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Ata da 2° (segunda) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 22(vinte e dois) 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 regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata 
da 01° (primeira) Sessão Ordinária, realizada em 08(oito) de fevereiro 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: -REQUERIMENTO N°002/2017 DE AUTORIA DO 
VEREADOR ROZENILDO DOS SANTOS. -OFICIO ESPECIAL DE AUTORIA DO 
VEREADOR VANDIR ROSA RODRIGUES. -INDICAÇÃO N°011/2017 DE 
AUTORIA DO VEREADOR ANTENOR G.  DE CAMARGO. -INDICAÇÃO 
N°012/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR MARINEI BELEMEL DE MORAIS. -
INDICAÇÃO N°013/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR MARINEI BELEMEL DE 
MORAIS. -INDICAÇÃO N°014/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR PEDRO DIAS 
RIBEIRO. -INDICAÇÃO N°015/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR PEDRO DIAS 
RIBEIRO. -INDICAÇÃO N°016/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR OZIEL DE 
PONTES OLIVEIRA. -INDICAÇÃO N°017/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR 
OZIEL DE PONTES OLIVEIRA. -INDICAÇÃO N°018/2017 DE AUTORIA DO 
VEREADOR EZIQUIEL BATISTA FORTES. -INDICAÇÃO N°019/2017 DE 
AUTORIA DO VEREADOR EZIQUIEL BATISTA FORTES. -INDICAÇÃO 
N°020/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR VANDIR ROSA RODRIGUES. -
INDICAÇÃO N°021/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR VANDIR ROSA 
RODRIGUES. Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°002/2017 de sua autoria, comentou sobre o referido, disse que 
beneficiará, os funcionários que estão com salários defasados, portanto necessita –
se de informações em relação a data prevista que iniciará todo o processo, 
solicitando esclarecimentos ao Prefeito. Em seguida o senhor presidente solicitou 
ao primeiro secretário que procedesse a votação do Requerimento N°002/2017, 
sem manifestações, foi aprovado por todos.  Após o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos 
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distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Oziel de Pontes oliveira, 
Vandir Rosa Rodrigues, Marinei Belemel de Moraes e Eziquiel Batista Fortes. 
Dando início, o vereador Oziel, comentou sobre ter sido procurado pela população, 
que cobrava providencias sobre obras do município muito mal-acabadas e 
malfeitas. Enfatizou, que precisa se questionar os fiscais de obras, os engenheiros 
para esclarecimentos, e despediu-se de todos. Após o vereador Vandir Rosa, 
cumprimentou a todos, endossou toda as indicações do dia. Comentou sobre as 
suas indicações, do fato de ter sido procurado pelos trabalhadores das Casas 
Populares, que estão com seus salários atrasados, e que com o oficio o senhor 
Prefeito e assessores poderão tomar providencias, buscando esclarecimentos junto 
à empresa responsável “Secretaria do CDHU” em São Paulo. Citou o fato de haver 
atrasos no término da obra devido a esses fatos. Enfatizou a importância da sua 
indicação, contou que já fez o pedido de uma pista de caminhada, porém, não 
obteve êxito, citou o setor de obras, e o fato de ter ocorrido acidentes, como 
exemplo a esposa do vereador Antenor, que faleceu fazendo caminhada como de 
costume. E citou que a senhora Regina, secretaria da educação havia dito que está 
fazendo um estudo, e possivelmente mande um projeto relacionado ao seu setor. 
Comentou sobre o requerimento do senhor Presidente, contou ter analisado os 
valores dos salários dos funcionários, e uns são justos, porém outros não, e que o 
município também foi lesado. Falou o vereador que em sua opinião o Prefeito 
deveria ter mandado um projeto de reajuste ou uma mudança no piso salarial. 
Contou que havia três dos quatro vereadores, que recebiam horas extras, e outros 
casos assim citou os serventes, e igualmente alguns encarregados, ganhando 
gratificações, juntamente com mais de cem horas extras. Comentou sobre alguns 
funcionários que não recebiam, entre outras. Criticou os vereadores passados, que 
em sua opinião, falharam, e reforçou o desejo da reforma administrativa, e que 
todos os cidadãos de Itaoca trabalhem juntos pelo município. E lembrou aos demais 
vereadores de que estas informações sobre os salários estão disponíveis para 
consulta na Câmara Municipal, e lembrou ainda sobre terem papeis de fiscais. Após 
despediu-se de todos. Fez uso da tribuna o vereador Marinei, que cumprimentou a 
todos, ressaltou as indicações dos demais vereadores e espera fazer um bom 
trabalho conjunto e com transparência, citou a senhora Anazir, por trazer até ele 
suas reivindicações. Endossou as palavras do vereador Oziel em relação a obras 
no município. E concordou ainda com as indicações do vereador Vandir. Em 
seguida falou sobre o potencial do município, em sua opinião, para ser um modelo 
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do estado, e que tem orgulho de ser Itaoquense. Posteriormente, fez uma crítica 
aos taxistas por não fazerem um valor igualitário a população. Lembrou o fato de 
eles não estarem proibindo carona nos ônibus escolares. E pediu o vereador, ao 
Prefeito, que à vista disso, faça uma licitação para que uma Van, faça horários para 
cada bairro, cobrando uma taxa, e que seja transparente. Agradeceu a todos, aos 
motoristas da Câmara, ao jurídico, a secretaria. O vereador comentou sobre uma 
reunião em Apiaí, em relação ao hospital, da qual participou. Após comentou com o 
senhor Presidente, sobre o senhor Prefeito, nem o Secretário de Obras, não o ter 
correspondido, deixando-o apenas com desculpas. Disse que pediu em nome do 
povo, fez uma crítica aos responsáveis, dizendo precisar, talvez, comprar um 
caminhão, maquina.... Disse que embora o fato ocorrido, elogia o Prefeito por suas 
viagens, em busca e melhorias, e que os vereadores precisam fazer isso também. 
E despediu-se. Em seguida o vereador Eziquiel fez uso da tribuna, cumprimentou a 
todos e disse que gostaria de ver mais pessoas nas sessões, agradeceu ao senhor 
Vanderlei pelo apoio, por estar convidando as pessoas para participarem. Contou 
sobre estar notando, entre críticas nas redes sociais, uma participação maior dos 
munícipes, cobrando, criticando, enfatizou ser positivo. Citou sobre uma cobrança à 
Sabesp, que fez reparos, e deixou buracos nas ruas; que pode causar acidentes. 
Comentou saber sobre a terceirização do serviço, elogiou, o fato da população 
cobrar, juntamente com os vereadores e o Prefeito, ficará mais fácil repassar as 
cobranças aos responsáveis. Após, ressaltou sua indicação em relação a 
iluminação pública ao B° Caraças e outras ruas, citou a em frente ao conhecido 
Chapa Quente, e as do B° Pavão. Comentou sobre o Prefeito já estar 
providenciando reparos. Parabenizou a população que participam nas redes 
sociais, convidou estes para virem nas sessões e fazerem uso da palavra. 
Endossou as indicações dos demais vereadores, e disse aguardar respostas do 
Prefeito. Reforçou o pedido para que seja feita logo a reforma administrativa, disse 
já se passarem dois meses. Parabenizou as coisas boas, feitas pelo senhor 
Prefeito. Em seguida falou sobre o carnaval, e sobre esperar que dê tudo certo para 
os comerciantes e os munícipes. Manifestou-se o vereador Vandir, comentou sobre 
ter considerado certo, disse que embora houve algumas críticas, a colocação de 
barracas apenas dos munícipes, com uma taxa num valor bem acessível foi bom 
para o municipio. Novamente o vereador Eziquiel, reafirmou ser favorável a esta e 
outras possíveis festas e eventos, enfatizou que favorece o turismo e o comercio. E 
se despediu de todos. Manifestou-se o vereador Marinei, falou sobre o objetivo de o 
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carnaval não ser uma competição, mas sim uma novidade ao município e pediu ao 
Vanderlei que fizesse propaganda do evento.  Em seguida o senhor presidente 
também faz uso da tribuna, inicialmente, cumprimentou a todos, agradeceu ao 
senhor Vanderlei, contou sobre uma conversa com ele, e que soube de vários 
projetos, e sobre esperar apoio dos nobres vereadores. E um deles será, divulgar 
os trabalhos dos vereadores. Referiu-se ao vereador Eziquiel sobre a Companhia 
Sabesp em relação aos serviços que a empresa faz no município, salientou que 
existe a lei, tem os procedimentos legais, inicialmente necessita-se de documento 
protocolado junto a prefeitura, que informe detalhes dos serviços a serem feitos, 
antes de o começarem. E após o término, existe o prazo de até quinze dias para 
organizarem todo o local, e o não cumprimento gera multa de quinhentos reais ao 
dia. Já sobre a empresa Elektro onde passou a palavra ao jurídico, falou sobre uma 
processo judicial que ainda está tramitando referente a Prefeitura e a Elektro. 
Contou que o vereador Oziel foi muito criticado nas redes sociais em relação ao 
assunto da iluminação pública. Com a  palavra o senhor Jorge, assessor especial 
de assuntos jurídicos ,esclareceu que foi enviado um   oficio à Prefeitura  solicitando 
informações em relação a decisão judicial no quesito iluminação pública, comentou 
que a prefeitura entrou com uma ação contra a referida empresa, e a justiça federal 
deu uma decisão preliminar, e no seu entendimento porque não teve acesso ao 
processo inteiro, a  empresa Elektro tem 120(cento e vinte) dias para retomarem os 
serviços, e que neste prazo, a responsabilidade, ficará por parte da prefeitura .Isso 
devido, a decisão da ANEEL, que passou as obrigações de iluminação pública para 
os municípios . O senhor Presidente agradeceu ao senhor jurídico, e pediu aos 
vereadores para que sempre busquem informações com os secretários do que está 
acontecendo no município, marquem reuniões com o Prefeito e demais. E façam 
cobranças. Agradeceu a assessora do Prefeito a senhora Érica pela atenção e 
informações passadas. Informou que se encontra na secretaria da Câmara, as 
contas da Prefeitura Municipal de Itaoca exercício 2014 processo TC 618/026/14. 
Responsável Rafael Rodrigues de Camargo, disponível para exame e apreciação 
dos vereadores, onde será votado na próxima sessão ordinária, dia 08(oito) de 
março de 2017. Nada mais 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 março de 2017. Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei 
lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 1º secretário e pelo 
senhor Presidente. Em 22(vinte e dois) de fevereiro de 2017. 
 


