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Ata da 10° (décima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 28(vinte e oito) de junho 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 9° (nona) Sessão Ordinária, 
realizada em 14(quatorze) de junho de 2017, onde foi posta em votação, 
sendo aprovada por todos. Em seguida solicitou ao senhor Secretário que 
fizesse a leitura das demais matérias da ordem do dia: - Parecer das 
comissões permanentes –reunião do dia 26/06/2017 –Projetos de Leis 
Municipais n°018/2017, 021/2017 e n°022/2017. -Indicação n°057/2017 de 
autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaoca. -Indicação n°058 
/2017 de autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -Indicação n°059/2017 de 
autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -Indicação n°060/2017 de autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. -Indicação n°061/2017 de autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. -Indicação n°062/2017 de autoria do 
vereador Marinei Belemel de Morais. -Indicação n°063/2017 de autoria do 
vereador Marinei Belemel de Morais. Dando seguimentos aos trabalhos o 
senhor Presidente deixou em discussão e votação em primeiro turno o 
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°018 de 17 de abril de 2017 “Dispõe sobre 
as diretrizes orçamentarias para o exercício de 2018, e dá outras 
providencias”. Onde sem manifestações, o senhor Presidente colocou em 
votação, sendo aprovado por todos. Em seguida o senhor Presidente deixou 
em discussão e votação PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°021 de 09 de 
junho de 2017 “Dispõe sobre autorização legislativa para doação de bens 
inservíveis”. Novamente sem manifestações, o senhor Presidente colocou em 
votação, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°022 de 
12 de junho de 2017 “Institui o Plano Diretor Municipal de turismo do 
município de Itaoca”. O qual sem manifestações o senhor presidente deixou 
em votação, onde foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente deixou a 
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palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 30 
minutos distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Vandir Rosa 
rodrigues. Iniciou o vereador Vandir cumprimentando a todos, endossou as 
indicações dos demais vereadores e ressaltou a importância delas, citou a 
indicação n°61 e a sua n°29 referente a pontes. E sobre a garagem estar em 
débito com as construções e melhorias delas. Expôs um comunicado que 
recebeu do gabinete da senadora Marta Suplicy do PMDB, indicando um 
valor de R$ 150,000,00(cento e cinquenta mil) ao município, vindo do 
ministério da saúde. Disse que será para ações e custeios, e que pedia para 
cadastrar propostas e enviar ao gabinete da senadora. Elogiou, o vereador 
Vandir, atitudes como esta, que podem trazer benefícios ao município. Em 
seguida comentou sobre os funcionários da prefeitura estarem aguardando a 
reforma administrativa, e que o projeto já se encontra na Câmara e está 
sendo analisado, e juntamente com o jurídico conversarão com o prefeito 
para eventuais melhorias, no entanto, ressaltou, de modo geral está sendo 
valorizado os salários dos trabalhadores. E ao final lembrou que soube com o 
tribunal de Itapeva, quando os procurou, sobre os funcionários não poderem 
receber cem horas extras como estavam, e o correto seria de quarenta a 
sessenta, e observou ainda; ser a solução mais correta; fazer a reforma 
administrativa. E observou ainda que dia 12 será votada, e que ficarão então 
de lutar pelo plano de carreira para os funcionários. E despediu-se de todos. 
Fez uso da tribuna o vereador Rozenildo, iniciou parabenizando o vereador 
Pedro pelo seu aniversário. Comentou sobre o projeto da reforma ter 
chegado segunda-feira, e não ter havido tempo cabível para uma análise 
aprofundada, juntamente com o jurídico, a Prefeitura e funcionários para que 
fosse votado hoje. Citou sobre o legislativo não poder gerar gastos para o 
executivo; não podendo aumentar salários. Citou também sobre os cargos 
que foram criados, e que, para analisar esses e outros assuntos, será 
marcada uma reunião, e possivelmente será votado dia 12. E despediu-se de 
todos. Manifestou-se o vereador Marinei, cumprimentou a todos. Comentou 
sua indignação, afirmando não ter recebido a cópia do projeto da reforma 
administrativa, e posteriormente despediu-se de todos. O senhor Presidente 
falou ao vereador Marinei, que as copias estavam na secretaria da Câmara, 
para sua eventual busca, e lembrou-lhe sobre o projeto ter chegado na 
segunda e que não havia necessidade de os motoristas entregarem com 
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urgência, e completou, possivelmente será votado no dia 12 de julho. 
Manifestou-se o vereador Oziel, contou sobre questionar o senhor Erli; 
porque um técnico em enfermagem irá receber igual ao auxiliar de 
enfermagem. Manifestou-se também o vereador Eziquiel, complementou 
dizendo, que o senhor Erli respondeu não ser possível aumentar o salário da 
técnica, no momento, por causa da folha. E disse ainda que os dois cargos 
têm a mesma função. O vereador Eziquiel finalizou dizendo que devem 
aproveitar o tempo disponível para fazer uma reunião para dar sugestões e 
fazer melhorias no projeto. Expressou-se após o vereador Vandir, dizendo 
que deveriam conversar com o jurídico da Câmara e com a prefeitura para 
possivelmente melhorar o projeto, e reforçou que o objetivo não será 
prejudicar ninguém. E finalizou dizendo que, pelo seu entendimento o cargo 
de auxiliar de enfermagem será extinto. E por fim, manifestou-se o vereador 
Marinei, concordando com os demais vereadores. Nada mais havendo a 
tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os 
vereadores para a próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 12(doze) de 
julho de 2017. Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que 
vai devidamente assinada por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. 
Em 28(vinte e oito) de junho de 2017. 

 

 


