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Ata da 19ª (décima nona) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 28(vinte e oito) 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 18ª (décima oitava) sessão ordinária do ano de 2018. Onde 
colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida dispensou a leitura 
do projeto de lei n°030 de 28 de setembro de 2018-loa 2019, devido a entrega 
antecipada a cada vereador, bem como segundo turno de votação. E dos projetos 
de leis municipais n°031/2018 e n°032/2018 e projetos de resolução n° 001/2018 
e n°002/2018, devido a entrega antecipada a cada vereador, bem como reunião de 
comissão realizada em 26 de novembro de 2018. Posteriormente pediu ao senhor 
secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -
Parecer conjunto das comissões permanentes realizado em 26 de novembro de 
2018-materia em pauta, projetos de leis municipais n°031/2018 e n°032/2018; 
projetos de resolução n°001/2018 e n°002/2018. -Parecer Conjunto Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade: Parecer TCESP, Contas Exercício 2016- TC3928/989/16 
realizado em 26 de novembro. -Indicação n°047/2018-autoria do vereador Vandir 
Rosa Rodrigues. -Requerimento n°013/2018-vereador Vandir Rosa Rodrigues. 
Posteriormente o senhor Presidente colocou em discussão e votação o Parecer do 
Tribunal de Contas do estado de São Paulo: Contas Exercício 2016 Prefeitura 
Municipal de Itaoca-TC 3928/989/16, -Obteve parecer favorável pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e 
Contabilidade, reunião realizada em 26 de novembro de 2018. Onde foi posto em 
votação, o qual foi aprovado por todos. Dando continuidade colocou em 
discussão e votação o requerimento n°013/2018 de autoria do vereador Vandir 
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Rosa Rodrigues -assunto: requerer informações detalhadas com relação aos 
prestadores de serviços dos setores do executivo. Expressou-se o vereador 
Vandir, dizendo que o senhor Prefeito solicitara que o oficio fosse mais detalhado 
para então responder. Falou ainda o vereador sobre o requerimento trazer 
esclarecimentos. Mencionou um requerimento feito pelo senhor Presidente, 
referente as despesas da Festa do Cavalo, que em contradição a resposta de que, 
foi gasto R$60.000,00(sessenta mil reais) e pago todas as despesas, existem 
pessoas empenhadas que não foram pagas pelos serviços prestados; citou o 
senhor Nenê. Falou sobre descobrir a verdade e que o senhor Prefeito poderá 
enviar notas comprobatórias. Além mencionou que, possivelmente vereadores 
contra o requerimento poderão estar envolvidos. Falou ainda que o município 
perde com essa situação. Expressou-se após o vereador Marinei, mencionou o 
requerimento feito pelo vereador Vandir e referiu-se as medidas que ele disse que 
eventualmente tomaria. Referiu-se a fiscalização nas empresas, para saber se elas 
estão cumprindo o que está na licitação. Falou também sobre o vereador votar 
não e isso não significar o seu envolvimento em algo. Expressou-se após o 
vereador Eziquiel, dizendo ser importante os esclarecimentos para que deste 
modo, eventualmente, possam defender o senhor Prefeito. Expressou-se o 
vereador Claudinei, dizendo que concordava com o requerimento e que o senhor 
Prefeito tem a responsabilidade de responder satisfatoriamente; “se não tem nada 
a temer” completou o nobre. Expressou-se o vereador Antenor, dizendo que, em 
relação ao que o vereador falou sobre ter alguém envolvido, disse ter completado 
cinco mandatos e que nunca se envolveu em questões que desagradassem o 
município. Disse que cada vereador tem direito de escolher o seu voto e ser 
respeitado. O senhor Presidente colocou em votação o requerimento n°013/2018, 
onde foi aprovado por 7(sete) votos sim (Antenor, Claudinei, Ezequiel, Joel, 
Oziel, Pedro e Vandir) e 1(um) voto não (Marinei). Em fase de expediente o 
senhor presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei municipal 
n°031, de 22 de outubro de 2018- “dispõe sobre a revogação do parágrafo único 
do art. 2° da lei municipal n°599/17, que se trata da instituição da contribuição de 
iluminação pública”. Expressou-se o vereador Vandir, dizendo ser contra o 
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projeto. Mencionou que as taxas prejudicam os munícipes, citou os valores de 
R$5,00(cinco reais) e R$8,00(oito reais). Disse ser injusto, e que há outras a 
serem cobradas dos munícipes, citou o reajuste do IPTU. Falou que espera que a 
câmara sege contra. Falou ainda sobre o senhor Prefeito alegar que, com o 
dinheiro colocara iluminação aonde não tem. Declarou o nobre que fazem três 
meses que está sendo cobrada a taxa e que, nos seus cálculos já deu um valor 
aproximado de R$30.000,00(trinta mil reais) e que, ainda não foi colocada 
iluminação em nenhum local e que nem será. Falou que era para os vereadores 
pensarem bem porque o prefeito possivelmente ira embora para Apiaí e que serão 
eles que aqui ficarão; ponderou sobre a possibilidade de prejudicarem o 
município. Em seguida ponderou sobre ser cobrado nos centros dos bairros, onde 
já existe iluminação e ressaltou ser dispensável nos sítios. Expressou-se após o 
vereador Eziquiel, sobre fazer três meses da cobrança, e referiu-se a terem 
aprovado com o intuito de ser cobrado dos locais aonde existe iluminação, disse 
ainda achar injusta a cobrança do morador que não possui e por este não dispor 
de um prazo para a instalação. Falou em seguida que independentemente do 
apoio que dedica ao senhor Prefeito, não concorda com o projeto, mencionou 
referente, um requerimento feito para que fosse retirada essa cobrança. Sem mais 
manifestações o senhor Presidente colocou em votação o projeto de lei municipal 
n°031 de 22 de outubro de 2018, onde foi aprovado por 5(cinco) votos sim 
(Antenor, Joel, Marinei, Oziel e Pedro) e 3(três) votos não (Claudinei, Eziquiel e 
Vandir). Em seguida o senhor Presidente deixou em discussão e votação o 
projeto de lei municipal n°032 de 07 de novembro de 2018“da nova redação aos 
termos do artigo 6° da lei municipal n°250, de 03 de dezembro de 2002, que trata 
dos valores genéricos por metro quadrado e altera as taxas e preços públicos para 
competência do exercício de 2019”. Onde sem manifestações foi posto em 
votação e sendo aprovado por todos. Dando continuidade o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o projeto de resolução n° 001 de 22 de outubro de 
2018 -“dispõe sobre alterações no regimento interno da câmara municipal de 
itaoca”. Expressou-se o vereador Antenor sobre qual seria o projeto citado. O 
senhor Presidente respondeu-lhe que, era para permitir alteração no dia da eleição 
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da câmara.  Sem mais manifestações o senhor Presidente colocou em votação, o 
qual foi aprovado por todos. Dando continuidade o senhor Presidente deixou em 
discussão e votação o projeto de resolução n°002 de 21 de novembro de 2018-
“dispõe sobre o descarte de bens patrimoniais. ” Falou o senhor Presidente que 
são bens que não prestam mais e que, com o projeto serão doados a prefeitura 
para fazer o descarte deles. Em seguida colocou-o em votação o qual foi 
aprovado por todos. Em seguida colocou em discussão e votação em segundo 
turno o 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 e 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: Marinei Belemel de Morais e Vandir Rosa 
Rodrigues. Iniciou o vereador Marinei, cumprimentou a todos.  Falou que, há 
muitos boatos e comentários, disse achar falta de respeito e de ética, falou sobre 
estarem denegrindo sua pessoa, citou o vereador Eziquiel e um boato na fila do 
posto, e disse ainda que não está satisfeito com os ocorridos. Falou sobre seus 
votos, sobre buscar recursos e da necessidade de cobrar e fiscalizar o senhor 
Prefeito. Após falou sobre o carro novo. E sobre os requerimentos e indicações 
serem de grande importância para o município. Falou em seguida sobre ter sido 
eleito, sobre sua personalidade, sobre estar sendo reconhecido pelas pessoas e 
sobre estar feliz. Mencionou o senhor Presidente, parabenizou pelos dois 
mandatos. Falou sobre ninguém conseguir agradar a todos. Referiu-se as 
desavenças e pediu para terem união. Referiu-se novamente as cobranças e o 
trabalho que precisam fazer junto ao prefeito. E ainda falou sobre a população 
não poder se permitir agradar com cestas básicas, pagamentos de contas de luz e 
água...disse que, elas precisam buscar ser empreendedoras. Referiu-se a empresas 
ilegais, as quais disse que precisam de orientação, referiu-se além, ao desemprego 
e as dificuldades decorrentes. Mencionou possíveis aberturas de empresas, e que 
vereadores responsáveis seriam beneficiados com eleitores. Mencionou o 
Vanderlei com as divulgações e disse que eles estão interessados em quem está 
distante e que estes poderão voltar ao município. Após reforçou seu 
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descontentamento com os mexericos que, disse terem ocorrido e após despediu- 
se. Em seguida fez uso da tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a todos. 
Falou sobre sua indicação, que irá vencer a prorrogação do concurso e que a 
próxima da lista está interessada em fazer parte do funcionalismo da prefeitura. O 
vereador fez um elogio a ela e mencionou que ela está trabalhando no conselho 
tutelar do município. Reforçou sobre fazer sua parte independentemente da 
decisão do prefeito. Endossou seu requerimento. Falou sobre os vereadores terem 
com atribuição fiscalizar e mostrar para as pessoas o que é errado. Disse ainda 
que cada vereador é responsável pelos seus atos na câmara. Falou em seguida 
sobre sempre ser favorável a um projeto que beneficie o município e os 
munícipes, independentemente de quem seja o prefeito. Disse que, espera uma 
boa aplicação com o dinheiro arrecadado, em benefício da população. Mencionou 
a possibilidade de o prefeito melhorar mais a saúde, ou reformar a 
retroescavadeira, a qual disse acreditar que R$500,00(quinhentos reais) seriam 
suficiente. Em seguida referiu-se aos cinco vereadores que votaram favorável, 
desejou que eles tenham êxito. Se mostrou incrédulo, e falou ainda que não 
acredita em uma boa aplicação com o dinheiro arrecadado, reforçou que acredita 
na arrecadação como um meio do prefeito saldar suas dívidas. Disse também 
esperar que ele seja cauteloso quanto a fazer festas. Mencionou Apiaí e sobre ter 
sido decretado estado de calamidade. Mencionou seu caráter. E falou ainda que, 
faz cobranças independentemente de as pessoas gostarem dele ou não. Disse que 
com o projeto o prefeito está “pisando na bola” com as pessoas que votaram e 
confiaram nele. Disse que ainda que ele pode sofrer sanções. Falou sobre os 
vereadores terem votado contra o projeto na reunião e que não sabe o porquê, 
mas divergiram na votação na sessão; criticou-os pela divergência. Falou que 
referente a votação, quer ser imparcial. Relatou ter ouvido comentários, vindo do 
prefeito e vereadores, sobre a sua possível participação em alguma chapa, 
interferir negativamente no resultado, falou ainda que, não quer prejudicar 
ninguém e que irá votar e numa eventual necessidade decidir. Disse ainda que 
todos são merecedores e trabalhadores. Enfatizou também querer do próximo 
presidente que, continue com o jurídico atual, com os funcionários, mencionou o 
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“Gaguinho” e “Alemão”; os quais elogiou. Referiu-se aos debates na câmara, 
enfatizou serem necessários, referiu-se aos dele mesmo, do vereador Joel, Pedro e 
Antenor, ressaltou que, eles têm que ocorrer independentemente das críticas. 
Falou em seguida, sobre precisar haver verdade, falou que quando surgir duvidas, 
podem vir até a câmara esclarecer com as funcionárias. Em seguida falou que 
espera para o próximo presidente, uma maior divulgação dos trabalhos deles. 
Elogiou o senhor Presidente Rozenildo. Expressou-se o senhor Presidente, falou 
que referente a divulgação referida, a câmara não pode fazer porque o Tribunal 
não aceita. Mencionou um bônus que o rapaz do jornal faz mas afirmou que, não 
é apropriado. Novamente o vereador Vandir, reforçou seu desejo de haver, maior 
divulgação dos seus trabalhos, mencionou que na última sessão haverá a eleição 
para um novo presidente, reforçou sobre ficar de fora. Agradeceu e despediu-se 
em seguida. 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 12(doze) de dezembro 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 28(vinte e oito) de novembro 
de 2018. 
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