
Ata da 13°(décima terceira) Sessão Ordinária da 6° legislatura 
do ano de 2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 
31(trinta e um) de agosto 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 número legal o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro 
secretário que fizesse a leitura da ata da 12° (décima segunda) 
Sessão Ordinária, realizada em 10(dez) de agosto de 2016, 
onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Em 
seguida o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário  que 
fizesse a leitura das matérias sujeitas  à ordem do dia :Projeto 
de Lei Municipal do Legislativo n°002 de 26 de agosto de 2016 
“Dispõe sobre  a fixação dos subsídios dos agentes políticos  e 
cargos de Secretários Municipais componentes do Poder 
Executivo Municipal de Itaoca/SP. Projeto de resolução n°001 
de 26 de agosto de 2016 “Dispõe sobre a fixação dos subsídios  
dos vereadores para legislatura  que se inicia em 1° de janeiro 
de 2017,encerrando –se em 31 de dezembro de 2020 e dá 
outras providências” Em fase de expediente o senhor presidente 
deixou em discussão as matérias na ordem que segue: 
Discussão e votação  do projeto de Lei Municipal do legislativo 
n°002/2016 ,se manifestando o vereador André ,onde 
parabenizou o jurídico e a todos que elaboraram o projeto, e 
pela atenção que tiveram a situação financeira do município, no 
dia em que a Tininha( responsável pela contabilidade/finanças 
da prefeitura) esteve aqui. Não havendo mais manifestações por 
parte dos vereadores, o senhor presidente solicitou ao primeiro 
secretário que fizesse a chamada dos vereadores para votação, 
sendo aprovado por todos. Discussão e votação do projeto de 
resolução n°001/2016, sem manifestações por parte dos 
vereadores, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário 
que fizesse a chamada dos vereadores para votação, sendo 
aprovado por todos. Dando andamentos aos trabalhos, 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 e João 
Camargo Neto. Dando início o vereador Eloir, que cumprimentou 
a todos, e novamente comentou sobre uma reunião referente a 
barragem, que tiveram no B° Caraças, sábado dia 27(vinte e 
sete), com o MOAB de Registro, um movimento contra a 
barragem. Orientando sobre o assunto as pessoas do bairro, 
citou o vereador a presença do senhor Rodrigo Rodrigues, o 
senhora Izy Wein, e o senhor José Lucio do Nascimento, da 
defensoria Pública de Registro. Citou também que esteve 
presentes pessoas da comunidade remanescente quilombola 
João Surá. Se mostrou chateado por estarem recebendo 
informações de pessoas de Registro, Paraná, e que as pessoas 
daqui do município não estão sabendo, contou que indagaram 
sobre o prefeito e sua opinião sobre o assunto. Disse ainda que 
o prefeito de Adrianópolis, está sempre presente nas reuniões, 
em Eldorado e Registro. Contou também que anteriormente a 
casa de maquinas seria em Itaoca, no Varadouro, e agora 
soube que será do outro lado do rio, no Paraná. Criticou 
contando que na sua opinião, o prefeito deveria estar melhor 
informado sobre a barragem, dando respaldo a eles. O senhor 
presidente solicitou a palavra e comentou que havia falado com 
o prefeito, porém ninguém recebeu mais informações, nem o 
legislativo nem o executivo.  Retornou à fala o vereador Eloir, 
agradeceu ao senhor presidente, e pediu a este que fale com o 
prefeito em outras ocasiões, e peça apoio, enfatizou que 
segundo o senhor José Lucio Nascimento, o projeto se encontra 
bem adiantado. Se manifestou o vereador Lucio, parabenizou o 
vereador o senhor Eloir, por evidenciar o problema, muito sério 
para o município, em sua opinião, e disse, todos estão alertas, e 
reforçou, principalmente Adrianópolis que conseguiu levar a 
casa de maquinas para lá. Criticou a Secretária do Meio 
Ambiente pela ausência. E se perguntou será que ela não 
recebeu convite do ISA, MOAB, etc.? Para reuniões, para se 
inteirar do assunto e saber os prós e os contras da barragem. 
Por sua vez se indignou também, com a possível vinda da 
empresa já para instalar a barragem. Perguntou novamente, 



onde estão o prefeito e a Secretaria do Meio Ambiente e as 
lideranças que lutam para salvar a natureza? Criticou dizendo 
que empregos não vão ser oferecidos aos munícipes, e 
enfatizou a visão deles é o lucro mesmo acabando com o rio e 
prejudicando socialmente o município, os Ribeirinhos 
tradicionais com suas raízes de antes mesmo de Itaoca existir. 
Enfatizou ser contra, até ter uma clareza formal do assunto. E 
agradeceu e se despediu de todos. Se manifestou o vereador 
André dizendo também ser contra e concordou com a fala do 
vereador Lucio. Fez uma cobrança a Secretária do Meio 
Ambiente a questão do Parque de Amortecimento que está 
acontecendo no nosso município e reforçou o vereador dizendo 
que muita gente não tem conhecimento. Contou que teve uma 
reunião semana passada, e que foram várias lideranças da 
região, e criticou que eles mesmos não estavam sabendo de 
nada, e de repente vem uma lei para ser aprovada e então 
ficarão perdidos. Criticou também, sobre o trabalho do 
Secretário do Meio ambiente, “não é para se ficar sentado 
apenas de enfeite”, e enfatizou a necessidade de estar nos 
informando sobre os acontecimentos, citou a barragem e o 
parque. Citou também uma conversa com o jurídico senhor 
Jorge, disse que o executivo tem consciência dos fatos. Se 
manifestou o vereador Lucio dizendo ser uma participação 
democrática, disse que os vereadores precisam participarem da 
discussão. Manifestou se novamente o vereador Eloir, 
parabenizou a fala dos vereadores, e concordou com eles. Se 
manifestou o senhor presidente, disse que vai fazer um convite 
ao Secretário do Meio Ambiente para vir a próxima sessão dar 
esclarecimentos. Se manifestou o vereador João Carlos 
questionando sobre quem responde pelo meio ambiente no 
município. Onde respondeu o S.r presidente que era o S.r 
Ananias. Manifestou-se novamente o vereador Eloir, 
parabenizou novamente ao senhor presidente pelo empenho em 
buscar informações, e reforçou que como vereador precisa estar 
bem informado, para passar adiante. Contou que a empresa foi 
no B° Caraças e visitou moradores, fotografou as casas da área 
de risco e pegou documentos dos mesmos sem as devidas 
informações. Mostrou-se preocupado ao dizer que, ” a empresa 



está fazendo tudo por baixo dos panos”, para que seja 
autorizado a vinda da empresa como tentaram em Tijuco Alto. 
Citou novamente o prefeito de Adrianópolis, que corre atrás de 
benefícios para serem implementados em sua cidade. E citou a 
fábrica que foi construída em Adrianópolis, e criticou que poucas 
pessoas de Itaoca e o município foram beneficiadas, citou que 
hotéis de Apiaí ficam lotados, apenas com trabalhadores de 
outros lugares. Citou ainda outro exemplo, a jazida que sai de 
dentro do nosso município, e criticou novamente por não sermos 
beneficiados, apenas Apiaí e enfatizou que nem as estradas, 
danificadas pelos caminhões da jazida, são concertadas por 
eles. E pediu apoio aos futuros vereadores, para ficarem atentos 
a isso tudo, pensando em prol das gerações futuras. E por fim 
comentou sobre o projeto São Paulo Solidário, novamente, e 
disse ficar feliz pelos beneficiados. E criticou que poderiam ter 
feito uma terraplanagem melhor, contou sobre as casas dos 
fundos, ficaram muito altas, e citou ainda que poderiam ter feito 
uma limpeza na beira da estrada. Citou também a falta de 
iluminação. E enfim pediu apoio ao S.r Presidente para que a 
Secretária de Obras possa ir ao local e fazer esses serviços, e 
se despediu de todos.  A seguir o vereador João Camargo, 
cumprimentou a todos, e disse que sentiu por mais uma vez ter 
pouco público presente, e disse que gostaria que ficasse 
registrado em ata a presença do funcionário da casa legislativa 
O senhor Jedson e o senhor Agnaldo, parabenizou-os pela 
participação. E deixou sua crítica, novamente, aqueles que 
fazem críticas nas redes sociais, porém não vem nas sessões 
para expor, fazendo uso da tribuna. Enfatizou que seria bom 
haver mais participações. Agradeceu a Secretaria de Obras, 
pela reforma na ponte da Fazenda, contou que estava perigosa. 
E deixou por fim, os parabéns ao vereador João Carlos, 
desejou-o muitas felicitações, e se despediu 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 14(quatorze) de setembro 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 31(trinta e um) de agosto de 2016. 



  
 
 
 
 
 


