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Ata da 19ª (décima nona) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 27(vinte e sete) de 
novembro 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 Sr. Presidente declarou aberta 
a presente sessão, em seguida pediu ao 1° Secretario que procedesse a 
leitura da ata da 18ª (décima oitava) sessão ordinária do ano de 2019. 
Onde colocou em votação, sendo aprovada com ressalvas. Em seguida o 
Sr. Presidente dispensou a leitura das matérias devido a entrega 
antecipada a cada vereador: Projeto de Lei Nº 019/2019 referente a Lei 
Orçamentaria Anual para o exercício de 2020 –LOA, devido a audiência 
pública realizada em 22 de novembro de 2019; Projeto de Lei Municipal 
N°21 de 03 de outubro de 2019; Substitutivo sob o Protocolo N°69/2019 
ao Projeto de lei Complementar N°001/2019, devido a reunião conjunta 
das comissões realizado em 14 de outubro de 2019. Dando 
continuidade, o Sr. Presidente pediu ao senhor Secretário que 
procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -
Proposta de Emenda Modificativa N°001 de 14 de outubro de 2019-ao 
Substitutivo do Projeto de Lei Complementar N°001/2019. -
Requerimento N°013/2019-autoria do Vereador Joel Gomes de Lima. -
Indicação N°051/2019 –autoria do vereador Joel Gomes de Lima. 
Dando continuidade o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°013/2019 de autoria do Vereador Joel Gomes de Lima 
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–onde solicita a cópia da folha de pagamento dos funcionários referente 
ao mês de outubro de 2019 da Prefeitura Municipal de Itaoca. O qual 
sem manifestações foi posto em votação, e sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade o Sr. Presidente deixou em discussão e votação a 
Proposta de Emenda Modificativa N°001/2019 ao Substitutivo sob o 
Protocolo N°69/2019 ao Projeto de Lei Complementar N°001/2019 

“Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Itaoca –Estado de São Paulo, e dá outras providencias”. (Alteração do 
artigo 264 do presente projeto acrescentando também os cargos em 
comissão no regime geral da previdência de autoria das comissões 
permanentes). O qual sem manifestações foi posto em votação, e sendo 
aprovado por todos. Em fase de expediente o Sr. Presidente colocou em 
discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°21 de 03 de outubro 
de 2019-“Dispõe sobre autorização legislativa para aquisição de imóvel 
através de desapropriação amigável judicial”. Expressou-se o Vereador 
Vandir, endossando o projeto, e onde acrescentou sua opinião, de 
eventualmente ser feita uma aquisição de forma amigável; não havendo 
necessidade do projeto, mas que já que ele foi feito, são favoráveis. 
Disse que espera que seja justo com proprietário, que seja acrescido 
junto ao valor a ser pago a ele a medição da estrada, cerca, portão e 
acesso ao local do aterro. Disse que não é justo ser pago R$2.000,00 
(dois mil) reais de aluguel para o aterro. Reforçou novamente que espera 
do Sr. Prefeito e integrantes das comissões que façam uma “avaliação 
real”, e que não estão aprovando um valor, mas uma possível 
desapropriação quando necessária. Sem mais manifestações o Sr. 
Presidente deixou em votação o Projeto de Lei Municipal N°21 de 03 de 
outubro de 2019, o qual foi aprovado por todos. Dando continuidade 
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colocou em discussão e votação em primeiro turno o Projeto de Lei 
N°019/2019- “estima a receita e fixa a despesa para o Município de 
Itaoca para o exercício de 2020 e dá outras providencias ”. Sem 
manifestações, foi posto em votação e sendo aprovado em primeiro 
turno o Projeto de Lei N°019/2019 por todos. Dando continuidade o Sr. 
Presidente colocou em discussão e votação em primeiro turno do 
Substitutivo sob o Protocolo N°69/2019 ao Projeto de Lei 
Complementar N°001/2019 “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Itaoca -estado de São Paulo, e dá outras 
providencias”. (Incluído as alterações feitas pela Emenda Modificativa 
N°001/2019 aprovada). Expressou-se o Vereador Marinei, dizendo que 
foi feito uma reunião com os companheiros de mesa, e que embora não 
seja servidor público espera, que o projeto seja estudado porque há 
funcionários em dúvidas. Falou sobre precisarem pensar na economia e 
“nos dois lados da moeda”, e sobre a possibilidade de ser feito um 
plebiscito. Observou sobre um eventual aplauso ou desaprovação nas 
ruas por decorrência do projeto. Alegou não ser contra, nem a favor do 
projeto. Mencionou que embora haja aqueles que são contra, há aqueles 
que são a favor, e que almejam fazer uso do fundo de garantia; alegou 
que não compactua com essa opinião. Falou sobre terem conversado 
com o jurídico, e que a caixa tem suas normas, mas que é possível a 
liberação do fundo de garantia, e que ela tem um prazo de até sete anos. 
Falou a respeito de precisarem representar bem o povo, e que há aqueles 
que estão menos preocupados. Falou ainda, sobre estarem votando o 
projeto e sobre estarem 3(três) funcionários presentes, e que não sabe a 
opinião deles. Alegou que não quer receber críticas decorrentes no 
futuro, e que se houvesse mais funcionários presentes poderia haver um 
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apoio. Agradeceu a presença do Sr. Quioche, Sr. Flávia e Sr. Leandro; o 
qual elogiou o trabalho no posto de saúde, e que não entende o porquê 
de ele não volta para lá. Pediu desculpas e disse que vão fazer o que a 
maioria decidir, e que terá outro turno. Expressou-se o Sr. Presidente, 
dizendo que passou nos setores avisando, que o projeto iria para a 
sessão. Observou que os funcionários não vieram, mas que 
eventualmente irão fazer cobranças. Agradeceu as presenças da Sr. 
Flávia, Sr. Leandro e seu Compadre Quioche. Alegou que 
eventualmente serão criticados, mas que falta comparecimento as 
sessões. Falou sobre haver mais um turno e que poderão comparecer. 
Falou ainda sobre aprovarem o projeto, e que irá caber ao funcionário 
decidir optar pelo Regime Estatutário ou CLT. Observou que se deve ter 
atenção e prosseguimento ao parecer da reunião de comissão. Após 
expressou-se o Vereador Antenor, disse que se inteirou do assunto, e 
que o projeto será opcional aos funcionários que já trabalham, mas a 
partir da aprovação do projeto, para aqueles que forem entrar terá 
apenas o Regime Estatutário. Alegou que não estão prejudicando 
nenhum funcionário. Expressou-se o Vereador Vandir, disse que o 
Regime Estatutário funciona satisfatoriamente, desde que seja levado de 
forma certa, e desde que seja semelhante ao estado; o qual disse que 
funciona bem. Mencionou que após 5(cinco) anos o funcionário terá 
licença premium, benefícios.... E, que o Regime Estatutário não 
interferirá no sistema de carreira dos funcionários atuais. Disse ainda, 
que ao ser aprovado, virá para ser estudado com o advogado, assessor 
jurídico e com os funcionários. Mencionou que a Câmara já é, que a 
mudança é uma forma de reforma, que o Brasil está fazendo reforma, e 
que ela não modificará funcionários concursados, mas modificará os de 
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confiança; os quais, alegou que recebem altos salários e valores altos ao 
serem trocados, e que a partir não terão mais, mas que dependendo do 
trabalho deles, eventualmente poderão continuar, quando houver troca 
de mandato de prefeito. Mencionou ainda referente, que a insistência no 
Regime CLT poderá assemelha-los a Apiaí; a qual alegou que não 
recolhe fundo de garantia dos funcionários, e que ele trabalhou por 
6(seis) anos e que ao ir sacar o fundo de garantia, tinha R$100,00 (cem) 
reais. Alegou, relacionado, que será benéfico ao cofre municipal, e que 
espera uma reversão aos funcionários, pelo Sr. Prefeito, como forma de 
reajuste. Em seguida expressou-se o Vereador Marinei, disse que apesar 
dos boatos, o projeto não será prejudicial aos funcionários atuais, que 
será opcional, e que dará autonomia quanto a decisão do saque do fundo 
de garantia. Opinou sobre estar ocorrendo mudanças no país e que elas o 
fazem ter incertezas quanto ao recebimento futuramente, e que uma 
aplicação pode ser mais vantajosa ao funcionário. Ainda referente 
acrescentou, que o projeto é um “mal necessário...”, que os funcionários 
que aderirem não terão mais esses valores depositados nas suas 
respectivas contas. Ressalvou referente, a necessidade de os 
funcionários se programarem. E que se não houver o projeto não haverá 
mais concursos no município. Mencionou sobre a aposentadoria e a 
permanência dos funcionários, e que a partir do projeto será 
disponibilizada a vaga e, que haverá a possibilidade de concurso no 
regime a ser aprovado. Sem mais manifestações, o Sr. Presidente 
colocou em votação em primeiro turno do Substitutivo sob o Protocolo 
N°69/2019 ao Projeto de Lei Complementar N°001/2019, sendo 
aprovado por todos. Em seguida o Sr. Presidente informou que, 
conforme artigo 277 do regimento interno, o expediente em que houver 
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votação das Leis Orçamentarias (LDO, LOA e PPA), fica reduzido para 
30 minutos a contar da leitura, e votação da ata, portanto caso algum 
vereador queira fazer o uso da palavra poderá fazer breve 
pronunciamento na mesa. O Vereador Marinei se referiu e fez elogios 
pelo aniversário do município, alegou que houve críticas, quando 
deveria haver enaltecimento. Opinou sobre acreditar que apesar dos 
boatos, o município não virará distrito. Mencionou ainda sobre não ter 
comparecido por ter tido outro compromisso. O Vereador Vandir 
parabenizou o município. Falou sobre não ter comparecido. Mencionou 
boatos comentados pelo presidente do COMTUR. Fez críticas aos 
boatos que ele comentou relacionado as festas do aniversário de Itaoca. 
Alegou ainda referente que espera, que o presidente do COMTUR seja 
advertido em uma eventual reunião. Ressalvou a necessidade de 
respeito. O Sr. Presidente expressou-se referente ao aniversário, sobre a 
festa hipoteticamente ter sido com a entrada franca, ressalvando seu 
desejo de que no final do ano seja trazido, com o dinheiro arrecadado, 
uma banda, um cantor famoso.... Opinou em seguida, sobre esperar que 
seja feito uma prestação de contas das festas, e sobre o Vereador Oziel 
supostamente fazer um requerimento a respeito. Falou sobre desaprovar 
a notoriedade, dada a alguns secretários, pelo Sr. Prefeito, e que ele 
deveria avaliar e reconhecer de forma equivalente o trabalho dos 
funcionários, e eventualmente dar um aumento a eles. Observou em 
seguida, sobre esperar que o Sr. Prefeito os atenda. Novamente o 
Vereador Vandir completou que embora tenha falado em tribuna, o Sr. 
Prefeito está cortando insalubridade, e que ele próprio orientou os 
funcionários, a procurarem a prefeitura e fazer um relatório das horas 
trabalhadas e porcentagens respectivas. Alegou que não está tendo 
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reajuste. Mencionou as presenças da Sr. Flávia e dos Srs. Leandro e 
Quioche. Mencionou ainda referente, que hora extra, é um direito do 
funcionário, e que a prefeitura poderá ter um problema judicial caso 
esteja sendo negligente. E que caso não haja resolução, pretende com 
jurídico instruir os funcionários lesados, a irem ao promotor. Mencionou 
sobre a prefeitura ter sido multada por falta de EPI. Mencionou ainda 
sobre os funcionários que trabalham no caminhão do lixo, os quais 
alegou que trabalham arduamente e que recebem o pagamento com 
equívocos. O Vereador Antenor endossou o comentário do Vereador 
Vandir, acrescentando que precisam estar ao lado dos funcionários; os 
quais proferiu elogios. Alegou sobre ser possível que o Sr. Prefeito 
desconheça determinados fatos, e que há cargos de confiança do Sr. 
Prefeito, que não os atende. Referiu-se a ter pedido bueiro em benefício 
de um casal de idosos e até o momento não ter sido atendido, e que 
havia falado no tempo do Sr. “Luizinho” e recentemente ao Sr. Ananias. 
Alegou que está sendo feito alguma coisa no Lajeado devido a uma 
emenda de um deputado. E observou ainda, sobre o Sr. Lucas ter lhe 
contado, a respeito de ter sido assinado em São Paulo um documento, 
que beneficiará o campo do Lajeado e que foi o Carlos Giannazi. 
Discorreu ainda, sobre a visita do deputado a sua residência. 
Manifestou-se o Vereador Oziel dizendo que a ordem de ser retirada a 
insalubridade está vindo de cima, e que eles precisam marcar uma 
reunião com o Sr. Prefeito para maiores esclarecimentos. E igualmente 
marcar uma reunião referente aos secretários e os problemas pertinentes. 
Discorreu ainda, sobre sentir falta das reuniões com o Sr. Prefeito 
organizadas pelo falecido “Zé”. Mencionou em seguida que o Vereador 
Antenor deveria procurar o Sr. Alcino, na garagem, caso não fosse 
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atendido pelo Sr. Ananias. O Vereador Antenor expressou seu desejo de 
obter informações, junto ao jurídico, a respeito do direito a 
insalubridade. O Vereador Eziquiel manifestou suas felicitações ao 
aniversário e a evolução do município. E que referente a insalubridade 
precisavam buscar esclarecimentos. Ressalvou sobre ser direito do 
funcionário se acaso sua função lhe oferece riscos. Alegou que houve 
críticas aos vereadores que não compareceram as festividades. Alegou 
também, sobre não estarem sendo atendidos com suas indicações, que 
assim como eles o apoiam em prol do município, acredita que ele 
deveria retribuir a atitude. Referiu-se a ponte da estrada do Caraças estar 
oferecendo riscos aos usuários, e que deveria ser observada. Alegou 
novamente, que deveriam ser atendidos e que seus pedidos são em 
benefício dos munícipes. O Sr. Presidente fez um convite Srs. 
Vereadores para uma reunião sábado às 17:00 horas, entre os 
professores e o Deputado Carlos Giannazi. Nada mais havendo a tratar o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os 
Sres. Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 
11(onze) de dezembro 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 Sr. Presidente em 
27(vinte e sete) de novembro de 2019. 
Ressalva do Vereador Vandir: Alegou que a frente de trabalho favorece 
a economia da prefeitura. 
 
 
 


