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Ata da 17ª (décima sétima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 30(trinta) de outubro 
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 16ª (décima sexta) sessão ordinária do ano de 2019. 
Onde colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida dando 
continuidade o Sr. Presidente dispensou a leitura da matéria a seguir: 
Projeto de Lei do Legislativo N°003/2019 de autoria do Vereador 
Eziquiel Batista Fortes, por decorrência da entrega antecipada a cada 
vereador com fulcro no parágrafo único do art.230 do Regimento 
Interno, bem como reunião de comissão realizado em 14/10/2019. E 
após pediu ao Sr. Secretário que procedesse a leitura das demais   
matérias sujeitas à ordem do dia: -Parecer Conjunto das Comissões 
Permanentes –apreciação das matérias: Texto substitutivo sob o 
Protocolo N°069/2019 Projeto de Lei Complementar N°001 de 27 de 
agosto de 2019, Projeto de Lei Municipal N°21/2019 e Projeto de Lei do 
Legislativo N°003/2019, e reunião realizada em 14 de outubro de 2019. 
-Requerimento N°009/2019 -autoria dos Vereadores Antenor, Claudinei, 
Eziquiel, Pedro, Joel, Marinei e Oziel. -Requerimento N°010/2019-
autoria do Vereador Vandir Rosa Rodrigues. -Requerimento 
N°011/2019-autoria do Vereador Rozenildo dos Santos. Dando 
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continuidade o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°009/2019 de autoria dos Vereadores Antenor, 
Claudinei, Eziquiel, Joel, Marinei, Oziel e Pedro – Onde solicitam a 
cópia do contrato firmado entre o município de Itaoca e companhia 
Sabesp. Onde sem manifestações foi posto em votação, pelo Senhor 
Presidente; sendo aprovado por todos. Dando continuidade o Sr. 
Presidente colocou em discussão e votação o Requerimento N°010/2019 
de autoria do Vereador Vandir Rosa Rodrigues – Onde solicita a 
prestação de contas da 2° Festa do Cavalo ocorrido no município. 
Expressou-se o Vereador Vandir, disse que há dúvidas referente quanto 
as Festas do Cavalo, referiu-se e criticou boatos de a secretaria e a 
prefeitura terem gasto para garanti-las. Após o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento N°010/2019 em votação; sendo reprovado por 5 (cinco) 
votos não (Antenor, Joel, Marinei, Oziel e Pedro), e 3 (três) votos sim 
(Claudinei, Eziquiel e Vandir). Dando continuidade o Sr. Presidente 
colocou em discussão e votação o Requerimento N°011/2019 de sua 
autoria – Onde solicita a relação dos veículos que pertencem a 
Secretaria Municipal da Saúde. Expressou-se o Sr. Presidente disse que 
espera saber a listagem de veículos da saúde, e que viu carros da saúde 
transitando com outros fins e afirmou ainda que pretende denunciar, 
caso veja novamente. Após o Sr. Presidente colocou em votação o 
Requerimento N°011/2019; sendo reprovado por 5 (cinco) votos não 
(Antenor, Joel, Marinei, Oziel e Pedro), e 3 (três) votos sim (Claudinei, 
Eziquiel e Vandir). Em fase de expediente o Sr. Presidente colocou em 
discussão e votação o Projeto de Lei do Legislativo N° 003 de 25 de 
setembro de 2019 “ Dispõe sobre ajuda de custo as gestantes com 
gravidez de auto risco que necessitam de tratamento fora do município 
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de Itaoca e dá outras providencias”. Expressou-se o Vereador Eziquiel, 
disse que o fez devido ao tempo em que trabalha na saúde, e vê as 
dificuldades que as gestantes com gravidez de auto risco, enfrentam ao 
se deslocarem para outras cidades para atendimento médico, e acredita 
que o auxílio, seja modesto, mas que servirá de auxílio, as mães de 
baixa renda, cadastradas e avaliadas pelo fundo social. Reforçou sobre 
ser uma adversidade aleatória e atípica e que devido, não gerará gastos 
excessivos ao executivo. E notou ainda, que devido a exigência de 
presença para a permanência com o auxílio, é uma forma de manter as 
gestantes nos tratamentos. Disse que espera a aprovação do projeto. Em 
seguida expressou-se o Vereador Vandir, parabenizou e endossou o 
projeto do Vereador Eziquiel, mencionou uma situação, na qual, disse 
que o motorista ajudou uma mulher que iria pernoitar em outra cidade. 
Mencionou que espera apoio dos “vereadores do prefeito”, o qual alega 
ser em benefício das mulheres de Itaoca. Onde o Sr. Presidente chamou 
a atenção para o assunto em pauta. Manifestou-se, o Vereador Oziel, 
disse que decide sozinho seu voto e, que cada um decide o seu. 
Igualmente advertido pelo Sr. Presidente, que em seguida colocou o 
Projeto de Lei do Legislativo N° 003 de 25 de setembro de 2019, em 
votação; o qual foi aprovado por todos. Em seguida o Sr. Presidente 
deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Oziel, Vandir, Eziquiel e Marinei. Iniciou o 
Vereador Oziel, cumprimentou a todos, enfatizando que a partir, terão 
que fazer uso da tribuna com maior frequência. Alegou que devem agir 
em prol do município. Alegou em seguida, que é representante do Bairro 
Pavão, e que ouve e transmite as reclamações dos moradores aos 
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Secretários ou diretamente ao Sr. Prefeito. Declarou que o Secretário, 
nomeado pelo Sr. Prefeito, deve assumir a responsabilidade da função 
concedida. Alegou que não estão sendo atendidos com suas indicações e 
cobranças. E falou que poderiam corrigi-lo, caso estivesse errado. 
Referiu-se a estarem presentes 8(oito) moradores do Bairro Pavão. 
Mencionou a indicação de uma lombada, na Rua da Lagoa, e a 
indicação de abril de 2018, aonde solicitava uma passarela, para 
locomoção com cadeira de rodas, e que na época a Sra. Nilza estava 
viva. Ressalvou sobre ainda não ter sido atendida. Falou em seguida 
sobre haver falta de atendimento aos pequenos agricultores, e sobre ser 
priorizado o atendimento aos grandes tomaticultores. Mencionou ainda, 
sobre o Sr. Levino, do Bairro Gurutuba ter lhe procurado, solicitando 
um radier, uma ponte. Mencionou também o Sr. Luizão. Falou também, 
sobre terem feito requerimentos e reclamações, referente a lâmpadas 
queimadas. Enfatizou sobre serem criticados, apesar dos trabalhos; e 
reforçou sobre as diligências, não dependerem exclusivamente deles, e 
que a função deles é cobrar dos responsáveis. Mencionou também, sobre 
ter ligado para o Sr. Prefeito, na presença do Sr. José, referente a um 
problema com abelhas no poste de luz, próximo a residência dele, 
observou ainda, que ao irem para a escola, as crianças do morador 
precisam passar por detrás da casa. Ainda referente, observou sobre o 
problema não ter sido solucionado. Observou em seguida, sobre 
mutirões organizados com moradores do Bairro Pavão; aonde 
mencionou as Sras. Maria e Roseli. E os quais, afirma ter como objetivo 
limpar as ruas do bairro, e que são 6 (anos) consecutivos de mutirão. Fez 
uma crítica a um problema com esgoto a céu aberto, próximo à casa do 
Sr. José; e que foi relatado pela Dona Maria, alegou que deveria ser 
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fiscalizado pela vigilância sanitária. Além se referiu a ter feito uma 
indicação pedindo uma lombada. Ressalvou, em seguida sobre estar 
cansando, sobre sua saúde estar sendo afetada devido aos seus ofícios. 
Alegou que muitos se importam apenas com seus salários; não se 
preocupam com o próximo. Contou em seguida, sobre ter recebido uma 
ligação enquanto trabalhava, no domingo, do Sr. Luiz; o qual ansiava 
atravessar a balsa, e que ligou para os responsáveis e não obteve êxito, e 
que ao falar pessoalmente, o responsável foi rude com ele. Disse que 
pretende trazer as pessoas nas sessões. E que está analisando seu 
trabalho, e que eventualmente possa não entrar mais na política, disse 
que já desempenhava outros trabalhos, e continua paralelamente. 
Relatou sofrer censuras ao ir as secretarias. Agradeceu as presenças. E 
ainda se referiu ao bueiro e a lombada, que disse ter auxiliado em 
benefício do Sr. Luiz. Após despediu-se. Em seguida fez uso da tribuna 
o Sr. Presidente Rozenildo, falou sobre ter feito o requerimento a pedido 
da população, para esclarecimentos referentes ao uso dos carros da 
saúde. Observou, que irá atrás de esclarecimentos. E, que não sabe o 
porquê, do seu requerimento e nem e do vereador Vandir, não terem 
sido aprovados. Ressalvou sobre a busca de esclarecimentos dos gastos 
com a festa do cavalo, e observou que assim o fez, e descobriu que a 
prefeitura havia gasto aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil 
reais) ou R$70.000,00 (setenta mil reais), com a festa do cavalo; a qual 
disse que não houve retorno financeiro. Alegou, que havendo gasto, 
deveria ser dirigido a outro fim, e referiu-se aos aumentos dos salários 
dos funcionários. Referiu-se também ao projeto de reforma para 
estatutário, aonde mencionou o pedido do Vereador Eziquiel para a 
vinda do sindicato, e mencionou que o representante informou sobre 
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haver necessidade de se acrescentar 5 (cinco) itens ao projeto; os quais, 
disse o vereador, que o prefeito sugeriu vetar o projeto, a ter que 
acrescentá-los. Mencionou sobre estar acertando uma reunião com o 
sindicato para esta sexta, mas que ainda não obteve resposta. Disse que 
precisam ler e esclarecer o projeto antes de definirem o voto, mas que 
respeita o voto de cada um. E em seguida despediu-se. Após fez uso da 
tribuna o Vereador Vandir, cumprimentou a todos, mencionou um 
acidente de caminhão com o Sr. Nadiel, disse que ele teve prejuízos e 
que precisa de apoio. Referiu-se a ele elogiando. Mencionou sobre ele 
eventualmente receber amparo da prefeitura, e que ela deve priorizar os 
munícipes. Referiu-se ainda aos cargos de fiscal e do Sr. “Jajau”; aonde 
disse que o cargo foi “rebaixado” e ao ter sido dado um reajuste de 80% 
(oitenta por cento), foram criticados. Mencionou uma rifa, em uma ação 
entre amigos. Após se referiu ao requerimento feito pelo Vereador 
Rozenildo e, que não entendia o porquê de ele ter sido reprovado. Em 
seguida contou que o Prefeito de Ribeira foi processado, e que houve 
consequências devido a desvio de veículo. Alegou que há aqueles que 
deveriam querer mais esclarecimentos. Mencionou à festa do cavalo, e 
ainda fez referência ao requerimento feito pelo Vereador Rozenildo, 
referente a 1° Festa do Cavalo. Observou que possivelmente sabiam dos 
gastos, os vereadores que reprovaram o requerimento. Falou em 
seguida, sobre o município estar em débito com quase R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais). E que ainda fará mais festas. Após expôs sobre ser 
funcionário público do estado de São Paulo, e que teve reajuste de 5% 
(cinco por cento), mais bonificações e ajuda alimentação. Disse que é 
pouco, mas se contentou. E disse ainda, que o Governador Doria 
cumpriu o que havia prometido. E criticou o Sr. Prefeito por não ter 
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feito o reajuste. Mencionou o vale alimentação que é oferecido aos 
funcionários pelo município de Iporanga. E que ele não entra na folha de 
pagamento. Contou ainda, que as pessoas que trabalham na frente de 
trabalho, receberão o vale alimentação. Alegou em seguida sobre os 
5(cinco) vereadores, próximos do Sr. Prefeito, carecerem de valorizar os 
funcionários e agirem em auxilio a eles. Sugeriu, que o Sr. Prefeito e 
outros, observassem o exemplo do governador. Após fez uso da tribuna 
o Vereador Eziquiel, cumprimentou a todos, agradeceu a presença de 
todos, e mencionou a Secretária da Saúde, disse que desde a 
implantação do cartão SUS (Sistema Único de Saúde), está havendo 
mudanças, os atendimentos fora estão informatizados. Citou o AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) e observou ainda, sobre o 
cartão do sus ser parecido com uma identidade. Alegou novamente 
sobre as mudanças estarem sendo exigidas. Falou também sobre ter sido 
reprovado um projeto referente a transporte, e que seriam três 
contemplações, transporte, aumento do prédio e informatização. 
Observou que obtiveram duas contemplações. Pediu auxílio dos 
vereadores, para o tempo que haverá de adaptação. Alegou que hoje o 
sistema se encontra obsoleto. Reforçou além, que o sistema será 
informatizado, não havendo necessidade de pastas dos usuários, e que 
será através do cartão sus que se terá acesso ao prontuário. Disse que 
será benéfico. E que sendo computado será mais detalhado ao Ministério 
da Saúde, e implicará na verba e repasses que vem devido aos 
atendimentos computados. Reforçou o pedido de paciência aos usuários 
no período de adaptação. Falou que no que diz respeito aos 
requerimentos feitos, entende que são com o propósito de obter 
esclarecimentos. Mencionou a Festa do Cavalo. E que o requerimento 
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do Vereador Rozenildo, referente ao transporte não foi, apenas, para 
criticar, mas para obter esclarecimentos. Disse que aprovou devido a 
dúvidas dos munícipes e por acreditar que deve estar inteirado dos 
assuntos pertinentes. Expressou-se o Vereador Antenor, disse que os 
assuntos pertinentes estão todos na prefeitura a disposição dos 
interessados. Falou sobre o “Jajau” ter sido relocado a pedido do 
tribunal, e que houve divergência no salário dele. Mencionou sobre o “ 
80% (oitenta por cento) ” que lhe foi concedido, devido ao seu trabalho; 
e que um chefe de setor tem sua responsabilidade análoga ao Sr. 
Prefeito. Após continuou o Vereador Eziquiel, agradeceu ao 
atendimento ao Bairro Paiolada, observou a dificuldade que os 
moradores declaravam estar passando, com falta de água. Alegou, que 
devido a conversa com os Srs. Prefeito e Luiz Lambert, foi levado caixa 
de água para ser abastecida com água da Sabesp. Acrescentou, que foi 
um auxílio momentâneo. Observou ainda, sobre o Bairro estar com 
encanamentos inacabados. E após se despediu. Em seguida fez uso da 
palavra o Vereador Marinei, cumprimentou a todos, elogiou o Vereador 
Oziel por ter trazido a população, para ajudar com as cobranças. Alegou 
que é vereador do povo e não “vereador de prefeito”, que procura fazer 
as coisas certas, e que individualmente se pode fazer requerimento, a 
punho a secretaria desejada. Reforçou sobre considerar a necessidade de 
haver a união. Falou em seguida referente ao requerimento do Sr. 
Presidente, que o reprovou devido a acreditar, que o pedido deveria 
abranger outros setores e secretarias do município. Expressou-se o Sr. 
Presidente sobre ter feito o requerimento a fim de esclarecimentos e para 
ser feito cobranças, e que se a câmara não faz fiscalizações, então não 
carece de existir. Observou ainda, que poderia eventualmente abranger 
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outros setores. E que a população eventualmente, também pode fazer 
requerimentos. Novamente o Vereador Marinei, disse que houve um 
momento que se sentiu injustiçado, e que não houve requerimentos, e 
que foi “arrecadado coisas” da prefeitura, com o intuito de prejudica-lo. 
Após agradeceu a Secretária Marina, e observou sobre estar sendo bem 
atendido na Secretaria da Saúde. Falou também, sobre o ex Vereador 
João Neto ter sido atencioso com ele. Em seguida alegou, que enquanto 
vereadores, além das críticas, carecem de buscar melhorias. Disse que o 
papel do vereador é fiscalizar e ir em busca de recursos, e não pensar 
somente no salário. Endossou o projeto do Vereador Eziquiel, o qual 
elogiou. Disse referente, que devido ao trabalho do vereador, ele tem 
propriedade para referir-se ao assunto. Em seguida falou sobre o 
requerimento, referente a Festa do Cavalo, onde disse que se fossem 
levar a “ferro e fogo”, teve caminhão da agricultura levando cavalo a 
Aparecida do Norte. Alegou que foi errado, e que não houve 
agradecimentos ao Sr. Prefeito. E alegou também, que deseja respeito. E 
que o vereador tem autonomia para procurar o Sr. Prefeito, e buscar o 
Sr. Seninha, para divulgar algo que deseje nas redes sociais. 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 13(treze) de novembro 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 30(trinta) de outubro de 2019. 
 


