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Ata da 11° (décima primeira ) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 
da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 12(doze) de julho 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 4° (quarta) Sessão Extraordinária, realizada em 
10(dez) de julho de 2017, onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. 
A seguir o senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura dos Projetos de Leis 
Municipais N°018/2017 LDO 2018 aprovado em 1° turno, Projeto N°023/2017 e 
N°024/2017.Havendo visto que os projetos foram apreciados pelas comissões 
permanentes desta casa legislativa e pela entrega antecipada a cada vereador 
conforme regimento interno. Pediu ao senhor Secretário que procedesse a 
leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia:  -Parecer das Comissões 
permanentes –reunião do dia 10/07/2017 –Projetos de Leis municipais 
N°023/2017 e N°024/2017. -Parecer das comissões Permanentes –reunião do 
dia 10/07/2017. – Proposta de emenda N°001/2017 ao Projeto de Lei Municipal 
N°023/2017.  -Proposta de emenda N°001/2017 ao Projeto de Lei Municipal 
N°023/2017-de autoria da mesa diretora da Câmara municipal de itaoca.  -Oficio 
N°042/2017 – Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo. 
Indicação N°064/2017 de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. 
Indicação N°065/2017 de autoria do vereador Marinei Belemel de Morais. 
Indicação N°066/2017 de autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. 
Indicação N°067 /2017 de autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. 
Indicação N°068/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou em discussão e votação da Proposta 
de Emenda N°001/2017 ao Projeto de Lei Municipal N°023 de 20 de junho de 
2017 “Altera artigos de leis Municipais que especifica e dá outras providencias –
de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaoca”. Sem 
manifestações o senhor Presidente deixou em votação, a qual foi aprovada por 
todos. A seguir o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de 
Lei Municipal N°023 de 20 de junho de 2017 “Altera artigos de leis Municipais 
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que especifica e dá outras providencias”. Manifestou-se o vereador Vandir 
dizendo que o projeto está sendo aprovado com essa emenda, mas 
possivelmente, alguns itens serão revistos; citou que o Prefeito se comprometeu 
com eles, e citou os cargos de monitorado programa Algodão Doce, 
nutricionista, e dois no setor da saúde. Ressaltou ainda que irão cobrar dele. E 
enfim afirmou, o vereador, que embora o projeto da reforma não agrade a todos, 
de modo geral será benéfico, e enfatizou ainda, ser o primeiro em vinte e cinco 
anos. O senhor Presidente citou os cargos que foram criados: Assessor de 
Educação Esportes Rural, Coordenador de Esportes, Coordenador de Licitações 
e Contrato, Coordenador Municipal de Cadastro UMC, Incra e Itesp, e 
Coordenador de Transito. Evidenciou sobre ser revisto alguns cargos, e citou 
além, o de digitador e coordenador do CRAS. Expos a fala do Prefeito sobre dar 
um aumento de cinco por cento aos funcionários no começo do ano. E de definir 
um valor para o kit alimentação e limpeza. Ressaltou o senhor Presidente, “que 
não se tem documentos, apenas a palavra do Prefeito. Disse que espera o 
cumprimento dela. Manifestou-se também o vereador Eziquiel, dizendo que em 
reunião com o Prefeito foram expostas as reclamações dos funcionários, dos 
quais, afirmou, alguns poderão ser revistos através de emendas. Após, ressaltou 
que não aprovar o projeto por algumas questões seria prejudicial para aqueles 
que já esperam há mais de seis meses. Em seguida disse, referindo-se ao 
Prefeito, que espera o cumprimento da palavra dada, de fazer melhorias no 
projeto que está sendo aprovado hoje com emenda. Após o senhor Presidente 
deixou em votação o Projeto de Lei Municipal N°023 de 20 de junho de 2017 
“Altera artigos de leis Municipais que especifica e dá outras providencias”, onde 
foi aprovado por todos. Posteriormente o senhor Presidente deixou em 
discussão e votação o Projeto N°024 de 26 de junho de 2017 “Autoriza o Poder 
Executivo municipal a firmar convenio de cooperação com o serviço nacional de 
aprendizagem industrial –SENAI/SP e dá outras providencias”. Onde o senhor 
Presidente deixou em votação, o qual foi aprovado por todos. Dando seguimento 
o senhor Presidente deixou em discussão e votação em segundo 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”. Sem 
manifestações o senhor Presidente deixou em votação, sendo aprovado por 
todos. Após o senhor Presidente deixou a palavra aberta para explicação 
pessoal pelo prazo improrrogável de 30 minutos distribuídos entre os vereadores 
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previamente inscritos: Vandir Rosa Rodrigues, Eziquiel Batista Fortes e Marinei 
Belemel de Morais. Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou a todos e citou o 
vereador André referindo-se ao projeto da reforma dos professores, e disse que 
este da reforma administrativa é tão importante quanto. Elogiou o trabalho do 
Prefeito em conjunto com o dos vereadores. Mencionou a reforma, lembrando 
sobre o tribunal haver dito que as horas extras, dadas aos funcionários, para 
compensar seus trabalhos eram erradas. Ressaltou que ainda podem pagar 
horas extras, e reforçou, respeitando o limite prudencial, de 40 a 50 horas. 
Ressaltou também que, após a aprovação do projeto, o piso salarial dos 
funcionários municipais será maior que um salário mínimo R$ 
937,00(novecentos e trinta e sete reais), e citou sobre alguns, pelos seus 
descontos, estarem recebendo menos que o mínimo.  Em seguida falou da 
criação de cargos, e da necessidade do profissional para o município, e falou 
que vê como benefício gerar empregos, ressalvou, porém, esperar um bom 
trabalho destes, e que sejam empregados pelo seu próprio mérito. E falou ainda 
que, com cargos comissionados, o Prefeito tem autonomia de despedi-los. E 
disse ainda sobre os cargos criados, que espera respeito e reconhecimento para 
com os vereadores e seus trabalhos. Ao final endossou as indicações dos 
demais vereadores, agradeceu a presença de todos, e enfatizou querer que 
sempre houvesse muitas pessoas prestigiando os trabalhos dos vereadores. E 
despediu-se. Em seguida o senhor Presidente fez uso da tribuna, cumprimentou 
a todos, e ao ex vereador André e João Camargo pela presença. Mencionou 
sobre o cargo coordenador de esportes, agradeceu a todos pelo apoio 
assinando a emenda, disse que foi uma polemica, colocar alguém na área sem 
curso superior, disse o senhor Presidente que o Prefeito não estava valorizando 
o profissional formado. Falou sobre o aumento, ser de cinco por cento por letra, 
sobre o Prefeito ter prometido um kit alimentação e limpeza, e sobre um reajuste 
no final do ano. Relembrou que o legislativo não pode gerar gastos para o 
executivo. Agradeceu ao público presente e despediu-se de todos. O vereador 
Eziquiel fez uso da tribuna cumprimentou a todos, se disse feliz com a reforma 
administrativa, e lembrou da reforma dos professores, citou o vereador André. 
Enfatizou ser uma forma de valorizar os trabalhadores, e reforçou dizendo que 
foi de acordo com o possível, no momento, seguindo a lei da responsabilidade 
fiscal para não ultrapassar prudencial da folha, 51,30%. Em seguida agradeceu 
ao Prefeito, e aos demais, citou também os senhores Ricardo, Erli, Jaroslave, 
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D.r Junior e D.r Carlos, pessoas que se empenharam para a realização do 
projeto. Posteriormente ressaltou que o Prefeito se comprometeu com os 
vereadores, para fazer melhorias. Finalizou dizendo que eles também irão 
buscar benfeitorias para os funcionários e o município. Agradeceu a todos pela 
presença e ao Seninha pela divulgação. E despediu-se de todos. Após o 
vereador Marinei fez uso da tribuna, cumprimentou a todos, mencionou os ex 
vereadores André, João, e o vereador de Apiaí Anderson Rosa. Mencionou 
também o Projeto da Reforma, disse que embora não agrade a todos, era 
necessária há mais de 25 anos, porque as horas extras que estavam sendo 
pagas não estavam sendo justas. Falou em seguida sobre não ser bem recebido 
em alguns setores, ressaltou que agi assim porque seu trabalho é fiscalizar, e 
que trabalha pelo povo. Comentou sua indignação com alguns políticos do país. 
Agradeceu ao Prefeito pela reforma administrativa, porém deixou claro sobre 
cobrar as melhorias prometidas pelo mesmo. Acrescentou o senhor Presidente 
que eles irão buscar melhorias para toda a população, e citou o plano de 
carreira para saúde, e enfatizou que as portas estão sempre abertas. 
Novamente o vereador Marinei, mencionou o vereador Anderson, e o ofereceu 
seu apoio, agradeceu o senhor Polaco, e o nosso jurídico. E após despediu-se 
de todos. Manifestou-se o vereador Vandir pedindo apoio ao vereador Anderson, 
para que cobre o Prefeito de Apiaí, o auxilio no trabalho “Tapa-buraco”, que o 
Prefeito daqui está fazendo no asfalto Itaoca- Apiaí. Manifestou-se também o 
vereador Marinei falando ao vereador Anderson sobre os moradores da 
Serrinha, que precisam de melhorias, e citou ainda que eles não recebem nem 
visita do agente da saúde. Falou também o senhor Presidente, ao vereador 
Anderson Rosa, notificando-o sobre o repasse, ao hospital Doutor Ademar de 
Barros, não estar sendo feito. E convidou-o para fazer uso da tribuna. O qual 
agradeceu a oportunidade, enfatizou sobre a reforma ser de grande importância 
aos funcionários do município. E sobre o repasse ao hospital, disse que houve 
uma reunião, e foi firmado convenio; e o valor devido foi parcelado, e afirmou 
que a prefeitura já está pagando. E despediu-se. Nada mais havendo a tratar o 
senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 
a próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 09(nove) de agosto de 2017. 
Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. Em 12(doze) de julho 
de 2017. 

 


