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Ata da 6° (sexta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 26(vinte e seis) de abril 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 5° (quinta) Sessão Ordinária, realizada em 12(doze) de 
abril de 2017, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Em 
seguida solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura das matérias 
da ordem do dia a saber: Indicação n°044/2017 de autoria do vereador 
Marinei Belemel de Morais, indicação n°045/2017 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues, indicação n°046/2017 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues, posteriormente o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 30 
minutos distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Marinei 
Belemel de Morais,Vandir Rosa Rodrigues e Eziquiel Batista Fortes. 
Iniciou o vereador Marinei, cumprimentou e agradeceu a presença de 
todos, e ao Prefeito pelos seus pedidos acatados, citou o B° Pavão e 
Guarda Mão, agradeceu também a Secretaria de Obras, e ao senhor 
Lucas Neto, assessor de esportes urbanos, presente na sessão, pelo seu 
trabalho com o campeonato do bairro Rio Claro, se mobilizando, disse 
ser um incentivo aos jovens, deve ser reconhecido, mesmo tendo as 
dificuldades, mas disse saber da correria do mencionado.  Parabenizou 
aos responsáveis pela Feira da Lua em Itaoca, parabenizando aos 
envolvidos, além do campeonato do bairro Caraças, citou também o 
senhor Gustavo pelo evento no Gurutuba, e se disse feliz por estar tendo 
opções de divertimento para a população. Em seguida comentou sobre a 
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possível Reforma Administrativa, que enquanto não ocorre, devemos 
respeitar e também espera respeito dos funcionários para com os 
secretários, embora sejam concursados, que cumpram o seu horário e 
suas tarefas. Comentou sobre precisar tomar possíveis providencias, 
fazer requerimento solicitando informações referente a mão de obra que 
está necessitando, comentou o vereador que os vereadores devem 
trabalhar junto com o prefeito. Endossou sua indicação referente ao B° 
Rio Claro estar um pouco esquecido, em relação ao calçamento, local 
que ainda não foi beneficiado. Finalizou se despedindo de todos. Fez uso 
da tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a todos e agradeceu pela 
presença, endossou suas indicações, sobre o pedido de uma passarela 
no bairro Gurutuba dos Boavas, reforçou sobre ser de grande valia aos 
seus transeuntes. Outra indicação mencionada ser sobre denominar o 
local onde foram feito as casas beneficiadas, com o nome possivelmente 
ser Vila Mateus. Disse que o senhor homenageado lutou por Itaoca e sua 
emancipação. E agora sua família cedeu, vendeu o local para a 
prefeitura. Citou outros possíveis nomes para as ruas da Vila, como, José 
Ferreira, Vitor Rodrigues, Noel Mendes e Herculino da Silva Dantas, 
enfatizou o vereador Vandir, que os nobres cidadãos itaoquenses, 
trabalharam, participaram ativamente no município, na política, e uns 
foram funcionários públicos. Disse esperar o prefeito analisar sua 
indicação, e possivelmente fazer um Projeto de Lei, como uma forma 
singela de homenagear e lembrar-se de alguns cidadãos do nosso 
município. Também agradeceu o Prefeito por ter respondido suas 
indicações anteriores, dizendo estar tomando providencias na medida do 
possível. Em seguida falou referente ao oficio feito ao Secretário da 
assistência social, a respeito dos atingidos pela enchente em 2014, onde 
foi respondido e no documento relatava quem foi atingido, quem recebeu 
ajuda e quem não recebeu. Disse o vereador Vandir, que teve pessoas 
atingidas, e não foram beneficiadas ainda, relata que poderiam ser, 
citando a possibilidade, conforme oficio, caso se alguma família se 
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encaixe nos critérios do programa do CDHU, outro projeto ou convenio. 
Comentou serem cinquenta e três pessoas atingidas, algumas foram 
beneficiadas com casas dos programas sociais, outras vinte e cinco 
ajudadas com aluguel, lotes. Disse que teve algumas pessoas, que não 
foram atingidas e foram beneficiadas, outras atingidas e não foram 
beneficiadas. Ressaltou a possibilidade de juntos esclarecerem melhor o 
assunto. Manifestou-se o vereador Marinei dizendo haver pessoas 
beneficiadas que alugaram suas casas, foram embora ou estão morando 
em outras casas, ressaltou precisarem tomar providencias. Novamente o 
vereador Vandir, disse que a tragédia ocorreu e que veio ajuda citou o 
CDHU, para as famílias atingidas e que embora uns sejam apontados 
não deveria ser empecilho. Manifestou-se o vereador Antenor, dizendo 
que precisa ser melhor esclarecido o assunto, e procurar beneficiar todos 
os atingidos. Novamente o vereador Vandir, dizendo que poderiam até 
mesmo ajudar as famílias que perderam seus entes com túmulos no 
cemitério. Em seguida agradeceu ao Assessor de Esportes pelo seu 
trabalho e pelo convite, e disse ainda que o esporte é muito importante. E 
se despediu. Fez uso da tribuna o vereador Eziquiel, cumprimentou a 
todos e agradeceu pela presença, ao Neto Assessor de Esportes. 
Reforçou a indicação do vereador Vandir para o Bairro Gurutuba, disse 
que foi ao local e viu a dificuldade, e concorda com a passarela, mas se 
possível, seria bom uma ponte. Endossou as demais indicações. Se 
mostrou preocupado com o assunto dos atingidos pela enchente em 
2014. Falou ainda sobre o senhor Erli, responsável pelos convênios, 
poder dar melhores explicações, sobre o motivo pelo qual algumas 
pessoas que não foram atingidas receberem casas, disse o vereador 
Eziquiel que estas já estavam cadastradas em um Projeto existente, o 
qual se aproveitou o momento.  Manifestou-se o vereador Marinei, 
dizendo querer possíveis esclarecimentos, com o senhor Erli. E mostrou-
se indignado com a empresa ter recebido pelas obras e não ter 
repassado aos trabalhadores, falando a respeito das casas dos 
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programas sociais. Reforçou que deveriam ser ressarcidos, onde alguns 
tiraram do bolso, não sendo justo a empresa ter ganhado a licitação e 
não ter repassado aos trabalhadores que cada qual pegou casas para 
construir. O senhor Presidente disse que poderiam fazer um oficio ou um 
convite para o senhor Erli e acrescentou que serão trinta casas do CDHU 
para os atingidos pela enchente, que ainda não foram beneficiados. O 
vereador Eziquiel, endossou as palavras do senhor Presidente, 
parabenizou a Secretaria da Educação pelo evento a Feira da Lua, disse 
o vereador, que ofereceu oportunidade para os munícipes mostrarem 
seus trabalhos. Disse ainda desejar que esses bons trabalhos continuem. 
E despediu-se 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 10(dez) de maio de 2017.Eu 
Eziquiel Batista Fortes mandei lavrar a presente ata que vai devidamente 
assinada por mim 1° secretário e pelo presidente em 26 de abril de 
2017.Ao final fez uso da tribuna livre o Assessor de Esportes urbanos, 
Lucas Pinto da Silva Neto, que requereu antecipadamente, conforme 
regimento interno, iniciou cumprimentando a todos, fez um convite aos 
vereadores para a corrida de pedestres no dia 1° de maio, e aproveitou o 
momento para expor alguns dos seus trabalhos realizados, em parcerias 
com os demais dos bairros, citou o Torneio de Dominó, de Bocha, o 
Campeonato do B° Caraças. Citou os futuros eventos como a Corrida do 
dia 1° de maio, e dia 13 Torneio de Sinuca no Skinão Bar, citou “Um Dia 
de Atleta”, que possivelmente levará alguns alunos selecionados para 
assistir a jogos. Agradeceu o apoio dos vereadores “Tatu”, Mario, 
Eziquiel, Antenor e Rozenildo. Após fez mais comentários do seu 
trabalho e de como o esporte é importante para todas as idades, e 
conversou com os demais vereadores, e por fim despediu-se de todos. 
 
 
 



 

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 

 


