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Ata da 18ª (décima oitava) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 14(quatorze) de 
novembro 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 17ª (décima sétima) sessão ordinária do ano de 2018. 
Onde colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida 
dispensou a leitura do projeto de lei municipal n°030 de 28 de setembro 
de 2018- estima receita e fixa a despesa do município de Itaoca para o 
exercício de 2019”, devido a entrega antecipada a cada vereador 
conforme o regimento interno, bem como audiência pública realizada em 
30 de outubro de 2018. Em seguida pediu ao senhor secretário que 
procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -
Indicação n°046/2018-autoria do vereador Antenor Gonçalves de 
Camargo. Dando continuidade o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação em primeiro turno projeto de lei n°030 de 28 de 
setembro de 2018- estima receita e fixa a despesa do município de 
Itaoca para o exercício de 2019”. Onde foi posto em votação, sendo 
aprovado por todos. Em seguida deixou a palavra aberta para explicação 
pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os 
vereadores previamente inscritos: Vandir Rosa Rodrigues e Marinei 
Belemel de Morais. Fez uso da palavra o vereador Vandir, cumprimentou 
a todos e agradeceu as presenças, citou a senhora Sandra, Paulinho, 
Jacão e Valdeci. Falou sobre não ter recebido resposta, referente ao seu 
requerimento feito ao prefeito, e que espera receber em breve. 
Mencionou ainda a possibilidade de procurar o promotor, falou que seria 
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a primeira vez que a câmara de Itaoca tomaria essa atitude nestas 
circunstâncias. Mencionou além sobre o ex prefeito ter assumido um 
compromisso, uma TAC (Termo de Ajuste de Conduta), e que referente, 
havia chegado na delegacia um processo que o responsabiliza, assim 
como o ex secretário da agricultura, do meio ambiente e do 
planejamento. Em seguida referiu-se aos vereadores serem 
fiscalizadores e que precisam de ser atuantes. Falou ainda que os 
vereadores anteriores possivelmente não se preocuparam com o ocorrido 
citado. Falou que todos os munícipes precisam se preocupar com o 
município e que não devem deixar que ele se iguale a Apiaí.  Em seguida 
falou sobre ter apoiado o Prefeito Frederico o Vice Carlos Trannim mas 
que havendo irresponsabilidade precisa cobrar independentemente 
disso. Mencionou novamente, que referente ao TAC, canil e gatilho, o 
município pode ser penalizado com multa e serem responsabilizados o 
prefeito anterior e o atual assim como os administradores. Falou ainda 
que antes o prefeito pagava sozinho, porém agora os secretários também 
são responsabilizados. Falou novamente sobre ser contra o projeto 
referente a iluminação, o qual achava que estaria em votação; reforçou 
ainda, não acreditar na sua aprovação pelos vereadores. E que deve ser 
devolvido o dinheiro para as pessoas, as quais foram cobradas taxas 
sem que elas fizessem uso da iluminação pública. Após despediu-se. Em 
seguida fez uso da tribuna o vereador Marinei, cumprimentou a todos, 
parabenizou o senhor Presidente pelo mandato. Falou que uma nova 
eleição se aproxima. Agradeceu ao senhor Presidente pelo trabalho feito 
e o resultado dele. Mencionou a compra do veículo e a possível doação 
dos dois veículos para a prefeitura. Falou ainda, sobre acreditar na 
satisfação dos outros vereadores também. Em seguida mencionou sua 
intenção ao cargo de presidente, reforçou que pretende adquirir 
experiência.  Falou após, sobre ter recebido um convite em cima da hora, 
lamentou por isso, para participar da reunião do Codivar, a qual, afirmou 
não os impor presença.   Falou sobre decisões tomadas nestas reuniões 
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serem pelos membros, secretários, institutos, prefeitos e vices. Disse que 
eles discutem projetos em termos de melhorias em cada município da 
região sul do Vale do Ribeira. Falou em seguida sobre todos da câmara 
serem transparentes e verdadeiros. Mencionou referente ao boato do 
prefeito ter um informante, que precisa ser esclarecido e advertiu ser uma 
situação desagradável. Falou sobre cobrarem o prefeito e que ele precisa 
responder pelas obrigações dele. Falou sobre cada um ser responsável 
pelas suas decisões. Mencionou novamente sobre a presidência da 
câmara, os trabalhos feitos, sobre buscar recursos em São Paulo e sobre 
as críticas que recebem. Agradeceu a todos, mencionou sobre a pista de 
caminhada estar inacabada a dois anos. Após despediu-se. Em seguida 
o senhor Presidente fez uso da palavra, cumprimentou a todos e 
agradeceu aos presentes, disse que haviam votado a LDO em primeiro 
turno e que os outros projetos ficaram para a próxima sessão; citou a 
iluminação pública, reajuste de 25% dos motoristas, IPTU.... Falou sobre 
o prefeito querer que sege aprovado o projeto, referente a taxa de 
iluminação para que, segundo ele, sege levado iluminação aos bairros. 
Disse o senhor Presidente não acreditar nessa possibilidade e que os 
vereadores irão decidir. Falou em seguida sobre haver quatro 
concorrentes a presidência da câmara e que todos têm capacidade. 
Agradeceu ao apoio dos vereadores. Mencionou o carro novo, a 
devolução de aproximadamente R$70.000,00(setenta mil reais) a 
R$80.000,00(oitenta mil reais) e mencionou ainda, que referente a 
aplicação, compele ao prefeito. Relatou ainda sobre haver pedido dos 
vereadores e que o prefeito, caso resolva atendê-los, deve fazer isso de 
forma igualitária. 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 28(vinte e 
oito) de novembro do ano de 2018, no horário regimental. Eu, Eziquiel 
Batista Fortes mandei lavrar a presente ata que vai devidamente 
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assinada por mim 1° secretário e pelo senhor presidente em 14(quatorze) 
de novembro de 2018. 

 
 


