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Ata da 05° (quinta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da Câmara 
Municipal de Itaoca, realizada em 11(onze) de abril de 2018, 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, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 
4ª sessão ordinária do ano de 2018. Onde colocou em votação, sendo aprovada 
por todos. Posteriormente pediu ao senhor Secretário que procedesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: - Requerimento N°004/2018-autoria do 
vereador Marinei Belemel de Moraes. - Indicação N° 015 /2018 –autoria do 
vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. - Indicação N ° 016 /2018 –autoria do 
vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. - Indicação N ° 017 /2018 –autoria do 
vereador Marinei Belemel de Moraes. - Indicação N ° 018 /2018 –autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. - Indicação N ° 019 /2018 –autoria do vereador 
Eziquiel Batista Fortes. Após o senhor Presidente colocou em discussão e votação 
o requerimento N°004/2018 de autoria do vereador Marinei Belemel de Moraes. –
Solicitando informações sobre quais empresas que ganharam as licitações para 
fornecimento de medicamentos para o Ubs de Itaoca, período 2017-2018. Onde 
sem manifestações foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Posteriormente o senhor Presidente colocou em discussão e votação em segundo 
turno o Projeto de Lei Complementar Nº 001, de 20 de fevereiro de 2.018. “Dispõe 
sobre a introdução de modificações na lei complementar N°001, de 30 de 
dezembro de 1994, que institui o código tributário municipal, alterando os valores 
das taxas de licença de localização de estabelecimento e das taxas de licença 
para o exercício da atividade de comercio ambulante e dá outras providencias 
correlatas”. Onde sem manifestações foi posto em votação, o qual foi aprovado por 
todos. Depois deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores previamente 
inscritos: Zeferino R. de Andrade, Ezequiel B. Fortes e Vandir R. Rodrigues. Iniciou 
o vereador Zeferino, cumprimentou a todos e agradeceu pela presença. Notou 
sobre ano passado já ter sido feito a indicação sobre a falta de agua da Sabesp, 
próximo à casa do senhor Sebastião Dantas. E que acredita na possibilidade de 
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um abaixo assinado resolver o problema. Falou a seguir sobre sua indicação, 
referente a manilhas, onde ressalvou a necessidade de se adequar o tamanho, e 
que os bueiros se encontram em estado crítico.  Notou sobre o vereador Marinei 
ter feito anteriormente uma semelhante. Depois falou referente a falta de 
iluminação nos bairros, onde disse que a prefeitura lhe afirmou, ser da 
responsabilidade da Elektro. E observou a predisposição dos demais vereadores 
para solucionarem o problema. Manifestou-se o vereador Marinei, disse ter estado 
com representantes da Elektro, e que estes declararam serem, os responsáveis, 
porém esperam que os munícipes peguem seu código na conta de luz e entrem 
em contato com eles, individualmente. Falou ainda o vereador Marinei, sobre ter 
ligado para a Elektro, referente a iluminação para a rua Sete de Setembro e Paulo 
Jacinto. E o problema ter sido solucionado. Ressaltou ainda que, enquanto o 
município não for oficializado será ela a responsável. Elogiou a iniciativa do senhor 
Zeferino, reforçando os trabalhos em união, em busca de melhorias para o 
município. Falou sobre ele já ter feito uma indicação pedindo manutenção de todos 
os bueiros. Novamente o vereador Zeferino, disse que enquanto vereador elegido, 
pretende buscar esclarecimentos; advertiu, “independentemente de alguém já ter 
feito anteriormente”. Citou a pista de caminhada, disse buscar esclarecimentos do 
porque a obra se encontra inacabada. E elogiou o vereador Vandir, por ter feito a 
indicação. Reforçou dizendo sentir-se na responsabilidade de cobrar, e que não se 
engrandece com as indicações alheias. E não se importa de cobrarem, do 
executivo, referente as suas indicações. Ressalvou o nobre, dizendo, “respeito o 
vereador Vandir, e assim como outros, quanto a buscar esclarecimentos referente 
a indicações já feitas e eles não desejarem”. Agradeceu ao prefeito pelas 
respostas, citou o canil, o qual ele disse estar em andamento. Expressou-se o 
vereador Marinei, dizendo estar faltando medicamentos, e que não sabe ao certo 
qual empresa participou e ganhou a licitação para o fornecimento; e devido a esse 
fato busca esclarecimentos.  Após contou que o motivo para não participar mais 
das reuniões com o prefeito e seus secretários, é devido a alguns acontecidos, dos 
quais o senhor presidente tem conhecimento, completou. Disse, “acredito que os 
conteúdos tratados nas reuniões e as opiniões de cada um, não deveriam ser 
expostos na rua, todos devem ser mais profissionais”. Novamente o vereador 
Zeferino, ressalvou acreditar serem benéficas essas reuniões. Manifestou-se 
novamente o vereador Marinei, sobre sua indicação N°017/2018, disse que as 
pessoas reclamam sobre as lombadas serem desproporcionais; e que 
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particularmente concorda com elas, e acredita que foram feitas às pressas sem 
sinalização adequada. Disse além que podem acarretar prejuízos. Novamente o 
vereador Zeferino. Endossou, além a indicação do vereador Eziquiel, comentou 
também sobre visitar a garagem, para ver o canil e o seu andamento. Após 
despediu-se. Em seguida fez uso da tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a 
todos, endossou as indicações feitas. Falou sobre a iluminação do município não 
ser da responsabilidade da prefeitura, porém acredita que seja responsável por 
cobrar da Elektro, e fazer um pedido para o promotor de justiça, ou um abaixo 
assinado ou uma moção de repudio pela câmara.... Expos a resposta, do D.r 
Ulisses, sobre seu pedido de uma ambulância para o hospital de Apiaí ter sido 
negada, contudo afirmou estar satisfeito por, dessa forma, mostrar que Itaoca 
também trabalha em prol de Apiaí. Expos ainda sobre ele ter mencionado 
apresentar a situação, e pedir uma SEMI-UTI, em futuras reuniões relacionadas a 
saúde. Mencionou o nobre, sobre transmitir essa resposta a secretaria da saúde, 
enfatizando o trabalho, em união, para conseguirem benefícios para o hospital; 
destacou além sobre ele acolher toda a região. Após falou que discorda sobre não 
passar adiante o conteúdo das reuniões com o prefeito e seus secretários. E em 
seguida citou um boletim de ocorrência feito por uma pessoa que teve atendimento 
negado ao tentar pesar seu filho no posto de saúde de Itaoca, onde a pessoa 
justificou-se ao dizer ter passado da hora estabelecida. O vereador mostrou-se 
indignado, disse, “a pessoa vem do bairro pagando taxi, e não abrem uma 
exceção, isso é falta de respeito, falta de humanidade, falta de compreensão...”. 
Falou além sobre a secretária da saúde não estar presente no momento, contudo 
ela lhe disse compartilhar da opinião dele. E assegurou que o boletim será 
encaminhado a prefeitura, e que espera uma advertência para a funcionaria e que 
ela seja responsabilizada pela atitude. Disse que desaprovava, do mesmo modo, 
outros funcionários e uns agentes de saúde... devido a insatisfatórios 
atendimentos. Expressou-se o vereador Oziel, sobre os munícipes reclamarem do 
atendimento. Citou em seguida, “somos punidos em reuniões devido aos 
secretários não aceitarem críticas e ainda se protegem, contudo acredito que 
secretários são pagos para serem úteis...”. Reforçou ainda que acredita na 
necessidade de reuniões com os secretários, para unidos, cobrarem melhorias. 
Novamente o vereador Vandir, reforçou dizendo que os funcionários que agem 
inadequadamente, que não atendem bem a população devem ser 
responsabilizados, e afirmou achar inadmissível atitudes assim. Novamente o 
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vereador Zeferino, agradeceu ao vereador Vandir, disse apoia-lo, a lutar pelo que 
há necessidade, e que repudia a atitude da funcionária da saúde. Após fez uso da 
tribuna o vereador Eziquiel, cumprimentou a todos, citou o senhor Moacir, 
parabenizou o prefeito e os envolvidos que estavam buscando tornar o município 
de interesse turistico. Falou ainda também fazer parte do COMTUR, disse “embora 
não consigo participar de todas as reuniões”. Agradeceu ao deputado André do 
Prado pelo apoio com as indicações. Novamente sobre o município transformar 
em interesse turístico, afirmou que ele recebera um teto de até R$600.000,00 
(seiscentos) mil. Relatou que em uma reunião surgiu a probabilidade de ser 
terminada a pista de caminhada com a possível verba. Após endossou as 
indicações feitas. Comentou em seguida, seu apoio a crítica do vereador Vandir 
sobre o fato ocorrido no posto de saúde; mesmo sabendo haver um cronograma 
de atendimento, e completou, declarando sobre este não ser memorizado pelos 
munícipes. Expos os horários do peso, das 08:00 às 10:00 e 14:00 às 16:00; 
entretanto afirmou que poderão abrir exceções em certos casos com justificativas, 
citou além os idosos, hipertensos.... Falou em seguida sobre reuniões às quintas 
feiras, no posto de saúde, onde assegurou terem falado sobre o ocorrido e sobre 
tomarem providencias. Referente ao seu pedido para esclarecimentos e pela volta 
do Projeto Mãe Caetana, o qual elogiou e afirmou acreditar complementar muito o 
pré-natal das gestantes do município de Itaoca, descobriu que já era lei. Falou 
ainda sobre não ter tido o objetivo de criticar nenhum órgão responsável, apenas 
acredita no projeto, o qual deseja seu retorno. Expressou-se o vereador Rozenildo 
sobre o referido projeto Mãe Caetana, onde disse ter sido a esposa do vereador 
Claudinei que lhe perguntou referente e então passou ao vereador Eziquiel para 
este fazer o requerimento. Comentou sobre o prefeito e o senhor Marcelo terem 
lhe esclarecido sobre o projeto juntamente com a semana do bebe já serem leis no 
município. Novamente o vereador Eziquiel, parabenizou o município pelos 
projetos, disse serem de grande relevância e ter destaque na região. Expressou-se 
em seguida o vereador Marinei reafirmou sua opinião sobre os assuntos internos, 
disse, “os assuntos devem morrer ali...”. E em seguida afirmou apoiar pessoas 
insatisfeitas com o atendimento na saúde fazerem boletim de ocorrência. E ainda 
falou que as formas de atendimentos aos pacientes deveriam ser apuradas, e ser 
revista a quantidade de pessoas a serem atendidas por dia.... Expressou-se sobre 
a dúvida do vereador Antenor, disse “ quando são feitas reuniões, não deveriam 
ser comentados na rua assuntos ainda não concluídos; e além são faladas 
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verdades e inverdades, e se deve de um privilégio político; pois nossas falas são 
comentadas com as pessoas da rua...”. Expressou-se o senhor presidente lhe 
dizendo ser gravada a sessão, contudo a reunião, da qual o vereador não tem a 
obrigação de participar, não é.  Novamente o vereador Marinei reafirmou não 
participar mais das reuniões, e completou, “sofri ameaças, porém não me 
acovardarei...”. Manifestou-se o vereador Antenor, falou que particularmente vem 
as reuniões para conseguir melhorias para o município e o seu bairro e que não 
estava sabendo do que havia acontecido ao vereador Marinei. O senhor 
presidente explicou “quando é uma reunião convocada por mim, os nobres devem 
comparecer e caso faltem, devem justificar-se”. E reforçou em seguida sobre a 
reunião com o prefeito e seus secretários ser opcional. Expressou-se o vereador 
Zeferino notando que ele é responsável pela iniciativa de marcar reuniões com o 
prefeito, falou que lamenta o que aconteceu com o vereador Marinei. Mas disse 
achar essas reuniões esclarecedoras e que os munícipes a aprovam. Falou, além, 
sobre não ter autoridade de proibir os participantes da reunião de comentarem os 
assuntos debatidos. Expressou-se o vereador Vandir dizendo que o importante é a 
verdade independentemente dos comentários entre os participantes e os 
munícipes. Disse que repudia mentiras. Falou em seguida que ele e o vereador 
Oziel já procuraram esclarecimentos devido a boatos; e que procura ser sincero e 
imparcial. Novamente o vereador Eziquiel, disse achar importante os 
esclarecimentos ocorridos nestas reuniões, para transmiti-los aos munícipes. 
Falou sentir muito pelo ocorrido ao vereador Marinei, enfatizou não ser esse o 
objetivo. Ainda elogiou a iniciativa e afirmou que pretende participar 
frequentemente. Manifestou-se o vereador Zeferino expressando novamente sua 
opinião e igualmente o vereador Marinei expressando a sua. O senhor presidente 
interveio e pediu aos vereadores para que não houvesse hostilidade naquela 
sessão; nem nas sessões, advertiu-os. Incentivou-os quanto ao companheirismo e 
respeito mútuo. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente declarou 
encerrada a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão 
ordinária a ser realizada em 25 de abril do ano de 2018, no horário regimental. Eu, 
Eziquiel Batista Fortes mandei lavrar a presente ata que vai devidamente assinada 
por mim 1° secretário e pelo senhor presidente em 11(onze) de abril de 2018. 

 
 


