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Ata da 1° (primeira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 08(oito) de fevereiro 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 02° (segunda) Sessão Extraordinária, 
realizada em 23(vinte e três) de janeiro de 2017, onde foi posta em votação, 
sendo aprovada por todos. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao senhor 
Secretário que fizesse a leitura das demais matérias sujeitas a ordem do dia: - 
VETO TOTAL EXPEDIDO PELO PREFEITO À INTEGRA DO PROJETO 
002/2017 ENCAMINHADO ATRAVÉS DE AUTOGRAFO N°002/2017 EM 
05/02/2017. – REQUERIMENTO N°001/2017 DE AUTORIA DO 
VEREADOR VANDIR ROSA RODRIGUES. – OFICIO ESPECIAL DE 
AUTORIA DO VEREADOR VANDIR ROSA RODRIGUES. – 
INDICAÇÃO N°001/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR PEDRO DIAS 
RIBEIRO. – INDICAÇÃO N°002/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR 
PEDRO DIAS RIBEIRO. – INDICAÇÃO N°003/2017 DE AUTORIA DO 
VEREADOR ANTENOR G. DE CAMARGO. - INDICAÇÃO N°004/2017 
DE AUTORIA DO VEREADOR ANTENOR G. DE CAMARGO. - 
INDICAÇÃO N°005/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR ZEFERINO 
RODRIGUES DE ANDRADE. -   INDICAÇÃO N°006/2017 DE AUTORIA 
DO VEREADOR VANDIR ROSA RODRIGUES. - INDICAÇÃO 
N°007/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR VANDIR ROSA 
RODRIGUES. - INDICAÇÃO N°008/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR 
ROZENILDO DOS SANTOS. - INDICAÇÃO N°009/2017 DE AUTORIA 
DO VEREADOR ROZENILDO DOS SANTOS. – INDICAÇÃO 
N°010/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR MARINEI BELEMEL DE 
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MORAES. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário 
que procedesse a votação do requerimento N°001/2017, sem manifestações, 
onde foi aprovado por todos. Em fase de expediente o senhor presidente 
deixou em discussão e votação o VETO TOTAL EXPEDIDO PELO 
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAOCA-ESTADO DE SÃO PAULO A 
INTEGRA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°002/2017-QUE DISPÕE 
SOBRE REAJUSTES SALARIAIS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS-
ENCAMINHADO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO 
AUTOGRAFO N°002 DE 05 DE JANEIRO DE 2017. Sem manifestações o 
senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a votação do 
VETO TOTAL, sendo aprovado por todos. Após o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta 
minutos distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Vandir Rosa 
rodrigues e Marinei Belemel de Moraes. Iniciou o vereador Vandir, 
cumprimentou a todos e agradeceu-os pela presença, incitou-os para juntos 
fazerem um bom trabalho. Parabenizou os demais vereadores pelas 
indicações, e disse que as achou importante. E sobre sua indicação deu um 
exemplo de Iporanga que com o cartão Vale Alimentação fortaleceu o 
comercio local. Falou em relação a Reforma Administrativa, que espera 
agilidade do Prefeito. E por fim deixou suas condolências aos familiares do 
senhor Antônio Gomes de Queiroz, da senhora Dirce Silva e do senhor 
Emerentino Lopes de Almeida, ressaltou pessoas ilustres e muito queridas, e 
se despediu de todos. Em seguida o vereador Marinei iniciou cumprimentando 
a todos, então reforçou as palavras do vereador Vandir, e reforçou também 
sua indicação, enfatizou que com o funcionando vinte e quatro horas, irá 
oferecer trabalho aos munícipes. Agradeceu a presença de todos e se 
despediu. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente 
sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que 
ocorrerá no dia 22(vinte e dois) 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 08(oito) de fevereiro de 2017.E 
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conforme manda o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaoca artigo 
290, foi concedido a palavra em ordem de inscrição aos senhores Edson Luiz 
de Campos e Edson de Souza, ambos requereram o uso da tribuna livre para 
esclarecer sobre o assunto referente a barragem a ser construída no rio 
ribeira.O senhor Edson Luiz de Campos cumprimentou a todos, disse que veio 
até a Câmara para informar sobre “um movimento às escuras”, desde 2010 
com proposito de viabilizar a construção de uma barragem no Rio Ribeira de 
Iguape, acima do Varadouro em Itaoca, cerca de 4km da cidade nas terras do 
senhor Ditinho, a empresa M Sul Energia de Santa Catarina, citou ainda que 
está não vem sendo honesta com os moradores do B° Caraças. Falou sobre o 
Rio Ribeira ser único sem barragem do Estado de São Paulo, e que está sendo 
disputado por duas empresas entre elas a M Sul, que apresentou ao Ibama em 
2010 um projeto chamado PCH Itaoca, denominado Fio d`água uma barragem 
de 15(quinze) metros de altura e 356(trezentos e cinquenta e seis) metros de 
comprimento, porém para ser considerada pequena, deveria ter a capacidade 
de1(um) à 10(dez) megawatts, com reservatórios de 3(três) a 13(treze) km°. O 
senhor Edson Luiz pediu aos vereadores para tomarem uma posição e pedirem 
esclarecimentos a referida empresa, e se despediu de todos. A seguir fez uso 
da palavra o senhor Edson de Souza, cumprimentou a todos, iniciou citando o 
MOAB, um movimento contra barragens onde participam juízes, promotores, 
técnicos, AMA, IBAMA, entre outros, afirmou que o grupo está com boas 
intenções. Disse estranhar pois o município não ter conhecimento sobre o 
assunto, e não participarem de nenhuma reunião, contou que o prefeito 
participou de 2(duas) reuniões, ressaltou, porém, não ser suficiente. Contou 
ainda que ele e o senhor Edson Luiz participam de todas as reuniões, 
enfatizou que é de grande relevância os pros e os contras para o município, 
citou ainda sobre a CBA de Ribeira disse que todos perderam com o projeto, e 
não quer Itaoca numa mesma situação, e assim como ele e todos têm a 
obrigação de lutar pelo município, e convidou vereadores, prefeito e vice.... A 
se juntarem a eles. Manifestou-se o senhor Presidente, contando que não 
receberam nenhum convite para nenhuma das reuniões e uma vez marcaram 
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uma reunião e não vieram. Novamente o senhor Edson, afirmou que vai 
passar o contato da empresa para buscarem esclarecimentos, e sobre a 
empresa que não veio à reunião marcada, contou que na verdade, ela apenas 
vende projetos as empresas. Reforçou sua indignação a administração do 
município não estar participando das reuniões e audiências públicas. Citou 
estar assumindo a Associação do B° Caraças, e ofereceu seus conhecimentos 
sobre barragem, geologia... a todos, e falou ainda que mesmo não estando em 
mãos o valor correto dos rendimentos, pode afirmar que, a empresa só trará 
prejuízo ao município. Observou sobre sua luta ser pelas famílias tradicionais, 
e não apenas por ter terras na região. Pediu ajuda aos vereadores para obter 
mais informações, e citou o fato de ter havido uma reunião, e estavam 
decidindo onde ficaria a casa de máquinas, se no estado de São Paulo ou no 
Paraná. Se manifestou o advogado Jorge Pingas, contou que houveram 
vereadores que cobraram uma posição do executivo. Disse que a barragem é 
um estudo, e não será construída sem audiência pública, exaustivamente 
discutida, e citou ainda sua presença em várias reuniões sobre o referido 
assunto. Afirmou o senhor Jorge sobre a população precisar ser informada, e 
que a Câmara é um suporte da Prefeitura, para defender os interesses do 
município, e enfim propôs mandarem um oficio para obterem 
esclarecimentos. Novamente o senhor Edson, contou que a empresa irá fazer 
duas audiências públicas, em Avaré e Itapeva, e ressaltou sobre elas poderem 
ser feitas nesses locais, por fazerem parte do mesmo bioma, e da mesma bacia 
hidrográfica. Criticou a empresa M Sul por estarem, em suas palavras 
“cercando por volta”, e quando vierem a população não poderá fazer mais 
nada. Contou ainda que essa barragem é uma preocupação para o pessoal do 
baixo vale, citou, Barra do Turvo, Colônia, Iporanga.... E destacou 3(três) 
barragens já canceladas no Rio Ribeira e que está com o jornal da publicação, 
Tijuco Alto, Escalvado e disse não se lembrar da outra. E que devemos 
procurar formas de barrar, mencionou as Leis Internacionais que protegem 
grutas por exemplo... a Lei de SNUC do Parque Petar, contou que esta foi 
sancionada, e ainda mais 23(vinte e três) ONGS, que podem proteger o 
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município. Mencionou também um movimento com umas 500(quinhentas) 
pessoas, dia 18(dezoito) de março, aqui em Itaoca, organizado pelo MOAB. 
Advertiu não ter conseguido falar com o Prefeito, apenas com o senhor 
Ananias, e pediu apoio a ele; necessita-se de banheiros químicos para suprir 
as necessidades desse evento. Manifestou-se o vereador Marinei, dizendo que, 
as informações das reuniões precisam ser passadas, e também para 
trabalharem juntos. E novamente o senhor Edson, concordou com o vereador 
Marinei. Comentou sobre ter sido jurado de morte pelo MST, por ter entrado 
com um embargo, no assentamento da Cachimba, uma área de manancial, e 
por estar dentro da Lei de SNUC e que quando saírem ela se tornara uma 
reserva.  O senhor Presidente reafirmou aos dois senhores o apoio dos 
vereadores, e disponibilizou o espaço da Câmara a eles, e disse esperar 
informações, e que vão mandar oficio a referida empresa. Manifestou-se 
novamente o senhor Edson, reafirmou também, que se coloca à disposição 
seus conhecimentos sobre barragem, meio ambiente, Secretaria de Cultura, 
Esportes, Turismo.... Lembrou aos presentes que ajudou a fundar a Secretaria 
de Turismo, reforçou ainda que vai ajudar mais, assim como pessoas da Ilha 
Comprida, Cananéia, Juréia. Contou ainda sobre o último informe da Ilha 
Comprida, está decretada 25(vinte e cinco) anos de vida útil, e também sobre 
ter havido muitas enchentes, em Iguape, e que uns 100(cem) metros dela, já 
foram condenadas, e próximo da prefeitura havia 10(dez) km, agora apenas 
6(seis), citou sobre o mar estar avançando em direção a cidade, e que isso 
ocorria pelo soterramento dos rios. E que na Ilha Comprida foram condenados 
uns 300(trezentos) metros, e falou ainda sobre os moradores estarem vendo se 
ao menos serão indenizados. Citou o exemplo da Samarco, Poço Preto em 
Itararé, São José, essas ultimas que são da Maringá, foram impedidas de 
serem reformadas, para ressaltar os riscos de uma barragem. Citou outros 
prejuízos e conflitos, como o de Minas, e do Rio Madeiras no Amazonas. E 
sobre fazer Linhões. Para concluir citou outras formas, renováveis e limpas, 
de geração de energia, pouco conhecidas e divulgadas, comentou sobre a 
energia solar, sobre uma placa de dois metros por dois, ser suficiente, disse 
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que pode custar 25(vinte e cinco) mil reais, pagos em cinco anos, e seu custo 
se paga em 12(doze) anos de uso. E citou ainda sobre haver projetos do 
governo para se construir e que a opção de energia solar seria mais viável para 
Itaoca do que uma PCH com geração de 54(cinquenta e quatro) KVA. E se 
despediu de todos. 


