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Ata da 12° (décima segunda) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 09 (nove) de agosto 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 11° 
(decima primeira) Sessão Ordinária, realizada em 12(doze) de julho de 2017, onde 
foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida o senhor Presidente 
solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias sujeitas à ordem 
do dia: -Indicação N°069/2017 de autoria do vereador Antenor G. de Camargo. -
Indicação N°070/2017 de autoria do vereador Antenor G. de Camargo. -Indicação 
N°071/2017 de autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. Dando continuidade aos 
trabalhos, o senhor Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal 
pelo prazo improrrogável de trinta minutos distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Antenor Gonçalves de Camargo, Vandir Rosa Rodrigues, 
Marinei Belemel de Moraes e Zeferino Rodrigues de Andrade. Primeiramente, o 
senhor presidente fez o uso da tribuna, conforme trâmites regimentais, iniciou 
cumprimentando a todos, agradeceu ao Secretário da Assistência social, o senhor 
Marcelo Rodrigues de Jesus Filho. Mencionou os elogios das pessoas para com o 
seu trabalho. Mencionou também sobre o convite ao secretário para fazer uso da 
tribuna, no intuito de expor os cursos que virão para o município, explicar sobre a 
diferença entre o Social e a Assistência social, ao final parabenizando-o pelos seus 
trabalhos. Após, iniciou o uso da tribuna o vereador Antenor, cumprimentou a todos, 
comentou e mencionou sobre o senhor Valdeci ter lhe questionado sobre ele ter 
gasto o dinheiro com a casa dele “o Projeto Minha Casa Minha Vida”, onde guardou 
o recibo, porém ainda não foi ressarcido. Comentou sobre o boato de 
municipalização do segundo ano da escola estadual, ressaltou sobre desfavorecer 
os professores, e que podem ficar desempregadas. Citou uma reunião que o 
prefeito fez com professores referente a esse assunto. Em seguida citou o trabalho 
do senhor Marcelo, e disse; assim como ele, todos devem trabalhar unicamente 
para beneficiar a população. O senhor Presidente lhe disse que poderão fazer um 
requerimento ou uma convocação ao senhor Erli, para as referidas explicações, e 
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lembrou-lhe de que todo projeto precisa ser passado pela Câmara para ser 
analisado, para uma eventual aprovação. Ao final o senhor Antenor, agradeceu ao 
público e despediu-se. A seguir o vereador Vandir iniciou cumprimentando a todos, 
agradeceu a presença de todos. Fez um agradecimento especial ao Prefeito 
Frederico Dias Batista e a Secretária Regina Nunes, pelo apoio e presença da 
equipe de vinte e seis cavaleiros, que fizeram a cavalgada até Iguape. Elogiou o 
Prefeito de Iguape pela recepção. Falou referente a municipalização do segundo 
ano; disse que acredita no trabalho, e na experiência, da Secretária da Educação, 
Regina. Finalizou dizendo que ela irá analisar muito bem, ressaltando, que ainda 
terá de passar pela Câmara. E despediu-se. Após fez uso da tribuna o vereador 
Marinei, cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos funcionários do Fundo 
Social, citou o senhor Marcelo, Andréia e Dora. Agradeceu ao assessor Lucas Neto, 
ao Prefeito, e aos seus companheiros de mesa Claudinei, Vandir e o senhor 
Presidente. Falou sobre a municipalização, que não tem nada de concreto, embora 
já tenham feito uma reunião com os professores, para analisar possíveis impactos, 
e desempregos. E enfatizou não ser esse o objetivo. Ressaltou em seguida que 
eles enquanto vereadores precisam dar exemplo, e se mostrou indignado com 
muitos políticos e seus maus trabalhos. Agradeceu e despediu-se. Manifestou-se o 
vereador Vandir agradecendo ao senhor Presidente pelo apoio a cavalgada. Em 
seguida o vereador Zeferino fez uso da tribuna, cumprimentou a todos, e disse que 
gostaria que ficasse registrado em ata os falecidos, o senhor Cirino Martins dos 
Santos do bairro Gurutuba e o senhor Antônio Rodrigues Duarte do bairro Lageado. 
Endossou as indicações dos demais vereadores. E despediu-se. Em seguida o 
senhor Presidente convidou o senhor Marcelo Rodrigues de Jesus Filho para fazer 
uso da tribuna. O senhor Marcelo iniciou cumprimentando a todos. Continuou a 
seguir, esclarecendo, que o Fundo Social de Solidariedade é um órgão vinculado ao 
gabinete do Prefeito, geralmente presidido pela primeira dama, e tem como objetivo 
atender ações emergenciais. Falou que desenvolvem projetos no município apenas 
com recursos do gabinete; não fazem parcerias com outras esferas do governo. E 
falou que hoje se pensa na potencialização da família. Citou a parceria com o 
governo do estado o fundo social do estado, citou os cursos profissionalizantes que 
estão oferecendo, citou Escola de Moda e de Beleza. A seguir falou sobre 
Assistência Social, disse que desde 1993 com a criação da lei orgânica da 
assistência social, a Lei N°8743-93, que tem o caráter de política pública, porém 
ainda não se tem um recurso destinado, relatou que a saúde trabalha com 
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15%(quinze por cento) de repasse e a educação com 25%(vinte e cinco por cento). 
Fez uma crítica sobre terem feito um projeto de emenda, no ano passado, 
solicitando 3%(três por cento), o qual foi barrado já na Prefeitura. Informou também 
sobre, em 2005 ter sido criado o Sistema Único da Assistência Social, sobre o 
Pacto Federativo; um acordo entre as três esferas do governo, definindo 
responsabilidades para cada uma delas “a Prefeitura do Município, o Estado e o 
Governo Federal”. Ressaltou o senhor Marcelo que eles trabalham com um repasse 
simbólico, de R$ 33.000,00 (trinta e três) mil reais no ano. E mantêm-se com o 
Governo Federal, com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, 
embora a Prefeitura pague os funcionários, e aluguéis do município. Enfatizou após, 
a respeito de seus trabalhos, falou que são uma equipe, e que trabalham com 
educação, algo a longo prazo, preventivo, e enfatizou também que são os usuários 
deles, quem mais os conhecem. Se disse muito contente com o reconhecimento do 
senhor Presidente e de outros. Fez uma crítica aos Prefeitos, atual e anterior, pela 
falta de apoio e investimento. Criticou dizendo que com o repasse pedido, de 
3%(três por cento) teriam feito uma economia em saúde, gastariam 15%(quinze por 
cento) ou 18%(dezoito por cento) e não 26% (vinte e seis por cento) como estão no 
momento. Disse que estão com uma equipe muito reduzida, precisam de mais um 
motorista e um assistente social, para ficarem mais próximos dos usuários e 
fazerem intervenções mais assertivas. Citou o Bolsa Família, elogiou o programa 
visar, potencializar, as famílias cadastradas para que elas se tornem 
independentes. Disse sentir muito por não poderem estar fazendo isso no 
momento. Comentou sobre estar acontecendo o programa Time do Emprego, 
metodologia vinda do Canada, ressalvou. Manifestou-se o vereador Antenor, 
perguntando se seria possível fazer novamente o projeto de emenda para implantar 
um repasse de 3%(três por cento) destinado ao Fundo Social de Solidariedade. 
Novamente o senhor Marcelo, disse que sim, e ressaltou sua importância, ao final 
se colocou à disposição da Câmara para prestações de contas. 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 
30(trinta) 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 09(nove) de agosto de 2017. 
                                                                                                                                                            
 


