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Ata da 17° (décima sétima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 25(vinte e cinco) de 
outubro 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, 16° (décima sexta) Sessão Ordinária 
realizada em 25 de outubro de 2017, onde foi posta em votação, sendo 
aprovada por todos. Em seguida, o senhor Presidente pediu ao senhor 
Secretário, que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: Indicação N°085/2017 de autoria do vereador Pedro Dias 
Ribeiro. -Indicação N°086/2017 de autoria do vereador Antenor 
Gonçalves de Camargo. -Indicação N°087/2017 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação N°088/2017 de autoria da Mesa Dir. 
da Câmara Municipal de Itaoca. -Indicação n°089/2017 de autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. Após o senhor Presidente deixou a 
palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 30 
minutos distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Vandir, 
Marinei, Eziquiel, Zeferino e Oziel. Iniciou o vereador Vandir, 
cumprimentou a todos, endossou as demais indicações, advertindo que a 
ponte do guarda Mão será providenciada, assim que terminarem à ponte 
do Gurutuba. Citou também a ponte do Rio Claro; “foi tirada do Gurutuba 
dos Martins”, declarou. Sobre o Ponto de taxi no bairro Cangume 
declarou achar necessário e benéfico aos moradores. Sobre sua 
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indicação, enfatizou ser viável economicamente para o município, citou o 
fato de o balseiro ser de Adrianópolis, embora queira se estabelecer no 
município. Disse que poderão fazer um contrato de locação, concessão 
de uso. Falou ainda sobre ser viável em casos emergenciais; onde não 
há balseiros, etc. Em seguida, referente ao requerimento, expos os 
valores pagos a construtora R$328.779,50(trezentos e vinte e oito mil, 
setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), e 
R$2.000,00(dois mil) com a locação do rolo compactador. Contou que a 
Intercement cedeu ranchões para a drenagem. Ressaltou ter passado as 
informações aos interessados, e espera a resolução do problema, e falou 
ainda sobre querer dar sugestões ao Prefeito e o engenheiro. Contou 
também que os moradores estão muito descontentes e que se propõem 
em levarem o problema ao promotor caso não seja resolvido. Endossou 
suas indicações, sobre o aterro assegurou que o Prefeito está analisando 
e afirmou não concordar com a ideia de um aterro regional. E sobre sua 
indicação da praça, criticou o fato de o Prefeito querer fazer uma fossa 
séptica no local. E explanou também sobre a iluminação na balsa 
também estar sendo estudada. Em seguida contou que há moradores 
descontentes com a demora em ser terminada a pista de caminhada, 
disse que está causando transtornos e poderá até ocasionar acidentes, e 
ao final cobrou agilidade do setor responsável. E despediu-se. Após fez 
uso da tribuna o vereador Marinei, cumprimentou a todos, agradeceu ao 
seu compadre Moises pela presença, parabenizou-o pelo trabalho no 
bairro Capelinha, Paraná, disse também que ele representa Itaoca com o 
único time do estado de São Paulo. Parabenizou-o igualmente pelo 
trabalho como agente de saúde e dos demais agentes. Após agradeceu 
ao senhor Prefeito pelas respostas as suas indicações. Citou a abertura 
da rua no bairro Gurutuba dos Martins, observou ser benéfica para o 
município e os moradores locais. Agradeceu igualmente ao Secretário de 
Obras pelo seu trabalho, disse o vereador entender as dificuldades do 
setor e a falta de motoristas. Falou em seguida sobre não ter ocorrido o 
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Campeonato Municipal esse ano, e que falará com o Prefeito referente 
ao assunto. Mostrou-se triste pelo fato de os munícipes apreciarem 
futebol, embora, do mesmo modo entende a dificuldade do município”. 
Deixou seus sentimentos a família de seu amigo, companheiro, pai e 
irmão, o ex Prefeito de Adrianópolis Teodoro Marques. E deixou seus 
sentimentos a sua própria família citou o senhor Pedro pelo falecimento 
de sua avó Judite Andrade. Enfim despediu-se. Posteriormente o 
vereador Eziquiel fez uso da tribuna, cumprimentou a todos, elogiou a 
presença do senhor Moisés, Quioche, Ronaldo e Tereza. Endossou a 
indicação N°88/2017, disse que ele e o senhor Presidente apresentaram 
e foi analisada pela mesa diretora, referente ao repasse feito aos 
motoristas da saúde, os quais reclamaram que dependendo do lugar da 
viajem, não é o suficiente. Citou ainda que há municípios que já 
funcionam dessa forma. E enfatizou sobre o deposito ser a melhor 
maneira, “não será mais preciso um adiantamento em nome de uma 
pessoa” observou o nobre. Endossou as demais indicações e por fim 
despediu-se. A seguir o vereador Zeferino iniciou cumprimentando a 
todos, agradeceu ao público presente o senhor Moisés, Quioche, 
Ronaldo e senhora Tereza.... Falou sobre o Prefeito estar lutando pelo 
município, embora sinta que as indicações estejam paradas, e reforçou 
não estar fazendo indicações por esse fato. Endossou as indicações dos 
demais vereadores. Após contou que em trabalho com o Secretário de 
Obras, conversaram sobre este precisar de auxilio; ser preciso contratar 
uma pessoa. Disse estar junto com ele no dia-a-dia nos bairros. Também 
indagou ao senhor Presidente, sobre como irão resolver o problema com 
o mal “lajotamento” da rua Crecencio da Silva Rosa, disse o vereador 
Zeferino ter ficado assim depois da enchente. Falou o senhor Presidente 
que na rua citada, o ex Prefeito Aluízio tirou as lajotas e isso ocasionou 
na perca da garantia. E somente depois de cinco anos poderão fazer um 
pedido de nova verba. E falou também sobre precisarem tirar todas as 
lajotas e “fazer o patrolamento” do local. Manifestou-se o vereador 
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Marinei, dizendo que eles devem cobrar, fiscalizar. E analisar 
minunciosamente, e falou ainda, se for o caso, o vereador deve procurar 
ajuda para melhor entender os projetos, antes de inicia-lo e 
possivelmente evitar complicações; pois estão ocorrendo muitas obras no 
município, afirmou. Criticou a falta de fiscalização, dos que estavam 
nesta casa de leis, ocasionando em prejuízos e má qualidade na referida 
obra. Novamente o vereador Zeferino, falou que em sua opinião não foi 
culpa dos vereadores, disse ser da enchente. Enfatizou querer, 
juntamente com os demais vereadores, irem até o Prefeito, em busca de 
uma solução. O senhor Presidente declarou acreditar ser desde a época 
do ex Prefeito Aluízio, o qual retirou as lajotas. Novamente o senhor 
Zeferino, criticou o fato de o município ser pequeno e compreende que 
deveria ser um município modelo.  Em seguida elogiou o trabalho do 
Prefeito Frederico, no entanto, expressou sua opinião de que deveria ser 
contratado mais cantoneiros, os quais auxiliarão em situações como, da 
rua Crecencio da Silva Rosa. Objurgou o Secretário de Obras sobre 
intensificar seus trabalhos, e falou além sobre serem pouco atendidos 
com suas indicações. Expressou-se o vereador Marinei, sobre 
precisarem fazer sua parte, falou sobre o Prefeito responde-los, mesmo 
quando não atende as indicações. Citou além disso sobre o Prefeito 
Frederico estar iniciando seus trabalhos “arrumando erros da gestão 
passada”, e sobre estar faltando funcionários, maquinas e equipamentos. 
Em seguida evidenciou a busca, juntos, de recursos e mais benefícios 
para o município. Novamente o vereador Zeferino, citou sua ida a Apiaí 
falar com o deputado Edson Giriboni, em busca de recursos. Agradeceu 
a presença de todos e despediu-se. Posteriormente fez uso da tribuna o 
vereador Oziel, cumprimentou a todos, pediu aos vereadores para 
buscarem uma solução para a rua do senhor Carlão, a Salvador 
Gonçalves de Pontes, o qual disse ter falado com ele. Ainda afirmou não 
querer ver a obra parada e mais perca de materiais. Expressou 
novamente o vereador Marinei, criticou a empresa que executou e 
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recebeu pela obra. Criticou também o Prefeito por ter terceirizado a 
reforma. E indagou ainda o vereador, “de onde está saindo o dinheiro da 
reforma? E a empresa está fazendo o reembolso?”. Criticou também por 
contratarem empresas de outros municípios, em vez de dar emprego aos 
munícipes, citou a RGM; e citou a empresa local, do senhor Milton. 
Novamente o vereador Oziel, disse ter comentado em reunião a respeito 
de empresas de fora levarem milhões do município para outro. Citou 
além disso sobre estas não comprarem os materiais do município; citou 
os areeiros serem os únicos a venderem, “e por muito pouco”, ressaltou. 
Repreendeu igualmente o engenheiro e a prefeitura. Agradeceu a 
presença dos munícipes que estavam prestigiando os seus trabalhos, 
citou o senhor Moises, e então despediu-se. O senhor Presidente 
explicou sobre o Projeto°46, não ter sido colocado em votação, como o 
prefeito havia pedido, por não ter vindo com urgência nem como 
extraordinária. E que para isso vão marcar uma extraordinária para sexta 
feira. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 
presente sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão 
Ordinária que ocorrerá no dia 08(oito) de novembro de 2017. Eu, Eziquiel 
Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. Em 25(vinte e 
cinco) de outubro de 2017.  

 
 
 
 
 


