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Ata da 12ª (décima segunda) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 
de 2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 08(oito) de agosto 
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, Marinei 
Belemel de Morais, Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias Ribeiro,  Vandir 
Rosa Rodrigues e Zeferino Rodrigues de Andrade, ausente o vereador 
Claudinei Franco de Freitas. Havendo número regimental o Senhor 
Presidente declarou aberta a presente sessão, em seguida pediu ao 
senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 11ª (décima 
primeira) 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: -
Indicaçãon°036/2018- autoria do vereador Zeferino Rodrigues de 
Andrade. -Uso da tribuna pelo secretário da assistência social, senhor 
Marcelo Rodrigues de Jesus Filho, conforme requerimento de 
convocação n°005/2018 de 30 de maio de 2018-encaminhado oficio 
n°043/2018, ambos de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de 
Andrade. Posteriormente, o senhor presidente convidou o senhor 
Marcelo para fazer uso da palavra. Iniciou o senhor Marcelo 
cumprimentando e agradecendo a todos. Disse que veio dar 
esclarecimentos referente a dúvidas dos vereadores. Expressou-se o 
vereador Zeferino agradecendo-o pela presença, comentou que sua 
presença se fez necessária devido a muitas dúvidas dos munícipes. 
Novamente o senhor Marcelo, sobre ações em prol da população 
precisarem ter fundamento legal e terem imparcialidade. Falou que 
gestores públicos não podem fazer ações que os promovam. Ponderou 
ainda, sobre moralidade administrativa, transparência na administração 
pública... Comentou sobre a nova lei orgânica do fundo social de modo a 
promover a proteção social por meio da oferta integrada de ações 
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objetivando a cidadania plena e mencionou também o pacto federativo. 
Falou sobre as mudanças positivas que ocorreram em 2005 com o 
SUAS, disse que deixou de ser um plano de consolação para o pobre e 
agora é visto como um direito. Falou sobre proteção social básica, 
preventiva e especial de média e alta e que há critérios para ser atendido 
pelo fundo social. Mencionou o cadastro único que serve como banco de 
dados para as três esferas de governo, onde as famílias que se 
encaixam em certos projetos podem ser inseridas ou retiradas caso, pelo 
sistema, de acordo com atualizações feitas. Reforçou, que, com o SUAS 
os programas foram substituídos pelos serviços e se tornaram contínuos. 
Ainda falou sobre as ações serem baseadas na tipificação de acordo com 
o pacto federativo. Falou além sobre serem penalizados caso não 
cumpram as normas. Citou um exemplo do Paraná, onde eles haviam 
perdido a gestão municipal de assistência social e onde o prefeito foi 
cassado. Mencionou sobre a responsabilidade do município de oferecer 
atividades sócios educativas de caráter preventivo e oficinas 
ocupacionais de cunho educativo para crianças de 06 a 14 anos, citou o 
CRAS; as oficinas e cursos oferecidos para crianças e adolescentes do 
município. Elogiou as atividades esportivas realizadas com educador 
físico e fisioterapeuta; onde relatou ter ouvido depoimentos apontando as 
atividades e a integração com os colegas, uma forma de reduzir 
remédios tomados. Relatou que tiveram de suspende-las por um longo 
período correndo o risco de perder o dinheiro do cofinaciamento. 
Expressou seu constrangimento pela ausência do executivo em uma 
reunião com alguns fiscalizadores de estado e pela desorganização em 
ser fixado um local para a reunião.  Mencionou os idosos, sobre e a 
responsabilidade de encaminha-los ao BPC. Comentou sem seguida 
sobre verbas recebidas; R$33.000,00 (trinta e três mil reais) ao ano, 
reforçou a necessidade de ser prestado conta dos gastos e 
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ao ano, do governo federal. 
Falou sobre dividirem os valores. E gastarem desse valor do mês R$ 
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R$6.000,00 (seis mil reais) para famílias em situação de pobreza ou 
extrema pobreza e que são amparadas pelo PAIF (programa e 
atendimento integral a família. Falou sobre verbas carimbadas que já 
vem direcionadas. Mencionou outros R$9.000,00 (nove mil reais) 
restantes. Citou a alimentação, “oficineiros”, transporte e material de 
consumo para oficinas. Falou sobre IGDSUAS (índice de gestão 
descentralizada do sistema único de assistência social) disse receberem 
R$940,00 (novecentos e quarenta reais) ao mês e que este valor é o teto 
máximo, afirmou que este valor pode variar. Elogiou o trabalho dos 
gestores do bolsa família e ressaltou que ele propicia receberem o teto 
máximo. Falou sobre o valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 
pela gestão descentralizada do programa bolsa família e que igualmente 
este valor pode variar. Falou sobre usar parte do recurso, caso 
necessitem, com capacitação de funcionários e compra de materiais, a 
fim de melhorar o atendimento oferecido as famílias do programa bolsa 
família, citou computadores, balanças... Afirmou que gastam com 
“oficineiros” R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com alimentação 
em média de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais) e transporte 
R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais); reforçou sobre gastos 
variáveis e que estão no limite dos recursos para o mês. Expos sobre 
terem recebido R$213.000,00(duzentos e treze mil reais) das duas 
esferas do governo e sobre terem gastado um total de 
R$210.000,00(duzentos e dez mil reais) no ano. Disse que sua fama é de 
“gastão”, contudo, afirmou ter deixado dinheiro em caixa. Mencionou sua 
preocupação com a demora na liberação de recursos, no início do ano. 
Falou que deixa o dinheiro que sobra de “haver” com fornecedores para 
poder fazer compras no início do ano. Afirmou que diferentemente da 
educação que recebe 25%(vinte e cinco por cento) e a saúde 15% 
(quinze por cento) da arrecadação do município, o fundo social não 
recebe valor nenhum. Mencionou sua trajetória, o convite feito pelo vice-
Trannim para trabalhar no fundo social; notou que aceitou com o requisito 



 

Avenida Independência  n º 09  – Centro  CEP 18360-000 – Telefax – 0XX 15 3557 1123 –Itaoca– SP 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA 
                                               - ESTADO DE SÃO PAULO  - 

                                            CNPJ 67.360.370/0001 - 00 

de ter autonomia. Falou do apoio e que isso faz diferença. E em seguida 
mencionou não ter a mesma autonomia e senti que seu trabalho poderia 
melhorar. Mostrou-se compadecido com pessoas que vivem em situação 
de precariedade, onde além das cestas básicas precisam ser 
potencializados; espera que a família adquira autoestima, habilidades e 
conhecimentos para conquistarem um trabalho ou uma geração de 
renda. Falou após sobre o projeto Mãe Caetana, o qual elogiou-o e 
afirmou ser um projeto de referência na região. Falou que o projeto 
estava na contramão, e que ele envolve recurso público e não pode fugir 
dos princípios legais. Disse que o projeto não está previsto na tipificação. 
Mencionou que está na portaria 2509 de 2004 da saúde como prevenção 
de saúde. Mencionou sobre ter funcionado de 2010 a 2017; correndo o 
risco de o senhor prefeito ter de prestar contas do dinheiro gasto. Falou 
ainda sobre terem de fazer uma implementação para sua permanência, 
ressaltou a necessidade de serem divididos as responsabilidades, citou, 
fundo social com oficinas, saúde com técnicos da saúde e também a 
prefeitura. Lembrou a todos sobre o projeto já ter voltado a funcionar. 
Falou referente aos idosos, ele e a coordenadora Mara do Cras enviaram 
vários ofícios cobrando. Notou que ao fiscalizar o estado notou a 
necessidade de adequação e o prazo para retorno até 31 de maio. Notou 
além que a secretaria da saúde iria “emprestar” uma profissional, uma 
auxiliar de enfermagem. Falou sobre caber a saúde uma parceria, devido 
a não fazer parte do quadro de funcionários do fundo social e nem estar 
previsto na tipificação. E ainda falou sobre essa atividade precisar ser 
realizada de forma Inter setorial. Disse que há pessoas que ao serem 
cobradas pensam que estão fazendo um favor. Falou sobre criação de 
leis e portarias, sobre atualização das mesmas, sobre projetos e sobre a 
necessidade de materialização das leis já existentes. Fez uma crítica as 
leis auxiliares, deu exemplo da lei dos direitos humanos, já existente e 
indagou do porque ainda criam leis para direitos dos negros, mulheres e 
homossexuais.... Falou além sobre o encaminhamento do idoso ao INSS, 
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que apenas é da responsabilidade do fundo social aqueles com mais de 
65 anos com uma renda por pessoa inferior a ¼ (um quarto) do salário 
mínimo e que não contribuíram com o INSS. Lembrou sobre pessoas 
deficientes, independentemente da idade, nestas mesmas condições. 
Falou que aposentadoria rural não é responsabilidade deles. Mencionou 
a possibilidade de uma parceria; a câmara ceder o veículo e a prefeitura 
pagar as despesas. Notou o nobre que caso coincida com uma viagem a 
um lugar eles podem levar a pessoa. Mencionou as dificuldades que 
tiveram com veículos; quando iam usar e eles não se encontravam na 
assistência. Disse que o carro ficou três dias em São Paulo. Citou uma 
denúncia feita por uma advogada servidora da secretaria estadual da 
assistência social, e a partir da denúncia a secretaria do estado mandou 
um e-mail comunicando-lhe. Expondo que a advogada vira o veículo em 
um condomínio. Chegou a ligar para o fundo social perguntando se o 
carro havia sido leiloado deveria ter tido o cuidado de tirar os adesivos. E 
se não, o veículo deveria estar no município a disposição. Falou que o 
prefeito estava com o carro na casa de um parente dele. Falou sobre ter 
comunicado o prefeito do ocorrido. Mencionou o nobre que se negou a 
fazer uma justificativa e resolveu reunir o conselho participativo do 
município, comunicou o ocorrido e a partir, caso continuasse, iria 
procurar o ministério público, abriria uma ação pública contra a 
administração pública do município. Afirmou não se sentir muito 
confortável com a situação, a qual chamou de descaso com a população, 
falou sobre a probabilidade de o problema persistir em gestões futuras.  
Disse ser uma pessoa integra. Falou sobre habitação; que na gestão 
passada tinha apoio, e que na gestão do Antônio Carlos foram 
construídas pela assistência social mais de 200 (duzentas) casas. Falou 
ainda sobre o diagnóstico feito com as famílias carentes e mencionou a 
responsabilidade da construção. Disse além que o município ao pleitear 
um conjunto habitacional, como o PNGR ou Minha Casa Minha Vida, 
deve levar em consideração o diagnóstico. Criticou, após, o cumprimento 
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da lei municipal n°544. Falou sobre o projeto São Paulo Solidário, o qual 
foi desenvolvido devido a atender as necessidades das famílias atingidas 
pela enchente em 2014; foram construídas apenas 7(sete) unidades e 
que tiveram o cuidado de fazer um termo de comodato, onde a família 
deveria morar na casa por um período de 10(dez) anos e após renovado. 
Notou a possibilidade de a família perder a casa, caso vá residir em outro 
município. Em seguida mencionou uma lei, aprovada na câmara, que diz 
que 1%(um por cento) da arrecadação do município deveria ser investido 
em moradias; afirmou, entretanto, nunca ter visto o saldo desta conta. 
Além disse estar com famílias com pedido judicial, onde um dos 
membros é doente mental, vivendo em condições desumanas, contudo 
não possuem uma solução para o caso. Notou que após serem definidas 
as prioridades a execução depende do prefeito.  Falou sobre benefícios 
eventuais, como óculos, medicamentos, fraudas... que eram oferecidos 
pelo fundo social.  A seguir notou que em 2010 o conselho nacional da 
assistência social, criou uma resolução que divide as responsabilidades, 
citou o nobre situações que são da responsabilidade da saúde, como 
cadeiras de roda, remédios, etc... Expressou-se o vereador Zeferino, 
cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Disse não ter nada 
contra o prefeito e que é amigo dele. Falou sobre o executivo ser mais 
operante na gestão passada. Em seguida falou sobre os funcionários do 
fundo social serem capacitados. Elogiou o senhor Marcelo, afirmou que 
ele poderia ter mais autonomia. Falou após sobre ele estar fazendo seu 
trabalho de vereador, citou as reuniões e falou que elas irão continuar. 
Expressou-se o vereador o vereador Vandir perguntado se em nenhuma 
gestão foi repassado o 1%(um por cento) que cabe ao fundo social. 
Falou o secretario Marcelo que fez uma proposta ao prefeito para que 
fosse repassado 3% (três por cento); lembrou do 1%(um por cento) que 
já caberia ao fundo social, e que ainda não obteve resposta nem houve 
mudanças. Mencionou o pedido e reforçou a necessidade de mais um 
assistente social. Pediu apoio aos vereadores atuais. Falou em seguida, 
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de ter vergonha de fazer visitas na zona rural; onde se senti impotente e 
sobre ser sincero com as pessoas que vem até ele para expor suas 
carências. Disse ainda não estar contra o executivo, contudo disse estar 
contra a falta de planejamento e direção. Expressou-se o vereador 
Marinei, cumprimentou e agradeceu a todos pela presença.  Mencionou a 
necessidade de mudanças, de respeito aos funcionários que trabalham 
em prol do município. Elogiou o trabalho do senhor Marcelo. Falou sobre 
o trabalho em equipe. Notou que aprecia a transparência e que referente 
aos assuntos explicados, acredita ser necessário uma reunião com o 
executivo. Falou sobre eles enquanto vereadores precisam fiscalizar. 
Agradeceu ao senhor Marcelo e sua equipe. Novamente o senhor 
Marcelo elogiou e agradeceu a motivação e o trabalho da sua equipe. 
Disse não ter autonomia para escolher sua equipe, notou que lhe é 
comunicado apenas as trocas de funcionários. Disse ainda que isso lhe 
incomoda e descresse nos trabalhos com as famílias. Novamente o 
vereador Marinei assentindo com os elogios a equipe do fundo social e 
acrescentou a possibilidade de ser tirado alguma dúvida com o jurídico 
do executivo. Expressou-se o vereador Vandir oferecendo apoio, 
reivindicando pelo menos com o 1%(um por cento), que está previsto na 
lei. Mencionou a possibilidade de procurarem o ministério público caso 
necessitem. Reforçou o secretario Marcelo da necessidade, imediata, de 
um assistente social e motorista. Expressou-se o vereador Oziel, 
cumprimentou a todos. Elogiou o trabalho do senhor Marcelo, falou sobre 
fazer visitas com ele e que no ver dificuldades o entendia. Enfatizou que 
vendo as situações difíceis surge compaixão. Disse que a política é “suja” 
e as pessoas pensam em si próprias, e ainda trabalham com moeda de 
troca. Falou sobre não ter como o senhor Marcelo auxiliar as pessoas 
sem dinheiro do executivo. Disse esperar que ele continue trabalhando. 
Enfatizou acreditar que somente Deus poderá recompensa-lo. 
Expressou-se após o vereador Eziquiel, cumprimentou e agradeceu a 
todos pela presença, agradeceu o senhor Marcelo por ter vindo dar 
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explicações da situação em que se encontra o fundo social. Elogiou-o 
pelo trabalho e ofereceu-lhe apoio, no que for possível. Expressou-se o 
vereador Zeferino, comentou a situação, a qual achou de complicada. 
Disse que visita o município. Mencionou a situação do senhor Antônio do 
b° Fazenda; onde disse que se o senhor Marcelo ajudasse, teria de 
assumir as despesas. Mencionou a seguir o requerimento feito, disse que 
tem a intenção de apoiar o prefeito Frederico, em prol do município, não 
de persegui-lo. Mencionou em seguida, a situação da caminhada, disse 
que havia parado desde o final do ano passado, e lembrou da falta de um 
acompanhante. Disse ainda que a senhora Vera havia lhe perguntado 
sobre. Comentou ter falado com o prefeito. Ressaltou acreditar na 
importância da caminhada da terceira idade. Falou sobre os secretários 
serem bem-vindos na câmara e em seguida despede-se.  Após o senhor 
Presidente cumprimentou a todos pela presença. Elogiou o senhor 
Marcelo e o trabalho dele. Disse que eles, enquanto vereadores irão 
apoiá-lo e fazer cobranças ao prefeito quando necessário. Agradeceu ao 
vereador Zeferino pela iniciativa de trazer o senhor Marcelo até a 
câmara. Novamente o senhor Marcelo, dizendo, que o executivo poderá 
substitui-lo, caso sintam que ele é o problema.  Reafirmou sua 
preocupação com o progresso do município e despediu-se. 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 29(vinte e nove) de agosto 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 08(oito) de agosto de 2018. 

 


