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Ata da 1° (primeira) Sessão Extraordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 

Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 05(cinco) de janeiro de 2017, a 

Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência n° 09(nove) sob a 

presidência do vereador Rozenildo dos Santos e secretariado pelo vereador 

Eziquiel Batista Fortes, às dezenove horas, presente, os vereadores, Antenor 

Gonçalves de Camargo, Claudinei Franco de Freitas, Marinei Belemel de Morais, 

Pedro Dias Ribeiro, Oziel de Pontes Oliveira, Vandir Rosa Rodrigues e Zeferino 

Rodrigues de Andrade. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a 

leitura da ata da 20° (vigésima) Sessão Ordinária, realizada em 14(quatorze) de 

dezembro de 2016, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. 

Posteriormente o primeiro secretário procedeu a leitura da ata da Sessão Solene 

de instalação e Posse do prefeito, vice e vereadores para 7° legislatura do período 

2017 a 2020, ocorrido em 1 de janeiro de 2017. Em seguida o senhor Presidente 

solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura das demais matérias sujeitas à 

ordem do dia: Projeto de Lei Municipal n°001/2017 de autoria do prefeito 

municipal ,Projeto de Lei Municipal n°002/2017 de autoria do prefeito 

municipal, Projeto de Lei Municipal do Legislativo n°001/2017 de autoria da 

mesa diretora da Câmara Municipal .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 Municipal n°001/2017 “Dispõe reajustes salariais aos 

servidores públicos municipais”. Manifestou-se o vereador Vandir Rosa 

Rodrigues, cumprimentou a todos, comentou achar visto que o referido projeto 

não vá agraciar a todos, com um reajuste que foi da inflação, ressaltou achar 

pouco 5%(cinco por cento), pelo fato do salário já estar defasado, e lembrou o 

fato de o ano passado não ter tido correção. Citou uma conversa sua com o 

Prefeito, que o reajuste será momentânea, breve vai haver uma reforma 
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administrativa. Enfatizou o vereador Vandir, que terão de apoiar a reforma para 

enfim valorizar os funcionários e citou o fato de alguns receberem salário 

mínimo. Citou que o reajuste será de três valores. Sem mais manifestações o 

senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a votação do 

referido projeto de lei, onde foi aprovado por todos. Dando andamentos aos 

trabalhos o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto 

n°002/2017“Dispõe reajustes salariais aos secretários municipais”. Manifestou-se 

novamente o vereador Vandir, dizendo que embora o reajuste seja o mesmo, os 

secretários receberão mais, reforçou ainda sobre eles terem responsabilidades 

iguais às do prefeito, e que respondem por seus erros perante ao tribunal, 

reforçou o vereador dizendo sobre o “cargo de confiança” ser realmente 

condizente, e seus trabalhos, quando necessário, estendem-se aos finais de 

semana e feriados. Citou ainda sobre o salário deles ser fixo e sobre uns 

merecerem reajuste pelo seu trabalho e outros não merecerem o que ganham. 

Ainda sobre os secretários municipais, ressaltou esperar um bom trabalho da 

parte deles, assim como vereadores também pretendem. Sem mais manifestações 

o senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a votação do 

projeto de lei, onde foi aprovado por todos. Posteriormente o senhor Presidente 

deixou em discussão e votação o “Projeto de Lei do Legislativo n°001 de 05 de 

janeiro de 2017 “Dispõe sobre a concessão de reajuste, a título de revisão geral 

anual nos vencimentos dos funcionários da câmara municipal de Itaoca”. Onde 

novamente o vereador Vandir comenta, sua posição, ser favorável, e acha que são 

merecedores os concursados e os comissionados, citou sobre o reajuste ser maior 

devido ao orçamento da Câmara. E afirmou esperar que continuem colaborando, 

e igualmente o assessor jurídico. Reforçou o senhor Presidente que receberão a 

colaboração da Câmara. Após, o senhor Presidente solicitou ao primeiro 

secretário que procedesse a votação, onde foi aprovado por todos. Nada mais 



 

Avenida Independência  n º 09  – Centro  CEP 18360-000 – Telefax – 0XX 15 3557 1123 –Itaoca– SP 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA 
                                               - ESTADO DE SÃO PAULO  - 

                                            CNPJ 67.360.370/0001 - 00 

havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os 

vereadores para a próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 08(oito) de 

fevereiro de 2017. Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que 

vai devidamente assinada por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. Em 

05(cinco) de janeiro de 2017. 

 
 


