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Ata da 15ª (décima quinta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 25(vinte e cinco) 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 14ª (décima quarta) 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°016 de 06 de agosto de 2019, por decorrência da entrega 
antecipada a cada vereador com fulcro no parágrafo único do art.230 do 
Regimento Interno, bem como 2° 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: -Indicação N°044/2019-autoria do Vereador Vandir Rosa 
Rodrigues. -Indicação N°045/2019-autoria do Vereador Pedro Dias 
Ribeiro. Após o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Projeto de Lei municipal N°016 de 06 de agosto de 2019-“Dispõe sobre 
a criação de funções gratificadas especificas e altera a especificação e 
percentual de outras funções gratificadas”. O qual sem manifestações, 
foi posto em votação, e 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 



 

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 

previamente inscritos: Vandir. Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou 
a todos, mencionou “Seninha”, Isabele, Ronaldo e seu filho João 
Antônio. Referiu-se ao seu aniversário; fez agradecimentos e alegou ter 
se sentido feliz com as felicitações. Referiu-se a sua indicação; a qual 
alegou ser observado que o município ao fazer festas, aluga tendas, e 
que já falou com o prefeito, sobre o aluguel delas terem um alto custo. 
Supôs, que se ele tivesse no 1° ano do mandato comprado parcelado, 
financiado... o objeto já era do município. Opinou sobre a possibilidade 
de o prefeito comprar com a devolução da câmara, no final do ano; e 
que o bem, se tornará um patrimônio útil ao município. Além 
mencionou o pessoal, e ao transporte ser feito pelo caminhão da 
garagem. Mencionou o seu requerimento e sua aprovação pela maioria 
dos vereadores. Leu uma notícia de um jornal, do dia 23/09/2019, 
página 10, disse que era um relatório do município; “relatório de gestão 
fiscal poder executivo, período de referência agosto de 2019. 
Considerações administrativas diretas”. Declarou ser grande a 
preocupação com o município. Falou, que o jornal informava a despesa 
gasta com funcionário público municipal de Itaoca, “R$7.510.635,31 
(sete milhões e quinhentos e dez mil e seiscentos e trinta e cinco reais e 
trinta e um centavos), e que o limite foi 52% (cinquenta e dois por 
cento) e segundo o artigo 20 da RP, era para ser gasto R$ 7.751.719,57 
(sete milhões e setecentos e cinquenta e um mil e setecentos e dezenove 
reais e cinquenta e sete centavos) o limite máximo seria 54% (cinquenta 
e quatro por cento), o limite prudencial R$7.384.133,89 ( sete milhões e 
trezentos e oitenta e quatro mil e cento e trinta e três reais e oitenta e 
nove centavos), 51% (cinquenta e um por cento)”. Alegou, que 
ultrapassaram e, que “estão no vermelho”. Continuou a ler o jornal; 
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“saldo devedor do município em agosto R$970.374,13 (novecentos e 
setenta mil e trezentos e setenta e quatro reais e treze centavos) ”. Falou 
que ali está a preocupação, um alerta. Opinou sobre o prefeito 
economizar. Alegou ser o início, e que há precatórias para cair, 
problemas trabalhistas com funcionários. Falou que devem ajuda-lo; e 
que ele não o ouve. Considerou ainda, que eventualmente ele ouve os 
demais. Reforçou sobre se preocuparem com o município, porque ele 
pode sair, ir embora, mas eles continuarão aqui. Observou que há mais 
de duzentos funcionários, que cuidam da família com o salário 
proveniente da prefeitura. Pediu para que fosse observado Apiaí. Após 
falou que foi comentado a respeito da saúde, referente aos ônibus. E que 
ficou sabendo da vinda de mais vans para a saúde, mas, que para não dar 
hora extra para os motoristas, se está alugando prestadores de serviços. 
Ponderou sobre o funcionário João Neto ter saído, devido a não ser 
condescendente com a situação da saúde. Mencionou os senhores Ivan e 
César; como prestadores de serviços. Mencionou que há pessoas 
desviadas de função e pessoas capacitadas. Mencionou também que foi 
contratado taxi para fazer plantão a noite. Alegou o vereador, que se 
deve analisar, comparando com o funcionário trabalhando, e recebendo 
hora extra para trabalhar a noite. Referiu-se a aparecer os gastos na 
receita, e referiu-se a ter visto o déficit do município. Mencionou sobre 
o ex Prefeito Rafael ter deixado dinheiro em caixa, e que o atual está 
deixando a “situação cair”, gradualmente. Novamente referiu-se a terem 
preocupação, visando o futuro. Alegou referente, sobre funcionários 
eventualmente saírem da administração, diante a situação. E que pode 
acontecer, por ignorância ou petulância de algumas pessoas do próprio 
executivo, e falta de respeito pelo profissional da área, de o município 
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ter consequências. Após 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 
09(nove) de outubro 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 25(vinte e 
cinco) de setembro de 2019. 
 


