaltou, dizendo que em 
um dos artigos da lei mencionar a proibição para menores de 
18(dezoito)anos, ironizando pelo fato de haver mais “moleques” com 
animais no município, são várias as justicativas para o projeto ser 
reprovado, sendo complicado devido ser uma cobrança do promotor. 
Comentou sobre o requerimento do vereador Juninho, o qual o procurou um 
pouco antes da sessão, e por esse motivo obteve em apoio, seu voto 
favorável. E criticou dizendo que os outros vereadores temem pela 
reeleição, e contou que não é candidato, e falou ainda, em sua opinião, 
seria bom a averiguação, e comentou a existência de pessoas que não 
cumprem nem as horas normais, mas recebem horas extras, uns 
80(oitenta) outros 100(cem), comentou ainda, que, em suas palavras, a 
folha de pagamento está “inchada”. Comentou que tinha visto com o 
jurídico, e na audiência pública, com a secretária de finanças a senhora 
Tina, o orçamento da folha está em 52,42%, quando o normal seria 51%. E 
falou também que o prefeito havia falado da necessidade de fazer concurso 
público, para preencher algumas vagas, porém, não há condições para 
fazer no momento. E criticou ainda, que poderiam ser feitos um melhor 
controle dessas horas extras. Manifestou- se o S.r. Presidente dizendo, 
mesmo que não seja aprovado o requerimento, os cidadãos terão acesso a 
essas informações, no portal da transparência. O vereador Eloir retorna a 



sua fala, agradeceu as palavras do senhor presidente, mas comentou o 
nobre vereador que nem todos tem acesso à internet principalmente nos 
bairros fica complicado, e lamentou pela reprovação do referido 
requerimento. E agradeceu aos proprietários que doaram o terreno para o 
campo do Lajeado, disse ser uma benfeitoria para o bairro. Comentou sobre 
o campo do Caraças que também recebeu uma doação, tem as medições e 
manual descritivo, porém falta escritura, e disse que sentiu por terem 
perdido uma emenda, que acabou indo para o Pavão, que também não 
tinha documentação certa, disse fazer 12(doze) anos que vem buscando 
regularizar, pois é um bom campo. E a população fica chateada com isso. 
Manifestou-se o vereador André dizendo que a iluminação do Pavão foi de 
uma emenda parlamentar do Milton Monte, e a que se perdeu no Caraças 
foi do japonês o deputado Walter Hiroshi. E comentou que o prefeito 
cometeu um equívoco ao falar isso. Lembrando ele, que foi na gestão do 
então prefeito Aluízio, Dona Nita, e Dona Terezinha, ao gabinete do 
deputado Milton Monte, na época, conversaram, explicaram sobre a 
situação do bairro e conseguiram ajuda, e contou que realmente não havia 
documento, porém com a grande ajuda do Erli, na prefeitura, na Caixa 
Econômica Federal foi conseguido.  O vereador Eloir agradeceu os 
esclarecimentos do vereador André, falou que o prefeito havia falado na 
audiência pública no dia de hoje, isso foi uma fala distorcida, um mal 
entendido, achou estranho a emenda destinada a um local ser repassado 
para o outro. Manifestou-se o vereador André novamente dizendo que 
qualquer munícipe pode averiguar, e ver a verdade. Falou novamente o 
vereador Eloir, dizendo que espera que os próximos gestores, junto com os 
secretários, batalhem para conseguir levar iluminação para o bairro, e 
enfatiza que o esporte é essencial para principalmente manter os jovens no 
bom caminho. E se despede de todos. Fez uso da tribuna o vereador Lucio, 
cumprimentou a todos os presentes, parabenizou os formandos que haviam 
vindo agradecê-los pela ajuda, disse o vereador que de outros formandos, 
apenas desses receberam um agradecimento especial. E comentou 
novamente sobre a conjuntura política do nosso país, está complicado, 
disse, o golpista provisório Temer agraciou a Globo, com uma concessão 
na área de fusão e televisão. Indagou-se indignado se o povo é cego, e 
disse também, que foi a rede Globo, a grande manipuladora para o 
impeachment da Presidenta Dilma, e criticou dizendo que a fatura está 
sendo paga, com uma série de benefícios, embora na Câmara Federal isso 
será debatido, reforçou. Comentou a respeito de democracia e ditadura, 
existem aqueles que exaltam a ditadura, ou porque “foram doutrinados a 
lamber as botas dos coronéis, militares” ... Ou por não conhecerem as 
atrocidades, citou o esquadrão da morte, toque de recolher, que 
aconteceram, ou são pessoas inocentes. Contou que a corrupção veio 
dessa época, citou o S.r. Paulo Maluf, indicado nessa época por ditadores, 



e citou Ernesto Geisel. Reforçou que foi aí que começou e se espalhou para 
todos os poderes, estadual, federal e municipal. E enfatizou dizendo que 
será difícil acabar com ela agora, porém em meio a tudo isso existem 
aqueles que não se deixam manipular, parabenizou os jovens que procuram 
saber da nossa história, e reforçou, nem todos apoiam a ditadura, e citou 
Luiz Carlos Prestes que foi um militar, que se revoltou, e entre muitos 
outros, finaliza o vereador, e se despede de todos.  Fez uso da tribuna o 
vereador André Luiz, cumprimentou a todos os presentes, parabenizou ao 
prefeito e aos secretários pela explanação, e disse que queria comentar a 
fala infeliz do prefeito; de que foi tirado do bairro Caraças para o bairro 
Pavão. O vereador convidou o vereador Eloir para que como fiscalizador, 
tem o direito de ir ao executivo e averiguar, para esclarecimentos. 
Manifestou-se o vereador Lucio dizendo que não é advogado, mas em 
defesa do vereador Eloir, confirmou que foi o prefeito que havia falado. E 
novamente o vereador André, falou em respeito ao TAC (termo de 
ajustamento de conduta), disse ser contra esses dois projetos, e era contra 
o aumento que seria dado no plano de carreira. E agradeceu ao Secretário 
de Educação, por ter disponibilizado veículo no dia 16(dezesseis), desse 
mês. Foram em Votorantim, com os alunos da escola do bairro Pavão, 
Cacilda Lages e Elias Lages, contou o vereador que foram classificados 
para a final, no Ibirapuera, dois alunos do bairro Pavão, no arremesso de 
peso com 10(dez) metros, e outra com 6(seis) metros, e um aluno no bairro 
Rio Claro ficou em segundo lugar, e lembrou de um menino chamado 
William, corredor dos 800(oitocentos) metros, da Escola Cacilda que no ano 
passado ficou muito próximo de vencer. Parabenizou o município, e disse 
que representou bem a nossa Diretoria de Ensino de Apiaí. E contou ainda 
que saíram com quase 30(trinta) alunos, e que é um trabalho que vem 
sendo realizado nas escolas. Enfatizou o vereador contando, que lá “é o 
Top” do atletismo, e que até os que vão para as Olimpíadas, e por isso o 
município se torna grande. E parabenizou o Secretário de Esportes pela 
campanha de combate as drogas, relatou que esta destrói a pessoa e a 
família. Reforçou dizendo que apoia a campanha, e falou que o esporte 
pode tirar uma pessoa desse caminho. Agradeceu ao deputado Edson 
Giriboni, que esteve na cidade na inauguração da ponte, e este foi até a rua 
da moradora Regina (Rua Salvador Gonçalves de Pontes). Agradeceu aos 
150(cento e cinquenta) mil reais, para o calçamento das ruas, ao Erli e a 
Sandra, que fizeram um grande esforço para fazer a licitação, e que fosse 
dada a ordem de serviço antes do dia 2(dois). E reforçou que só sai porque 
a equipe trabalha unida, deputado, prefeito, vereadores e outros cargos. 
Contou também que o deputado, falou com a Sra. Regina que pretende 
voltar para a inauguração. E por fim agradeceu ao jurídico da Câmara, 
juntos sempre nos orientando nos pareceres, pediu, para que não causem 
danos futuros, ao município, enfatizou que embora não estejam, 



futuramente, não podem prejudicar quem estará. E disse ainda que antes 
de votarem, precisam ver a LDO, para terem uma conclusão no voto. E 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 13(treze) de julho de 2016. Eu, 
Romildo Pereira Lima, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim 2º secretário e pelo S.r. presidente. Em 29(vinte e nove) 
de junho de 2016. 
      
 


