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Ata da 15ª (décima quinta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 26(vinte e seis) de 
setembro 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, Joel Gomes de Lima, Marinei Belemel de 
Morais, Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias Ribeiro e Vandir Rosa 
Rodrigues. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse 
a leitura da ata da 14ª (décima quarta) sessão ordinária do ano de 2018. 
Onde colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida 
dispensou a leitura dos projetos de Leis Municipais: nº 025/2018, 
n°026/2018 e n°027/2018, devido a entrega antecipada a cada vereador e 
conforme reunião conjunta das comissões em 19 de setembro de 2018. E 
pediu ao senhor secretario que antes de proceder a leitura das matérias 
da ordem dia, fizesse a leitura do comunicado n°001/2018, para que seja 
registrada em ata o seu conteúdo. Comunicado n°001/2018. Conforme 
Seção II, Artigo 26-R–das Atribuições do Presidente, Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Itaoca, informo ao Plenário que foi publicado no 
jornal de circulação, a declaração de Extinção do mandato do vereador 
Zeferino Rodrigues de Andrade e consequentemente a convocação do 1° 
suplente de vereador, senhor Joel Gomes de Lima, publicado no Jornal 
Tribuna Regional, edição de 17 de setembro de 2018, n°1281, página 5. 
Tomou Posse o 1° suplente de vereador, senhor Joel Gomes de Lima em 
17 de setembro de 2018, às 10 horas da manhã, oficio de convocação 
n°054/2018 de 13 de setembro de 2018, no Plenário Januário Plaster 
Trannin, pelo qual assumiu o compromisso diante do Presidente e do 
Prefeito Frederico Dias Batista, e pelo qual foi assinado o termo de posse 
lavrado na mesma data. Itaoca/SP, em 24 de setembro de 2018. 
Rozenildo dos Santos. Presidente. Posteriormente pediu ao senhor 
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secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à ordem 
do dia: -Parecer conjunto das comissões permanentes realizado em 19 de 
setembro de 2018. -Requerimento n°008/2018 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°038/2018 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°039/2018 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. -Moção n°001/2018- moção de pesar pelo 
falecimento do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade –autoria da Mesa 
da Câmara Municipal de Itaoca. Dando continuidade o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o requerimento n°008/2018 de autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues- Assunto: Requerer informações sobre 
os valores que estão sendo gastos com prestadores de serviços nos 
setores da prefeitura municipal de Itaoca. Onde sem manifestações foi 
colocado em votação e sendo aprovado por todos. Dando continuidade o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação a moção n°001/2018 –
pesar pelo falecimento do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. Onde 
sem manifestações foi colocado em votação e sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade, o senhor Presidente colocou em Discussão e 
votação o Projeto de Lei n°025, de 30 de agosto de 2018 “Dispõe sobre a 
Redução de alíquota relativo a contribuição de iluminação pública-CIP”. 
Onde sem manifestações foi colocado em votação e sendo aprovado por 
todos. Dando continuidade o senhor Presidente colocou em Discussão e 
votação o Projeto de Lei n°026 de 06 de setembro de 2018 “Autoriza a 
celebração de convenio com a união, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal, com a finalidade de municipalizar a fiscalização e 
cobrança do ITR –Imposto territorial rural e dá outras providencias”. Onde 
sem manifestações foi colocado em votação e sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade o senhor Presidente colocou em Discussão e votação 
o Projeto de Lei n°027, de 06 de setembro de 2018 “Dispõe sobre 
autorização legislativa para doação de moveis de natureza inservível para 
entidade religiosa”. Onde sem manifestações foi colocado em votação e 
sendo aprovado por todos. Após deixou a palavra aberta para explicação 
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pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os 
vereadores previamente inscritos: Marinei Belemel de Morais, Vandir Rosa 
Rodrigues, Eziquiel Batista Fortes. Iniciou o vereador Marinei 
cumprimentou a todos, desejou boas-vindas ao vereador Joel, 
parabenizou ao senhor Presidente pela moção de pêsames. Mencionou 
sobre ser a segunda sessão após o falecimento do vereador Zeferino; 
disse ser muito triste ainda. Em seguida falou sobre respeito e ajuda 
mútua. Falou que anteriormente foi aprovado um projeto que alterava a 
contribuição de iluminação pública e que o projeto n°025 de 30 de agosto 
é para fazer uma redução no projeto anterior. Falou ainda sobre os 
munícipes procurarem, cobrarem seus direitos caso haja necessidade; 
citou lâmpadas queimadas. Falou sobre o imposto do ITR ser recolhido 
pelo município. Lembrou que antes do projeto, que foi aprovado hoje, não 
era. Falou sobre ser um recurso a mais para o município. Elogiou e 
parabenizou o companheiro pelo requerimento feito. Falou ser bom que 
haja transparência. Falou ainda sobre tecnologias trazerem conhecimento 
e que hoje todos procuram se informar. Em seguida despediu-se. Após fez 
uso tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a todos, deu boas vindas ao 
vereador Joel. Afirmou que assim como o falecido vereador Zeferino 
representou bem, acredita que o vereador Joel também o fará. Falou 
ainda que ele já fez parte desta casa de leis. Agradeceu ao apoio com seu 
requerimento. Mencionou sobre esperar esclarecimentos da situação 
financeira da prefeitura, citou um caso, do senhor Paulinho, que fez um 
serviço para a prefeitura e esta ainda não efetuou o pagamento. 
Mencionou também o senhor Nenê, que ganhara a licitação para roçar as 
estradas do município, a qual roçou apenas parte e não terminou porque o 
prefeito alegou não ter dinheiro para realizar o pagamento. Falou o nobre 
que ele poderá levar sanções em consequência. Falou sobre a 
possibilidade de se usar verba de outro setor, se tiver sobrando. Reforçou 
sobre o requerimento proporcionar os devidos esclarecimentos; referente 
aos trabalhos na educação, saúde, contratados, trabalhadores, empresas 
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terceirizadas, prestadores de serviços. Disse que há empresas 
ganhadoras de licitação que não estão trabalhando. Mencionou a RGM; e 
a moção de repúdio pela obra do córrego, disse que pararam a obra na 
ponte. Reforçou que nem o prefeito nem o chefe de obras deram 
satisfação referente ao assunto. Em seguida falou sobre a folha de 
pagamento da prefeitura; a qual disse esperar que caso esteja numa 
situação difícil, seja revisto as contratações, para não vir a prejudicar os 
velhos funcionários concursados. Acentuou ser favorável a contratação, 
desde que não lese outros funcionários. Ainda acentuou sobre não 
poderem deixar acontecer com a prefeitura de Itaoca o mesmo que está 
acontecendo em outras prefeituras; citou a de Apiaí. Declarou que eles 
estão ajudando a prefeitura, mencionou o projeto do ITR (imposto 
territorial rural), que antes era recolhido 50% e agora será 100%. Reforçou 
esperar do setor responsável e do prefeito responsabilidade. Lembrou em 
seguida sobre o prefeito ter prometido um reajuste salarial, o qual afirmou 
acreditar que não conseguirá executar; devido a folha de pagamento ter 
excedido o limite. Enfatizou sobre o prefeito precisar ser cauteloso. 
Referiu-se aos prejuízos aos funcionários mais velhos, interferindo no piso 
salarial e no valor da aposentadoria. Agradeceu ao apoio dos demais 
vereadores, falou sobre a necessidade de serem unidos e que não está 
contra os contratados. Falou ainda sobre serem necessárias reuniões. 
Mencionou a educação e os contratados para que a pré-escola funcione 
no período integral, contudo o nobre ressaltou que dependendo do caso 
ela poderia funcionar meio período apenas. Falou que na saúde se não 
fossem as emendas dos deputados já teria excedido a folha de 
pagamento. Reforçou não ter certeza para o ano que vem e salientou 
novamente prudência. Mencionou a prefeitura de Ribeirão Branco, disse 
que baixou a receita devido a mineradora, e que ela teve de demitir 
funcionários concursados. Evidenciou referente, que funcionários prestes 
a aposentar talvez não consigam outro emprego. Pediu para constar em 
ata os falecimentos do senhor Adir Costa, a senhora Nilza Rufino de 
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Freitas e o senhor Levino Dias dos Santos. Enfatizou a luta e a 
importância deles. Após despediu-se. Em seguida o senhor Presidente fez 
uso da palavra, cumprimentou a todos, falou sobre o prefeito não estar 
escutando nem o contador nem o tesoureiro da prefeitura. Disse que eles 
o cobram. Mencionou a festa do cavalo do ano passado, onde disse, que 
a prefeitura gastou R$60.000,00(sessenta mil reais). Citou ainda a feira da 
lua, do carnaval, disse que foi gasto mais de R$100.000,00 (cem mil 
reais). Enfatizou sobre precisarem fiscalizar porque ele não está pensando 
no município, que estava gastando com muitas obras e festas... Reforçou 
sobre o requerimento trazer esclarecimentos. Posteriormente agradeceu 
ao vereador Joel que está ocupando hoje a cadeira. E acentuou sobre não 
ser desta forma que queriam e ressaltou que acredita ter sido a vontade 
de Deus. Em seguida despediu-se. Após fez uso da palavra o vereador 
Eziquiel, cumprimentou a todos, mencionou a moção de pêsames e disse 
que lamenta pela perda. Deu boas vindas ao companheiro Joel. Endossou 
o requerimento do vereador Vandir, ressaltou sua importância e afirmou 
que trará esclarecimentos. Falou sobre cobrarem pelo bem do município. 
Mencionou sobre os munícipes estarem recebendo contas de luz 
absurdas e que não sabe até que ponto é legal. Pediu apoio dos demais 
vereadores e ajuda deles para que os munícipes tirem cópias e deixem na 
câmara. Assegurou que o jurídico estará vendo o que poderá ser feito a 
respeito. Falou ainda que não podem deixar os munícipes serem lesados. 
Em seguida despediu-se. Manifestou-se o vereador Marinei indagando se 
a prefeitura havia respondido o requerimento referente a festa do cavalo, 
onde o senhor Presidente lhe respondeu que sim. Indagou também sobre 
um valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); repassado a 
prefeitura no ano passado. O senhor Presidente lhe respondeu que sim, 
contudo garantiu-lhe que a câmara não pode definir onde será gasto e que 
a prefeitura prestará contas ao tribunal e não a câmara. Nada mais 
havendo a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente 
sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser 
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realizada em 10(dez) de outubro 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 
26(vinte e seis) de setembro de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 


