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Ata da 1ª (primeira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de 
fevereiro de 2019, a Câmara realizou em sua sede, na Avenida 
Independência N° 09(nove) sob a presidência do vereador Rozenildo 
dos Santos e secretariado pelo vereador Marinei Belemel de Morais, 
às dezenove horas, presente, os vereadores, Antenor Gonçalves de 
Camargo, Claudinei Franco de Freitas, Eziquiel Batista Fortes, Joel 
Gomes de Lima, Pedro Dias Ribeiro e Vandir Rosa Rodrigues, 
ausente o vereador Oziel de Pontes Oliveira. Havendo número 
regimental o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, 
em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura da 
ata da 20ª (vigésima) sessão ordinária do ano de 2018. Onde 
colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida 
dispensou a leitura dos projetos de leis municipais: n°033/2018, 
n°035/2018 e projeto de lei do legislativo n° 001/2019, devido a 
entrega antecipada a cada vereador, bem como reunião de comissão 
realizada em 08 de fevereiro de 2019. Em seguida pediu ao senhor 
secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: -Parecer conjunto das comissões permanentes 
realizado em 08 de fevereiro de 2019-materia em pauta, projetos de 
leis municipais: n°033/2018, n°034/2018, n°035/2018 e projeto de lei 
do legislativo n°001/2019. -Indicação n°001/2019 -autoria do 
vereador Pedro Dias Ribeiro. -Indicação n°002/2019 -autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°003/2019 –autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°004/2019 -autoria do 
vereador Marinei Belemel de Morais. -Indicação n°005/2019 –autoria 
do vereador Marinei Belemel de Morais. -Indicação n°006/2019 -
autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. -Indicação n°007/2019 –
autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. -Requerimento 
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n°001/2019 –vereador Rozenildo dos Santos. Dando continuidade o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o requerimento 
n°001/2019, requerendo informações sobre os valores já 
arrecadados pela CIP contribuição de iluminação pública desde a 
vigência da lei 599/2017 até o presente momento. Onde sem 
manifestação, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Após em fase de expediente o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o projeto de lei municipal: n°033, de 07 de 
novembro de 2018- “dispõe sobre autorização para a celebração de 
convênio com o município de Capão Bonito-SP, objetivando 
desenvolver ações integradas para a execução de exames de 
imagem mediante o repasse de recursos financeiros”. Onde sem 
manifestação, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Dando continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e 
votação o projeto de lei municipal: n°035 de 06 de dezembro de 2018 
– “dispõe sobre alteração dos termos do artigo 2° da lei municipal n 
501, de 28 de fevereiro de 2014 que trata da autorização ao poder 
executivo para conceder auxilio alimentação, água potável aos 
médicos vinculados ao programa mais médicos e dá outras 
providencias”. Onde sem manifestação, foi posto em votação, o qual 
foi aprovado por todos. Dando continuidade o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o projeto de lei do legislativo: n°001 
de 04 de fevereiro de 2019 “dispõe sobre a concessão de reajuste, a 
título de revisão geral anual vencimentos dos funcionários e 
subsídios dos vereadores da câmara municipal de Itaoca. Onde sem 
manifestação, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Em seguida deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo 
prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os 
vereadores previamente inscritos: Eziquiel, Marinei, Rozenildo e 
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Vandir. Iniciou o vereador Eziquiel, cumprimentou a todos. Falou 
sobre iniciarem o segundo biênio e expressou suas expectativas 
para ele. Fez em seguida um questionamento aos demais 
vereadores, referente as indicações não estarem sendo atendidas, 
declarou estar acontecendo com ele está situação. Declarou ainda, 
que faz as indicações em prol do município e que espera mais 
atenção do prefeito, em relação a elas. Falou que fez uma indicação 
para iluminação de uma ponte no início do mandato em 2017 e refez 
no ano seguinte e só então foi dado início. Referiu-se a outra 
indicação sua, referente a uma ponte no Córrego seco, disse tê-la 
feito em junho de 2017 e que a está repetindo nesta ocasião. 
Completou dizendo que o pedido se fez necessário e relatou, que ele 
e outros usuários já sofreram acidente na referida ponte. Agradeceu 
a presença de todos, disse que eles precisam trabalhar com a 
mesma força, nesses dois anos, unidos, juntamente com o prefeito, 
em prol dos munícipes. E em seguida despediu-se. Em seguida o 
vereador Marinei fez uso da palavra, cumprimentou a todos, disse 
que aqui as pessoas podem fazer esclarecimentos; em alusão a 
boatos. Disse estar agradecido por fazer parte desta “casa de leis”. 
Falou sobre ter viajado a Avaré, nesta sexta-feira dia oito. Mencionou 
ter convidado o senhor Prefeito. Observou estar trabalhando. Falou 
ainda que eles têm carro disponível para viajar em busca de 
recursos; reforçou ser a função deles. Contou que foi bem 
recepcionado em Avaré, pelo deputado Luiz Carlos Mota, notou ter 
trabalhado para ele, disse ainda, que ele lhe falou estar disponível e 
ofereceu-lhe hospitalidade em seu apartamento em Brasília. E, ainda 
lhe afirmou o cumprimento das promessas feitas anteriormente. 
Falou além que o cobrará. Em seguida falou sobre estar satisfeito 
com o deputado Damásio, Ed Thomas e outros parlamentares. Falou 
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ainda sobre os políticos acima citados virem até o município e verem 
a necessidade, observou sobre o município ter mais a desenvolver. 
Observou ainda, sobre precisarem “fazer mais” pelo município; e não 
ficar apenas criticando. Notou após que viaja com o senhor Prefeito, 
com seu carro particular e com seu próprio dinheiro. Falou sobre não 
se perder a amizade por política, a qual observou sua brevidade. 
Após despediu-se. Fez uso da palavra o senhor Presidente, disse 
que seu requerimento referente a iluminação, tem como objetivo, 
expor os valores arrecadados com as cobranças das taxas, e 
esclarecer os trabalhos a serem feitos com eles. Disse ainda, que o 
senhor Prefeito não está cumprindo o que prometeu. Em seguida, fez 
uma crítica a falta de roçadas e limpeza das estradas e as condições 
das mesmas. Falou além, que acredita não ser necessário fazer 
cobranças em redes sociais, para que o senhor Prefeito cobre do 
setor responsável a manutenção das estradas. Se mostrou indignado 
com ele e disse que ele está tratando a câmara com indiferença, e 
que serão mais rígidos ao cobra-lo. Também criticou a demora em 
tomar medidas preventivas em relação a faltar água da Sabesp no 
município. Falou em seguida, referente ao vereador Marinei fazer 
viagens com seu carro e dinheiro próprio.  Disse que o carro da 
câmara está disponível vinte quatro horas por dia, desde, que seja 
para o legislativo; para buscar recursos para o município. Expressou-
se o vereador Marinei dizendo que o procurou e ouve vários 
imprevistos, e que ao final não conseguiu fazer uso do carro. O 
senhor Presidente falou que para uso particular não poderá ser 
autorizado. Completou o vereador Marinei, dizendo que os demais 
vereadores devem buscar recursos, empregos, empreendimentos.... 
E que devem evitar intrigas. Novamente o senhor Presidente, 
dizendo que devem fazer reuniões com o senhor Prefeito. Citou o 
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pagamento do convenio com o hospital após ter falado com o diretor 
do hospital e após críticas nas redes sociais; fato que manifestou sua 
indignação. Ressalvou ainda, que o convenio está em atraso, 
novamente, faz três meses. Falou também, que o Senhor Prefeito 
aumentou em demasia o IPTU e o alvará do comercio. Além 
comentou sobre o senhor Prefeito não ter dado o reajuste; e que 
referente fez um requerimento, onde acredita obter maiores 
esclarecimentos. Ressalvou sua indignação e afirmou sobre 
precisarem reivindicar juntos. Expressou-se após o vereador Marinei 
sobre a taxa dos vereadores ambulantes ter sido aumentada, opinou 
sobre ter sido um valor demasiado. Falou sobre ter ambulantes 
pagando, apesar do valor. Além, contou sobre o senhor Prefeito ter 
questionado um vendedor, demonstrando dúvidas a respeito do 
pagamento da taxa. Novamente o senhor Presidente, agradeceu 
senhor Vanderlei “ Seninha” pelas divulgações nas redes sociais os 
trabalhos dos vereadores. Agradeceu e despediu-se. Após fez uso 
da palavra o vereador Vandir, cumprimentou a todos, endossou as 
indicações feitas. Ressalvou a indicação quatro do vereador Marinei, 
onde achou não caber aos vereadores indicar, mas sim a um fiscal 
da prefeitura. Disse ainda que a câmara aprovou um cargo de fiscal, 
o qual afirmou, ainda não ter sido ocupado; e viria em auxilio ao 
senhor Sabino. Em seguida falou sobre firmas, que iniciaram obras 
no município terem, como obrigação concluir, e que o fiscal é quem 
supervisiona. Contou ainda, sobre a indicação do vereador Eziquiel, 
sobre a colocação de água no bairro Paiolada, onde disse haver falta 
de interesse por parte do senhor Prefeito. Mencionou que a Sabesp, 
segundo o contrato, o qual deseja apresentar, falta o trabalho da 
máquina da prefeitura para fazer a valeta e a partir, dois funcionários 
da Sabesp concluirão. Falou que faz mais de um ano; e referente, 
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espera que a prefeitura tome providências. Ressalvou em seguida, 
sobre o senhor Prefeito ter que comunicar as pessoas, caso não 
tenha condições de concluir a obra. Sugeriu ainda o vereador Vandir, 
que seja feito um mutirão para a abertura das valetas. Comentou 
sobre o senhor Prefeito ter gasto com festas e poderia ter gasto com 
a colocação de água no bairro Paiolada. Comentou ainda que 
pretende informar-se, embora considere que a gasto para o termino 
da obra seja de aproximadamente R$10.000,00(dez mil reais). 
Expressou-se o vereador Eziquiel, disse que falou com o gerente da 
Sabesp, a respeito da água dos bairros Capoava e Paiolada, e que 
ele lhe informou que só depende de a prefeitura oferecer a máquina 
e a mão de obra, que eles concederão os materiais. Novamente o 
vereador Vandir dizendo, que falta um engenheiro, alguém da 
prefeitura, alguém mais administrador. Falou sobre os funcionários 
que deveriam auxilia-lo e não estão. Falou que os vereadores 
querem dar um caminho certo, contudo ele não os ouve e os ignora. 
Expressou o senhor Presidente, relatou que foi devolvido 
R$90.000,00(noventa mil reais) e, que deste dinheiro, o senhor 
Prefeito poderia ter destinado à obra mencionada. Novamente o 
vereador Vandir, completou dizendo, que o senhor Prefeito poderia 
usar R$20.000,00(vinte mil reais) e ainda lhe restaria 
R$70.000,00(setenta mil reais). Mencionou também, sobre ser 
colocado água no bairro Gurutuba. E que uns R$20.000,00(vinte mil 
reais), seriam suficientes para ser colocado água até a mãe do 
senhor “Domingão”. Falou em seguida, que supõe não serem aceitas 
as indicações, porque ele as fez, mas independentemente acredita, 
que se deve procurar resolver os problemas existentes no município, 
não por eleitores, mas sim, para diminuir as dificuldades dos bairros; 
citou Capoavinha, a qual ressalvou já ter um pouco de água, 
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Paiolada no Caraças, Henrique, Cangume, ressalvou que eles têm 
meios alternativos, Rio Claro, o qual afirmou ter água, mas que 
faltava uns detalhes. Disse ainda, que sem água não tem condições, 
que ela é vida, reforçou ainda sobre o senhor Prefeito ter 
conhecimento das dificuldades do município. Falou em seguida 
sobre o senhor Prefeito ter feito umas mudanças. Referente, 
mencionou a mudança do senhor Marcelo, anteriormente secretário 
do fundo social, para a prefeitura; disse, que ele fará igualmente um 
bom trabalho. Entretanto pediu apoio dos demais vereadores para, 
que falem com o senhor Prefeito, para ele colocar alguém no lugar 
do senhor Marcelo; supôs o vereador, que se precisa de um 
secretário para assinar projetos. Mencionou o “Bolsa Família” e o 
“Renda Cidadã”, disse que precisam estar atualizados e carecem de 
assinatura. Ressalvou sobre o Senhor Prefeito ouvir mais os demais 
vereadores, que ele próprio; citou o vereador “Tatu” e Antenor.... 
Expressou-se o vereador Marinei dizendo, que independentemente 
de serem mais íntimos do senhor Prefeito, ele o cobra quando há 
necessidade e completou, supondo que embora não demonstre, ele 
ouve o vereador Vandir. Falou ainda, a respeito de o senhor Prefeito 
ter lhe dito, que semana seguinte, iria contratar um secretário; 
ressalvou sobre o fundo social não poder ficar sem. Novamente o 
vereador Vandir, relembrou das promessas feitas pelo senhor 
Prefeito, citou o reajuste anual dos funcionários, cesta básica e 
correção dos salários...completou dizendo, que elas inda estão 
pendentes. Novamente pediu apoio dos demais vereadores, para o 
cobrarem, referente as promessas feitas por ele, citadas a pouco. 
Mencionou ainda, que pelos prefeitos anteriores, não terem feito os 
reajustes, os salários dos funcionários ficaram defasados. Ainda 
relatou o nobre, que devido a cobranças ele está pagando hora 
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extra, ressalvou o nobre, que dependendo da quantidade, pode ser 
inconstitucional, e pode gerar problemas. Elogiou, em seguida, a 
reforma administrativa, relatou sobre os funcionários terem ficado 
contentes, entretanto declarou que ele está faltando com o 
compromisso assumido. Falou um valor de 6,7%, somando do ano 
passado com este ano, e reforçou que deveria ser estudado e 
possivelmente deveria ser dado aos funcionários. Expressou-se o 
vereador Antenor, sobre ter amizade com o senhor Prefeito, e do 
mesmo modo com todos. Falou, que graças a Deus, com as verbas 
de deputados estão sendo realizadas obras e trabalhos no bairro 
Lajeado; contudo não exclusivamente. Relatou a respeito de suas 
indicações não terem sido atendidas. Novamente o vereador Vandir, 
disse acreditar, que sozinho ou com metade dos vereadores, o 
senhor Prefeito tem grandes chances de fracassar. Além, disse não 
ser contra o senhor Prefeito, desde que seja justo com o município, 
completou. Falou, em seguida, acerca da indicação referente as 
placas, disse que foi feito mais um ponto turístico, no bairro Lajeado; 
mencionou o bar do “Leandrão” e ressalvando sobre ele pagar 
impostos. Afirmou que deveria ser feito um acostamento no local; 
livrando pessoas de possíveis acidentes. Relatou que já houve 
acidentes nesta estrada e ressalvou que as placas são importantes. 
Relatou também, que além de imprevistos com veículos, há animais 
soltos nas estradas. Após falou sobre a taxa de iluminação pública, 
sobre ele, o vereador Claudinei e o vereador Eziquiel, estarem com 
listas e que a dele tem mais de duzentas assinaturas. Falou 
referente, que pretendem para a próxima sessão, apresentar o 
projeto, a fim de que seja “derrubada” a cobrança da taxa. Em 
seguida relatou sobre a senhora Diva do Lajeado, falou sobre ela 
estar pagando valores altos e mais R$8,00(oito reais) de taxa. Falou 
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ainda o vereador, que era para ser cobrado R$4,00(quatro reais) 
casa e R$8,00(oito reais) comércio. Falou, que dentro da lei, deve 
haver algo sobre voltagem, se ela gastou um pouco mais e 
aumentou o valor a ser cobrado. Ressaltou ainda o fato de a senhora 
ter ido ao fundo social para atualizar o cadastro, que possivelmente 
diminuiria o valor da conta, mas não pode fazer, porque não há 
secretario no momento. Ponderou sobre o senhor Prefeito não ter 
colocado outro secretario, antes de tirar o senhor Marcelo, e 
observou ainda, sobre a possibilidade de não ser colocado outro no 
lugar. Em seguida falou, que pretende pedir ao “Seninha” a 
divulgação do projeto em questão, quando for a sessão. Falou 
também, referente ao projeto do “pino”, contou sobre ter ficado 
acordado, em comissão, o adiamento da votação, para que fosse 
melhor estudado, a fim de não prejudicar o meio ambiente, pessoas 
que plantam e nem o município. Após fez críticas ao andamento do 
trabalho, da empresa RGM, com a construção da canalização do 
córrego. Mencionou que a derrubada da ponte, pela empresa, está 
prejudicando o comercio e os moradores próximos, completou 
dizendo que um fiscal auxiliara a prefeitura, nesta situação. 
Expressou-se o vereador Marinei dizendo, que soube do senhor 
“Juninho”, que falta a prefeitura lhes disponibilizar ferragens, e 
completou, dizendo que deveriam conversar com o senhor Prefeito e 
com ele juntos; afim de melhores esclarecimentos. Novamente o 
vereador Vandir, censurou o fato de a empresa ter ganho a licitação, 
e esperar materiais da prefeitura, para continuar a obra...criticou a 
atitude e a situação mencionada. Reforçou, referente a taxa de 
iluminação, o equívoco por parte dos vereadores e ressaltou a 
carência da população, diante a esta situação. Após despediu-se. 
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente declarou encerrada 
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a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima 
sessão ordinária a ser realizada em 27(vinte e sete) de fevereiro do 
ano de 2019, no horário regimental. Eu, Marinei Belemel de Morais, 
mandei lavrar a presente ata que vai devidamente assinada por mim 
1° secretário e pelo senhor presidente em 13(treze) de fevereiro de 
2019. 

 
 

 


