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Ata da 3° (terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 08(oito) de março 
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 
Ordinária, realizada em 22(vinte e dois) de fevereiro de 2017, onde 
foi posta em votação, sendo aprovada por todos. O senhor 
Presidente dispensou a leitura dos Projetos de Leis Municipais N°005 
/ 2017 -  N°006 / 2017   - N°007 / 2017 -  N°008 / 2017 -  N°009 / 
2017 -   N°010/ 2017, por decorrência da entrega das copias 
antecipadas a cada vereador, conforme regimento interno. Em 
seguida solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a leitura das 
demais matérias sujeitas a  ordem do dia: Parecer do tribunal de 
contas do estado de São Paulo: Contas Municipais exercício    
2014,Prefeitura Municipal de Itaoca-TC 618/026/14 - Parecer 
conjunto da comissão de constituição, justiça e redação e comissão 
de orçamento, finanças e contabilidade referente ao parecer do 
TCESP(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);  - Parecer 
conjunto da comissão de constituição, justiça e redação e comissão 
de orçamento, finanças e contabilidade referente aos  Projetos de 
Leis Municipais n°005/2017, n°006/2017, n°007/2017, n°008/2017, 
n°009/2017 e n°010/2017.-Requerimento n°003/2017 de autoria do 
vereador Rozenildo dos Santos. -indicação n°022/2017 de autoria do 
vereador Antenor Gonçalves de Camargo. -indicação n°023/2017 de 
autoria do vereador Antenor Gonçalves de Camargo. -indicação 
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n°024/2017 de autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -indicação 
n°025/2017 de autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -indicação 
n°026/2017 de autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. -indicação 
n°027/2017 de autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. -indicação 
n°028/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -
indicação n°029/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. 
Posteriormente senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°003/2017 de sua autoria. Informou que está 
solicitando informações em relação aos convênios firmados com a 
prefeitura, quais estão em andamento, quais foram concluídos, 
valores, etc. E contou que o calçamento no primeiro CDHU está 
parado há tempos, disse o presidente que há dinheiro depositado na 
conta. Enfatizou querer informações, deste e também das obras, da 
Quadra, do Portal, que se encontra na mesma situação, e a do 
Córrego da Lavra, contou também que para esta obra providenciou o 
dinheiro inicial. E pediu o apoio dos demais vereadores para obterem 
informações. Após pediu ao primeiro Secretário que procedesse a 
votação do Requerimento N°003/2017, onde foi aprovado por todos. 
Em seguida em fase de expediente o senhor Presidente deixou em 
discussão e votação o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo: Contas Exercício 2014 Prefeitura Municipal de Itaoca-TC 
618/026/14. Manifestou-se o vereador Vandir, contou sobre terem 
entrado num consenso, sobre a denúncia a respeito das Contas 2014 
ser apontada nas contas 2015, referente a municipalidade, com todos 
vereadores acordados fazerem um oficio. Falou o vereador que irão 
aprovar as contas, desde que o tribunal venha para verificar. Em 
seguida leu a denúncia de um cidadão anônimo, do dia três de julho 
de 2015, e ressaltou que não podem vedar seus olhos. A denúncia 
foi um pedido ao Tribunal para averiguação, mencionou o conteúdo 
da denúncia onde diz que o “Prefeito Rafael usava a Prefeitura como 
casa, empregando todos os parentes, e ainda apoiava o roubo de 
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dinheiro que seu cunhado Renato dos Santos do Setor de Compras, 
e que estava afastado, estando o seu irmão e o senhor Ricardo, citou 
o nome da esposa dele, disse que foi nomeada farmacêutica no 
Posto de saúde. E ainda sobre o senhor Renato, disse que havia 
roubado mais de 800 (oitocentos) mil da Prefeitura, e na Câmara 
apurou 37 (trinta e sete) mil para seu cunhado Nildo, Presidente. E 
citou sobre a garagem e as manutenções dos carros”. Enfatizou o 
vereador Vandir que gostaria de contar com a assinatura de todos 
para o oficio ao tribunal de Itapeva. O senhor Presidente usou a 
palavra ressaltou sobre qualquer pessoa poder fazer uma denúncia 
anônima, e sobre já ter sido tudo apurado e que o Tribunal aprovou 
as contas. Novamente o vereador Vandir, falou que foi ao Tribunal, e 
soube sobre ter sido desconsiderada a denúncia, por não haver 
tempo hábil, e nisto ficou tudo certo com a Prefeitura. E ressalvou 
saber que houve irregularidade e que uma pessoa foi demitida. O 
senhor Presidente advertiu que o Tribunal vai averiguar o fato. Após 
manifestou-se o vereador Marinei disse que o jurídico poderá fazer 
melhores esclarecimentos aos senhores vereadores. O senhor 
advogado Jorge Pingas, cumprimentou a todos, lembrou sobre as 
contas serem de 2014, e não vê o porquê o Tribunal irá rever o 
processo, devido ao fato de este ter sido devidamente instaurado, 
apurado... E resultou em uma demissão de um funcionário. E 
observou ainda que o Tribunal tiver conhecimento do oficio, vai pedir 
informações à Prefeitura, se foram tomadas as providências cabíveis. 
Enfatizou o jurídico que o Prefeito o fez, por isso os vereadores 
anteriores não abriram uma CEI (comissão especial de inquérito), 
porém, disse que também não vê objeção no oficio, e tampouco nas 
contas 2014. Manifestou-se novamente o vereador Marinei, dizendo 
que irão analisar os fatos, e se tiver de tomar providências irão tomar. 
Expressou-se em seguida o vereador Eziquiel dizendo não ver o 
porquê do oficio pois já houve o processo, já foi averiguado e as 
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medidas cabíveis já foram tomadas. Disse não estar defendendo o 
mandato do Rafael, e que cabe a justiça averiguar caso haja erro, e 
evidenciou o fato de ser uma denúncia anônima. Sem mais 
manifestações o senhor presidente, solicitou ao primeiro Secretário 
que procedesse a votação do Parecer das Contas Exercício 2014, 
TC 618/026/14, onde foi aprovado o parecer por todos. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou em discussão e votação 
do Projeto de Lei Municipal N°005 de 30 de janeiro de 2017 
“Denomina Órgão público que especifica”.  Manifestou-se o vereador 
Vandir dizendo concordar com o Projeto, falou a respeito de o senhor 
Alcino Rodrigues Martins, ter sido um bom cidadão Itaoquense, 
participativo, buscava melhorias como abertura de ruas, construção 
de campos de futebol. Parabenizou pelo reconhecimento e pela 
escolha. Após manifestou-se o vereador Antenor concordando com o 
vereador Vandir. Se pronunciou o vereador Marinei, ressaltou que ele 
foi muito prestativo e proativo. O vereador Eziquiel, citou sua estima 
pelo senhor Alcino, endossou as palavras dos companheiros 
anteriores, e recordou que ele era um senhor muito alegre e que 
apreciava Catira. Sem mais manifestações o senhor presidente 
solicitou ao primeiro Secretário que procedesse a votação do referido 
projeto, onde foi aprovado por todos. Dando andamento aos 
trabalhos o senhor Presidente deixou em Discussão e Votação o 
projeto N°006/2017 de 30 de janeiro de 2017 “Denomina Órgão 
público que especifica”. Expressou-se o vereador Vandir, 
evidenciando a importância do senhor José do Carmo Lambert ex-
prefeito, disse que foi graças ao esforço dele que se existe esta Casa 
de Leis, contou ainda, que na época ele era vereador em Apiaí, e que 
lutou pela emancipação do Município, afinal declarou que foi 
merecida a homenagem. Após expressou-se também o vereador 
Antenor, acentuou as palavras do vereador Vandir e o fato de o 
senhor José de Carmo Lambert ter sido o primeiro Prefeito de Itaoca. 
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Elogiou ainda a sua administração. Manifestou-se também o 
vereador Marinei, que parabenizou a escolha e o trabalho dele. 
Felicitou igualmente a família. E ressaltou não ter sido fácil fundar o 
município. Posteriormente o vereador Eziquiel também parabenizou a 
escolha e pelo seu trabalho e suas atitudes. Em seguida o senhor 
presidente solicitou ao primeiro Secretário que procedesse a votação 
do Projeto de lei Municipal N°006/2017, sendo aprovado por todos. 
Após o senhor Presidente deixou em Discussão e Votação o Projeto 
N°007 de 21 de fevereiro de 2017 “Altera o artigo 3° da Lei Municipal 
N°363, de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências”. Sem 
manifestações, solicitou ao primeiro Secretário que procedesse a 
votação do referido Projeto, sendo aprovado por todos. Em seguida o 
senhor Presidente deixou em Discussão e Votação o Projeto N°008 
de 21 de fevereiro de 2017 “Dispõe sobre alteração do artigo 1° da 
Lei Municipal n°384, de 13 de março de 2009 e dá outras 
providências”. Sem manifestações, solicitou ao primeiro Secretário 
que procedesse a votação do referido Projeto, sendo aprovado por 
todos. Dando continuidade aos trabalhos o senhor Presidente deixou 
em Discussão e Votação o Projeto N°009 de 21 de fevereiro de 2017 
“Dispõe sobre a criação do conselho municipal de turismo e o fundo 
de turismo e dá outras providências”. Sem manifestações, solicitou 
ao primeiro Secretário que procedesse a votação do referido Projeto, 
sendo aprovado por todos. Após o senhor Presidente deixou em 
Discussão e Votação o Projeto N°010 de 02 de março de 2017 
“Dispõe sobre alteração dos termos do artigo 2° da Lei Municipal 
n°501, de 28 de fevereiro de 2014 que trata da autorização ao Poder 
Executivo para conceder auxílio moradia e auxílio alimentação/água 
potável aos médicos vinculados ao programa mais médicos e dá 
outras providências”. Sem manifestações, solicitou ao primeiro 
Secretário que procedesse a votação do referido Projeto, sendo 
aprovado por todos. Após o senhor Presidente deixou a palavra 
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aberta para uso da tribuna livre pelo prazo improrrogável de quinze 
minutos distribuídos entre os vereadores previamente inscritos, 
conforme regimento interno Artigo 324: Vandir Rosa Rodrigues, 
Marinei Belemel de Moraes, Antenor Gonçalves de Camargo, 
Eziquiel Batista Fortes e Zeferino Rodrigues de Andrade. Iniciou o 
vereador Vandir, cumprimentou a todos, endossou as indicações dos 
demais vereadores, em relação ao pedido do vereador Antenor, 
complementou que há vários bairros, citou, Lajeado, Vila Borges, 
Pavão, Vila Ribas... com problemas de água e esgoto, falou que que 
a Sabesp precisa resolver, pois a fossa é uma solução momentânea, 
e ressaltou sobre a Sabesp já ter uma rede de esgoto na cidade. 
Ressaltou ainda o fator poluição dos rios, e como consequência, 
prejudicar o turismo no município. Endossou a indicação do vereador 
Pedro sobre iluminação, e também a do vereador Eziquiel. Endossou 
após suas indicações, sobre a frente de trabalho gerar benefícios aos 
munícipes e para a cidade. Evidenciou a sua outra indicação ser uma 
questão de segurança. Comentou a importância das reuniões da 
PPA (Plano Plurianual) 2018- 2021, citou o bairro Pavão, e a 
importante participação da população. Lembrou aos presentes sobre 
faltar alguns bairros, porém citou Lajeado, Caraças.... Pediu a 
participação de todos, e despediu-se. Após iniciou o vereador 
Marinei, cumprimentou a todos, desejou um feliz dia das mulheres, 
falou das batalhas contínuas, e agradeceu ao Secretário de obras, 
por tê-lo atendido. Após comentou sobre sua indicação n°13/2017, 
sobre os taxistas, recordou que pediu para ser feito uma 
regularização das tarifas, e não para tirarem os taxis, falou ainda da 
necessidade de um ponto fixo e o valor tabelado. Expressou-se o 
senhor Presidente sobre o assunto, sobre o valor por quilometro e 
sobre pessoas que não são taxistas estarem fazendo corridas. 
Manifestou-se o vereador Marinei, pediu a todos que o procurem 
caso tenha alguma dúvida, e a indicação para consulta. Em seguida 
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contou sobre sua ida para Sorocaba com o senhor Iranei, e por 
consequência chegou até a uma empresa de telefonia móvel vivo e a 
mesma pela sua surpresa veio seus representantes até Apiaí. Pediu 
aos nobres que mandem um oficio a respeito da torre de celular para 
o município. Citou sobre a vinda até o município dos representantes 
da empresa Vivo, Débora Moreira Matos e Tony, e sobre terem sido 
cordiais com ele, e que eles enfatizaram estarem à disposição. 
Comentou o vereador que estava junto o Prefeito, o Vice e o 
vereador Antenor. Comentou sobre terem conversado sobre 
melhorias na speed, telefonia móvel.... E comentou também sobre 
não poderem colocar torre em todos os bairros, e que conversaram 
sobre o cabeamento DG, sobre a validade do poste próximo a sua 
casa. Advertiu ao senhor Presidente e aos demais vereadores, sobre 
quem quiser linha telefônica em casa, deverão deixar seus dados 
com ele. Por fim parabenizou sua esposa, que estava presente, e de 
sua importância para ele. E despediu-se. Após fez uso da tribuna o 
senhor Antenor, cumprimentou a todos, disse estar muito satisfeito 
pelo público presente, e disse que foi merecido ter sido colocado o 
nome do senhor Alcino no Centro de Convivência, recordou que ele 
buscava diversões folclóricas para o município. Achou igualmente 
merecida, a escolha do senhor José do Carmo Lambert para a 
Prefeitura. Falou também sobre sua indicação, sobre água e esgoto 
ser questão de saúde pública, falou ainda sobre os cuidados para 
com o mosquito da dengue. Enfatizou que precisam ser tomadas 
providências o senhor Prefeito, Secretários, etc..... Endossou as 
indicações dos demais vereadores. Parabenizou a Secretária da 
Educação pelo seu bom início de trabalho, igualmente o chefe da 
garagem, elogiou o trabalho e a organização que disse ter visto no 
dia em que lá visitou. Citou a saúde e o fato de algumas pessoas 
estarem satisfeitas. Falou também sobre a projeto n°010 de 02 de 
março de 2017, o auxílio aos médicos vinculados, ser correta e de 
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grande valia. Parabenizou as mulheres pelo seu dia, e a senhora 
Terezinha Lambert. E se despediu de todos. Em seguida fez uso da 
tribuna o vereador, Eziquiel agradeceu ao público presente. 
Parabenizou as mulheres pelo seu dia, e pelo seu valor. Parabenizou 
também o Prefeito, sua equipe e aos Secretários, pelos trabalhos 
realizados, e citou as reuniões nos bairros, mencionou Cangume, 
Pavão, Lajeado...disse que está sendo muito proveitoso ouvir a 
população e montar junto o PPA. Disse ser um trabalho diferenciado. 
Agradeceu ao Secretário de Obras por ter sido prontamente 
atendido, em uma manutenção na Vila Ribas, e pediu, se possível, 
continuidades nos reparos. Citou também o problema com esgotos, 
lembrou que há um projeto em andamento, e disse aguardar a 
Sabesp para resolver os problemas. Ao final convidou a todos para a 
próximo sessão e despediu-se. Posteriormente iniciou o vereador 
Zeferino cumprimentando a todos e agradeceu a presença, endossou 
as indicações dos demais vereadores, e pediu ao senhor Presidente 
se possível ouvir os taxistas, com o senhor Prefeito. O senhor 
Presidente noticiou que dia 20 de março às dezenove horas, poderão 
vir os interessados para esclarecimentos. Novamente o vereador 
Zeferino, contou que ele e o senhor presidente falaram com o 
Prefeito, e soube sobre a arrecadação. Sobre o referido assunto 
completou o senhor Presidente, que a arrecadação foi de 
aproximadamente oitocentos mil, não de um milhão e seiscentos 
como estiveram falando. Novamente o vereador Zeferino, ressaltou 
ter ouvido notícias boas e outras ruins, e de tal modo continuarão 
seus trabalhos. O senhor presidente comentou sobre a reforma 
administrativa, a qual foi dada início em um de fevereiro e que 
brevemente estará aqui na Câmara. Manifestou- se o vereador 
Marinei dizendo que os taxistas estarão recebendo comunicados em 
breve. Em seguida o vereador Zeferino despediu-se de todos. O 
senhor Presidente noticiou em seguida que receberam o plano de 
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carreira, porem fora retirado, para uns ajustes, e que poderão tirar 
mais esclarecimentos com a Secretária da Educação Regina, 
ressalvou, após a sessão, e que iria também esclarecer com o 
jurídico senhor Jorge, se poderão marcar uma extraordinária. Nada 
mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente 
sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária 
que ocorrerá no dia 29(vinte e nove) 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 08(oito) 
de março de 2017. 

 


