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Ata da 14ª (décima quarta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 
de 2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 11(onze) de 
setembro 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, 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 1° Secretario 
que procedesse a leitura da ata da 13ª (décima terceira) sessão 
ordinária do ano de 2019. Onde colocou em votação, sendo aprovada 
por todos. Em seguida o Senhor Presidente dispensou a leitura do 
Projeto de Lei Municipal N°004 de 15 de março de 2019, por 
decorrência da entrega antecipada a cada vereador com fulcro no 
parágrafo único do art.230 do Regimento Interno, bem como reunião 
de comissão realizada em 30 de agosto de 2019. Dando continuidade o 
Senhor Presidente pediu ao 1° Secretário que procedesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: -Parecer conjunto das 
comissões permanentes, apreciação dos projetos de Leis Municipais 
N°004/2019 e N°016/2019, em 30 de agosto de 2019. -Proposta de 
Emenda aditiva N°001/2019 ao Projeto de Lei N°004/2019 de 15 de 
março de 2019. -Requerimentos N°06/2019 de autoria do Vereador 
Rozenildo dos Santos, N°07/2019 de autoria do Vereador Rozenildo 
dos Santos e N°08/2019 de autoria do Vereador Vandir Rosa 
Rodrigues. -Indicação N°042/2019-autoria do Vereador Vandir Rosa 
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Rodrigues e Indicação N°043/2019-autoria do vereador Pedro Dias 
Ribeiro. Posteriormente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°006/2019 de sua autoria. “Onde solicitou cópia da 
folha de pagamento da Secretaria da Educação Municipal período de 
2017 à presente data. Expressou-se o Senhor Presidente, disse que fez 
o requerimento a pedido de alguns munícipes, a fim de 
esclarecimentos a respeito das horas extras, etc. Em seguida o Senhor 
Presidente deixou em votação o Requerimento N°006/2019, o qual foi 
aprovado por todos. Após o Senhor Presidente colocou em discussão e 
votação o Requerimento N°007/2019 de sua própria autoria. “Afim de 
informações referentes as obras realizadas pela empresa RGM”. 
Expressou-se sobre ser um requerimento, a fim de obter 
esclarecimentos, referente as obras que a empresa RGM possui no 
município, e quais estão em andamento, quais já foram terminadas e 
valores. Esclarecimentos referente as obras paralisadas pela empresa; 
onde mencionou o calçamento e a ponte do “Corguinho”. Em seguida 
o Senhor Presidente deixou em votação o Requerimento N°007/2019, 
o qual foi aprovado por todos. Após Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o Requerimento N°008/2019 de autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. Expressou-se o vereador Vandir, 
mencionou uma reunião com os funcionários da prefeitura e que eles 
não souberam lhe informar, nem os assessores jurídicos, nem 
secretários do prefeito. Relatou que perguntaram ao prefeito, referente 
a comentários, referente a folha de pagamento, e sobre a verdade, 
referente a estar ou não faltando dinheiro. Falou que há uma 
preocupação. Contou sobre ter pesquisado no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, e viu que é motivo de preocupação; observou 
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que em 2016, a receita do município era de R$14.000.000,00(quatorze 
milhões) até o final do ano, e foi gasto R$12.000.000,00(doze 
milhões). Em 2017 veio R$15.000.000,00(quinze milhões) e a 
prefeitura gastou R$16.100.000,00(dezesseis milhões e cem mil), 
disse além que dos R$2.000.000,00(dois milhões) que havia, foi 
excedido R$3.000.000,00(três milhões). Em 2018 era para terem gasto 
R$16.300.000,00(dezesseis milhões e trezentos mil), mas foi gasto R$ 
17.200.000,00(dezessete milhões e duzentos mil. E observou ainda, 
sobre terem gasto R$9.600.000,00(nove milhões e seiscentos mil), 
mas foi gasto R$10.670.000,00. Após endossou sobre seu pedido ser 
para obter esclarecimentos sobre a situação do município. Contou que 
soube de uma cidade do tamanho da nossa, que abriu falência esta 
semana. E reforçou sobre precisarem se preocupar com 2019 “fechar 
no vermelho”, bem como com 2020. Falou ainda, que se o município 
“fechar no vermelho”, com a receita que possui, sendo um município 
pequeno, irá se igualar a Apiaí e terá as mesmas dificuldades. 
Reforçou sua preocupação e afirmou sobre o site do tribunal de contas 
ser confiável. Disse que em 2016 estava positivada e a partir de 2017 
está negativada, disse ainda que foi gasto o que tinham, mas que há 
“coisas”, empenhos, obras do governo..., mas que é de se preocupar. 
Supôs que se estiverem devendo mais de R$1.000.000,00(um milhão), 
ainda terão o décimo terceiro dos funcionários; o qual, reiterou, 
acreditar ser um valor considerável. Considerou sobre a necessidade 
de preocupação com trabalhadores. E que é bonito fazer festa, mas que 
precisam expor a situação do município; caso a situação se agrave. 
Opinou a respeito de “...pagarem caro, caso fiquem tapando o sol com 
a peneira...”. Disse ainda, que espera uma resposta satisfatória para ser 
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exposta aos funcionários. Em seguida o Senhor Presidente deixou em 
votação o Requerimento N°008/2019, o qual foi aprovado por 7(sete) 
votos sim (Antenor, Claudinei, Eziquiel, Joel, Oziel, Pedro e Vandir) e 
1(um) voto não (Marinei). Após Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação a Proposta de Emenda Aditiva N°001/2019 ao 
projeto de lei municipal N° 004 de 15 de março de 2019 “institui a 
nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-E) ” de autoria das Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal de Itaoca. (Acrescentar o inciso 
VII ao artigo 6° ao presente projeto), o qual foi aprovado por todos. 
Em fase de expediente o Senhor Presidente deixou em discussão e 
votação o Projeto de Lei Municipal n° 004 de 15 de março de 2019 
“Institui a Nota Fiscal Eletrônica de serviços (NFS-E) ”. Com as 
alterações referente a Emenda N°001/2019 aprovada, o qual foi 
aprovado por todos. Em seguida o Senhor Presidente deixou a palavra 
aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta 
minutos, distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: 
Vandir e Marinei. Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou a todos, 
agradeceu aos seus companheiros favoráveis ao seu requerimento, o 
qual endossou e disse, que podem oferecer opções mais econômicas, 
se acaso a situação começar a “ficar vermelha”. Observou sobre um 
projeto para um convenio com o governo, ter passado pela câmara, e 
não ter sido aprovado por todos os vereadores. Disse que perderam, 
que esteve olhando um jornal que informava sobre o governo entregar 
o ônibus, a pacientes, para Apiaí, Buri, Bom Sucesso de Itararé, 
Guapiara, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Ribeirão Branco e 
Riversul. E observou que eles e Barra do Chapéu, não assinaram o 
convenio e não receberam o ônibus com os aparatos, e o restante da 
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proposta, a qual acredita, que foi feita para ajuda-los. Referiu-se sobre 
terem ficado de fora. Contou ainda referente, que foi conseguido duas 
vans, através de deputados e que elas são mantidas pela 
municipalidade, diferentemente do ônibus, o qual disse que teriam 
acesso a ele, mas que a manutenção seria paga pelo estado, e apenas 
desviariam um motorista da saúde fazer o trabalho. Mencionou ainda, 
que apesar das duas vans que vieram, a secretaria da saúde continua 
alugando terceiros. Ainda relacionado, referiu-se à necessidade de se 
fazer economia. Alegou que o prefeito está colocando taxista para 
fazer transporte a noite, o transporte do César para fazer transporte 
“para fora”. Alegou ainda, que o fato mencionado, tem como objetivo 
não dar hora extra para nenhum funcionário. Falou também, acreditar 
na necessidade de ser feito uma análise sobre os custos da contratação 
dos serviços terceirizados pela saúde. Falou sobre os “terceiros” não 
entrarem na folha de pagamento, mas entram na receita e na despesa 
no final do mês. Após falou sobre sua indicação n°42, “vir a calhar”, 
com o requerimento do Senhor Rozenildo, e que a RGM está com 
obras na Rua Salvador Mendes. Ainda referente falou, que embora 
não seja engenheiro, vê que a água da chuva terá que correr no sentido 
do rio. E notou, que estão fazendo um calçamento, e que ao invés de 
fazerem uma tubulação, para que a saída da água seja na rua da Dona 
Laura; que em sua opinião seria mais prática, querem fazer uma 
galeria voltando para a Rua da Figueira. Disse temer alagamentos aos 
Senhores “Tépinho”, Anastácio e a Senhora Neuza. Disse que terá a 
água da Rua Benedito que também desembocará no referido local. 
Reforçou novamente sobre ser feita sentido Dona Laura, de modo a 
desembocar no córrego da Garagem, e que este fato poderá aumentar 
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os gastos; mas acha a melhor opção. Mencionou o Senhor Mauricio 
disse, que ele possui três casas, além das demais construções a serem 
feitas, as quais, alegou, que jogarão, igualmente, água na rua. E que há 
necessidade das bocas de lobo e galerias de água. Ainda referente, 
alegou que a prefeitura precisa acompanhar as obras, bem como um 
fiscal, e um engenheiro. Falou sobre a economia poder trazer prejuízos 
futuros. Falou também sobre o progresso ser feito com 
responsabilidade. Mencionou sobre a obra acarretar na necessidade de 
ser quebrado um pedaço da casa do Senhor Wilson; observou sobre o 
fato ter correlação com o requerimento do Senhor Rozenildo. Referiu-
se a empresa RGM ser a responsável pela obra, a qual relatou estar 
inacabada. Referiu-se além, sobre a empresa provavelmente estar 
esperando um aditamento, e sobre precisarem cobrar. Em seguida 
relatou sobre o Senhor Jair Martins de Freitas, a respeito da taxa de 
iluminação pública estar sendo cobrada na casa dele; apesar de haver 
um projeto que retira a cobrança aonde não possui iluminação. 
Relatou ainda, que o morador descontente com a cobrança, deve fazer 
um pedido a prefeitura pedindo a retirada. Em seguida leu o 
requerimento feito pelo Senhor Jair, e observou sobre ele servir de 
exemplo. Observou sobre ter indicado ao Senhor Jair, que fosse a 
prefeitura, protocolar o requerimento. E que, se por ventura não seja 
resolvido, disse que o jurídico da câmara resolverá. Em seguida 
despediu-se. Após fez uso da palavra o vereador Marinei, 
cumprimentou a todos, agradeceu ao executivo pelo atendimento a 
alguns pedidos. Mencionou uma enfermeira, que oferece apoio a 
terceira idade. Alegou sobre haver uma demanda grande na saúde. 
Mencionou sobre o Senhor Presidente saber, sobre se encontrarem lá, 



 

Avenida Independência  n º 09  – Centro  CEP 18360-000 – Telefax – 0XX 15 3557 1123 –Itaoca– SP 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA 
                                               - ESTADO DE SÃO PAULO  - 

                                            CNPJ 67.360.370/0001 - 00 

e agradeceu novamente o executivo. Falou ainda, que espera 
atendimento a sua indicação; a qual solicita, mais uma enfermeira. 
Disse que o município está crescendo, e que espera em Deus que 
cresça mais, que haja saúde e segurança e empregos... tranquilidade. E 
que espera que os vereadores não pensam apenas em votos, mas que 
ajudem, caso haja necessidade, em prol do município. Em seguida 
parabenizou o município. Agradeceu a festa, falou sobre ter sido boa, 
apesar dos contratempos. Falou sobre correr atrás, tentar alcançar, 
algumas coisas e não poder desistir. Em seguida falou sobre o motivo 
de ter dito não ao requerimento; alegou que está faltando funcionários, 
quadro de funcionário, fazer um concurso..., mas que a documentação 
precisa ser feita com cautela, não de uma vez, para que não haja 
exorbitância. Observou que é muita documentação a ser feita. E 
precisam acompanhar o município e os munícipes. E em seguida 
despediu-se. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou 
encerrada a presente sessão, convocando os Senhores Vereadores para 
a próxima sessão ordinária a ser realizada em 25(vinte e cinco) de 
setembro 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 11(onze) de 
setembro de 2019. 
 

 
 
 


