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Ata da 1ª (primeira) Sessão Extraordinária da 7° legislatura do ano 
de 2020 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 27(vinte e 
sete) de janeiro de 2020, 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 dez horas da manhã , 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, onde solicitou a leitura   da ata pelo primeiro secretário da 
20° (vigésima) Sessão Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 
2019, após, sem manifestações, sendo aprovada por todos. Em 
sequência, o senhor Presidente, solicitou a leitura da ata da 2° 
(segunda) Sessão Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 
2019, sem manifestação, foi aprovada por todos. Após, o Sr. 
Presidente em comum acordo entre os vereadores, dispensou a 
leitura das matérias a seguir, por decorrência da entrega antecipada 
a cada vereador, sendo os projetos de leis municipais sob o 
n°001/2020, n°003/2020 e n°004/2020. Em fase de expediente o Sr. 
Presidente colocou em discussão o Projeto de lei Municipal n°001 

de 06 de janeiro de 2020 “ Dispõe sobre o reajuste salarial aos 
servidores públicos municipais estatutários e celetistas”, onde 
manifestou se o vereador Vandir, no qual reforçou sobre o reajuste 
ora pretendido ainda ser pouco ,mas que já  irá  agradar aos 
funcionários ,pelo fato de estarem há três anos sem reajuste .Falou 
a respeito  da função dos agentes comunitários da saúde e dos 
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agentes epidemiológicos, mencionando o vereador Eziquiel já que 
também é  agente de saúde, e estaria ciente  sobre  o teto salarial  
das funções mencionadas, reconhecido  pelo governo do estado de 
São Paulo. Comentou o vereador Vandir, que a base estadual das 
duas funções informadas, seria no valor de R$ 1. 400,00(mil 
quatrocentos reais), e que no projeto analisado o valor do agente 
comunitário da saúde é de R$ 1.287,44(mil, duzentos e oitenta e 
sete reais e quarenta e quatro centavos) e com o reajuste 
aproximara-se ao valor de R$ 1330,00(mil, trezentos e trinta reais), 
ou seja, não atingiria a base estadual, explicou o vereador. Deixou 
ciente  os demais vereadores, e citou as informações  do senhor 
Aguinaldo, funcionário público como agente de saúde ,ao qual  
levou as informações  ao senhor Prefeito ,sobre o valor base 
estadual  deste ano, para os respectivos cargos .O vereador  
demonstrou a sua preocupação  já que  os valores a serem ajustados 
através do projeto não atingirá  a base, portanto , os funcionários 
destes cargos na prefeitura, em sua opinião  terão prejuízo 
aproximado de 10 %(dez por cento),solicitando que fosse juntado 
os papeis  sobre   o assunto ,e disse que o vereador  Eziquiel poderá 
ser o mais cobrado com relação a isso ,já que pertence à classe. 
Deixou ciente os demais vereadores de que haverá cobranças    ao 
senhor Prefeito sobre essa correção, e que também haverá 
comentários do porquê fazer reajuste apenas para os agentes de 
saúde e agentes epidemiológicos, porém, será justificável nesse 
caso, por ser o valor base do Estado. Explicou o vereador que pela 
classe da função, de início, a letra “A” deveria ser o valor de R$ 
1.400,00(mil, quatrocentos reais), já que é direito adquirido. O 
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vereador Eziquiel também se manifestou , complementando a fala 
do vereador Vandir  ,disse que foi aprovado em novembro  o 
aumento do salário base  dos agentes da saúde  e que já havia saído 
no Diário oficial, e já teria em mãos    esses documentos .Disse 
também que o questionamento dos demais companheiros  é que 
esse reajuste  é municipal e que estariam  recebendo, mas  que irão  
cobrar o reajuste  por direito ,pois o salário base  da categoria “A” 
já é de R$ 1.450,00(mil, quatrocentos e cinquenta reais), não 
chegando ainda ao valor de R$ 1.400,00(mil, quatrocentos reais) 
com o reajuste. Alertou os demais vereadores que já tomassem 
ciência das informações, já que irão cobrar esse reajuste estadual 
destes cargos. O vereador Marinei se expressou sobre o reajuste, 
solicitando esclarecimento do valor 4,50%(quatro virgula cinquenta 
por cento), sendo confirmado pelo Presidente. Sem mais 
manifestações o senhor Presidente colocou em votação, sendo 
aprovado o projeto n°001/2020 por todos. Em seguida colocou em 
discussão o Projeto de lei Municipal n°003 de 13 de janeiro de 

2020 –“ Dispõe sobre reajuste salarial aos agentes políticos 
componentes do Poder Executivo Municipal”, onde sem 
manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por todos. 
Prosseguindo, colocou em discussão o Projeto de lei Municipal 

n°004 de 22 de janeiro de 2020 “  Dispõe sobre abertura de credito 
adicional especial no orçamento de 2020 e dá outras providencias”, 
onde o vereador Vandir se manifestou, informando que  o 
município de Itaoca  irá receber  o valor de R$ 
431.612,06(quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e doze reais e 
seis centavos )no que se refere a cessão onerosa do Pré Sal , 
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informou sobre a importância do projeto e viu que o prefeito já  
designou os valores para cada setor ,mencionando –os . Destacou o 
setor de obras e instalações  sendo o valor R$ 216.612,00 (duzentos 
e dezesseis mil ,seiscentos e doze reais ),deixando claro que irá 
fazer uma indicação ao senhor prefeito para que pense, já que está 
vindo dinheiro ,e que o valor  de obras seja também investido  na  
pista de caminhada ,um valor aproximado de R$ 
50.000,00(cinquenta mil reais ) já seria suficiente  para terminá-
la,ressaltando  a carência da obra ,e que  não precisaria mexer nos 
cofres da prefeitura ,deixando os usuários mais seguros .Reforçou 
novamente o seu pedido, pois será um cobrança  para o término 
desta pista e  consequentemente a colocação de iluminação 
pública.Sem mais manifestações ,foi posto em votação, sendo 
aprovado o projeto por todos. 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 12(doze) de fevereiro do ano de 2020, 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 janeiro de 2020. 
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