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Ata da 16ª (décima sexta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 10(dez) de outubro 
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 15ª (décima quinta) sessão ordinária do ano de 2018. 
Onde colocou em votação, sendo aprovada por todos. A seguir 
dispensou a leitura do projeto de lei municipal: nº 018/2018, devido a 
entrega antecipada a cada vereador, bem como reunião conjunta das 
comissões em 20 de agosto de 2018. Em seguida pediu ao senhor 
secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: -Requerimento n°009/2018 de autoria do vereador 
Rozenildo dos Santos. -Requerimento n°010/2018 de autoria do 
vereador Rozenildo dos Santos. -Requerimento n°011/2018 de autoria 
do vereador Claudinei Franco de Freitas. –Requerimento n°012/2018 
de autoria do vereador Claudinei Franco de Freitas. -Indicação 
n°040/2018-autoria do vereador Marinei Belemel de Morais. -Indicação 
n°041/2018-autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação 
n°042/2018-autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. Dando 
continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
requerimento n°009/2018 de sua própria autoria–assunto: requerer 
informações sobre a situação do hospital Dr Adhemar de Barros. Onde 
expressou-se, falando que havia encaminhado ao diretor do hospital, 
senhor Orlando, pedindo esclarecimentos do porquê a prefeitura não 
está fazendo o repasse. Mencionou também Ribeira, Barra do Chapéu 
e Itapirapuã. E que quer esclarecer o salário de cada medico, quanto 
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ganham por plantão e por transferência. E quanto de verba é 
arrecadado. Falou sobre fiscalizarem e falou além sobre o município 
depender muito do hospital e que iria ser péssimo se “fechasse as 
portas”. Em seguida foi posto em votação o requerimento n°09/2018, o 
qual foi aprovado por todos. Dando continuidade o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o requerimento n°010/2018 de sua 
própria autoria–assunto: Requerer cópia da folha de pagamento da 
Prefeitura Municipal de Itaoca do mês de setembro de 2018. Onde 
disse que espera ter esclarecimentos da situação financeira da 
prefeitura. Alegou que quando é para fazer algo, as secretarias alegam 
falta de dinheiro. Expressou seu desejo de saber aonde está sendo 
gasto o dinheiro. Mencionou ainda que a prefeitura contrata “terceiros” 
e depois alega não ter dinheiro para paga-los. Disse que fazendo o 
trabalho de fiscalização podem dar respostas aos munícipes. 
Expressou-se após o vereador Vandir, parabenizando o senhor 
Presidente pelo requerimento. Disse que espera além da folha de 
pagamento dos funcionários, dos comissionados e concursados; e 
ainda espera que possa vir das pessoas que trabalham como 
prestadores de serviços. O senhor Presidente mencionou a 
possibilidade de esta informação vir através de um outro requerimento, 
feito pelo vereador Vandir e que se não, poderiam falar com o jurídico e 
complementar o seu requerimento. A seguir sem mais manifestações, 
colocou o requerimento n° 010/2018 em votação, onde foi aprovado por 
todos. Dando continuidade o senhor Presidente colocou em discussão 
e votação o requerimento n°011/2018 de autoria do vereador Claudinei 
Franco de Freitas –assunto: Requerer informações sobre os imóveis 
alugados pela prefeitura de Itaoca. Onde expressou-se o senhor 
Presidente, disse que o requerimento trará esclarecimentos e a partir, 
possivelmente, o empenho em fazer economias; citou a quantidade de 
imóveis alugados e que poderiam ser colocados setores em um mesmo 
local. Em seguida colocou o requerimento n°011/2018 em votação, 
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onde foi aprovado por todos. Dando continuidade o senhor Presidente 
colocou em Discussão e votação o requerimento n°012/2018 de autoria 
do vereador Claudinei Franco de Freitas –assunto: Requerer 
informações sobre os repasses do município Itaoca ao Hospital Dr 
Adhemar de Barros. Onde expressou-se o vereador Marinei, 
cumprimentou a todos, endossou o requerimento. Falou que o prefeito 
já vem conversando com eles a respeito deste valor. Falou o senhor 
Presidente sobre terem acordado um valor aproximado de 
R$9.000,00(nove mil reais), disse que passou pela câmara e que eles 
queriam aprovar, inicialmente, um valor de R$18.000,00(dezoito mil 
reais). Falou sobre fazer quatro meses que o município não faz 
repasse; e ressaltou sobre o requerimento trazer maiores 
esclarecimentos. Novamente expressou-se o vereador marinei, sobre 
querer saber do assunto por fazer parte da comissão da secretaria da 
saúde. Falou o senhor Presidente que se for obrigações do município, 
eles poderão cobrar. Novamente o vereador Marinei, elogiou o 
requerimento. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento 
n°012/2018 em votação, onde foi aprovado por todos. Dando 
continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
projeto de lei n.º 018, de 29 de junho de 2018“Dispõe sobre o serviço 
de inspeção municipal e estabelece normas para o abate de animais, 
elaboração em pequena escala e comercialização de produtos 
comestíveis de origem animal e vegetal, no âmbito do município de 
Itaoca”. Sem manifestações foi colocado em votação, sendo aprovado 
por todos. Após deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo 
prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Marinei Belemel de Morais e Vandir Rosa 
Rodrigues. Iniciou o vereador Marinei, cumprimentou a todos. Disse 
que o dia igualmente feliz para todos e disse que sentia muito pelos 
falecidos; deixou os sentimentos as famílias. Em seguida agradeceu 
aos eleitores que acreditaram no seu trabalho, mencionou o deputado 
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federal Luiz Carlos Mota, o qual falou ter recebido votos no município, 
falou ainda que seu trabalho para ele, lhe oferece mais oportunidades. 
Destacou estar feliz com os resultados das eleições, com seu partido... 
mencionou André do Prado, Carlos Giannazi, Marcio Alvino, Nilton Tato 
e Milton Leite. Parabenizou o vereador Antenor pelo trabalho dele, e 
reforçou que acredita ter sido os munícipes de Itaoca que saíram 
ganhando nesta eleição. Disse sentir pelo Edson Giriboni, o qual 
mencionou e elogiou. Falou que existe uma boa “bancada” e onde 
podem buscar recursos. Falou ainda que recebe críticas, contudo 
continua com seu trabalho. E que cobrará seu deputado, o qual disse 
que vira até Itaoca. Reforçou sobre a responsabilidade de haver 
cobranças, respeito e sobre a democracia permanecer após o período 
eleitoral. Agradeceu, parabenizou as indicações e após despediu-se. 
Fez uso da tribuna o senhor Presidente, cumprimentou a todos, 
referente a indicação do vereador Eziquiel, leu o parágrafo único do 
artigo 2° da lei municipal n°599/2018. Mencionou ainda sobre ambos 
representarem os demais vereadores em auxílio aos munícipes. 
Observou sobre serem um grupo. E comunicou em seguida aos 
presentes para que avisem a população para que ela se mobilize 
referente ao assunto. E que a secretaria e o jurídico estão à disposição. 
Falou ainda que dia 16/10 terão uma resposta da Elektro e que 
dependendo poderão abrir um processo contra a empresa. Expressou-
se o vereador Marinei, disse que houve uma troca de leiturista da 
Elektro. Mencionou a eventualidade de erro e a necessidade de as 
pessoas ficarem alertas. Novamente o senhor Presidente, falou que 
precisam ser unidos e não ficar de intrigas e falou ainda que procura 
fazer sua parte. Parabenizou o vereador Marinei pela campanha e pelo 
resultado com o seu deputado. Em seguida o senhor Presidente falou 
sobre sua personalidade, disse que “fala na frente não pelas costas”. 
Mencionou um acontecimento com o vereador Oziel, o qual disse que 
não teria setenta votos e decorreu que ele recebeu muitos votos. 
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Expressou-se o vereador Marinei, agradeceu e afirmou que está 
adquirindo experiências. Novamente o senhor Presidente, parabenizou 
o vereador Antenor pela emenda conquistada para o bairro Lajeado. 
Falou ainda sobre os demais vereadores pedirem, mas que depende 
da aprovação de outros. Em seguida despediu-se. Após fez uso da 
palavra o vereador Vandir, cumprimentou a todos. Parabenizou os 
vereadores Pedro, Claudinei, Oziel, Rozenildo e Eziquiel, os quais 
trabalharam para o deputado Giriboni, declarou ainda que eles não 
receberam por isso e ainda conseguiram a maior votação do município. 
Mencionou que ele não foi eleito. Mencionou sobre Guilherme Mussi ter 
sido eleito. Falou além, que acredita estarem no caminho certo. Em 
seguida endossou o requerimento feito, e a respeito disse ter feito uma 
indicação. Disse acreditar que todos estejam preocupados e que 
devem auxiliar o prefeito. Mencionou a taxa de iluminação pública; 
afirmando que estava muito indignado. Contou que haviam aprovado 
na câmara. Falou o nobre que é para ser cobrada nos locais onde há 
iluminação, contudo, estão cobrando taxas de onde não tem. Mostrou-
se indignado com o fato de pessoas terem procurado a prefeitura, onde 
disse, terem sido mal atendidas. O vereador Vandir criticou o ocorrido. 
Falou ainda sobre os funcionários da prefeitura precisarem encaminhar 
pessoas insatisfeitas para o jurídico; citou os senhores Aluízio Junior e 
Carlinhos Barbosa. Falou ainda sobre o prefeito ficar viajando. E sobre 
as pessoas que se sentirem lesadas procurarem o promotor de justiça, 
onde possivelmente o senhor prefeito terá que devolver o dinheiro e 
pagar indenização, reforçou. O senhor Presidente, mostrou-se 
indignado, disse que foi um descaso com o fato de ter falecido a 
senhora Conceição do Guarda Mão, mãe dos senhores “Zé Carlos, 
Cida e Nei”; disse que eles trabalham para a prefeitura e o prefeito não 
deu ponto facultativo. Falou ainda que o mesmo ocorreu com a mãe do 
funcionário Ananias. Novamente o vereador Vandir, disse ser falta de 
respeito. Falou após que em fevereiro de 2017 fez uma indicação 
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referente a canalização da água do bairro Gurutuba dos Boavas até o 
Gurutubinha, disse que foi uma briga, contudo, atualmente, o prefeito 
Frederico está dando seguimento com a obra. Mencionou que foi 
colocada uma caixa de água. Mencionou também que além das 
aproximadamente vinte famílias que foram beneficiadas, a obra irá 
beneficiar mais famílias. Em seguida mencionou que no início da obra 
o orçamento era de aproximadamente R$40.000,00(quarenta mil reais), 
contudo ela já está em execução. Falou que gostaria que fosse 
acordado entre os vereadores, e consultado o jurídico, para adiantar o 
dinheiro que seria repassado ao prefeito no final do ano. Mencionou 
que aproximadamente R$20.000,00(vinte mil reais) a 
R$25.000,00(vinte e cinco mil reais) seriam suficientes para o termino 
da obra. Mencionou ainda a dificuldade das famílias, e que a Sabesp 
não colocará água nos referidos locais. Expressou-se o senhor 
Presidente que podem conversar com o prefeito e que tudo ocorrerá de 
acordo com o bom senso dele, notou que a câmara não pode destinar 
o dinheiro repassado. Novamente o vereador Vandir, disse que 
poderiam expor esse acordo no jornal para que se solidifique. Além, 
indagou aos demais vereadores sobre o que eles consideravam. 
Expressou-se o vereador Marinei dizendo que eles devem consultar o 
jurídico. Expressou-se o vereador Oziel, disse que acreditava na 
possibilidade de ser terminada. Disse que já foi colocado 
encanamentos da água no bairro Rio Claro, e notou que a obra já 
estava na metade. Falou novamente o vereador, disse que segundo 
conversa com o advogado, poderia ser feito o repasse a qualquer 
momento. Além, mencionou o senhor Saturnino e o senhor Pedro, que 
queria fazer uso da palavra, sendo advertido pelo senhor Presidente. 
Reforçou em seguida o vereador Vandir que pretendem empenhar-se. 
E após 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 31(trinta e um) de 
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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 10(dez) de outubro de 
2018. 


