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Ata da 3ª (terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2020 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 11(onze) de 
março 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 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, onde solicitou ao 
primeiro secretário que fizesse a leitura   da ata da 2° (segunda) 
Sessão Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2020, após, sem 
manifestações, sendo aprovada por todos. Após, o Sr. Presidente em 
comum acordo entre os vereadores, dispensou a leitura da matéria a 
seguir, por decorrência do segundo turno de votação: Projeto de Lei 
Complementar n°001 de 27 de janeiro de  2020.Em seguida o senhor 
presidente, solicitou a leitura das demais matérias sujeitas a ordem 
do dia a saber: Requerimento n°002/2020 autoria do vereador 
Rozenildo dos Santos, indicação n°005/2020 autoria do vereador 
Joel Gomes de Lima ,indicação n°006/2020 autoria do vereador 
Pedro Dias Ribeiro, indicação n°007/2020 e n°008/2020  autoria do 
vereador Oziel de Pontes Oliveira , indicação n°009/2020 e 
n°010/2020 autoria do vereador Marinei Belemel de Morais e 
indicação n°011/2020 autoria do vereador Antenor Gonçalves de 
Camargo. Dando continuidade, o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o Requerimento n°002/2020 de sua autoria, ao 
qual solicita informações sobre os cursos exigidos para o cargo de 
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motorista nos setores da saúde e educação, onde o mesmo justificou 
que foi procurado  por um motorista da saúde , ao qual falou que os 
cursos de primeiros socorros  deles  estão vencidos .Disse que 
contatou o RH da Prefeitura e em conversa com a secretária Marina, 
alegaram que seria obrigação do próprio motorista .Em sua opinião  
acha que os motoristas  devem parar de trabalhar, visto que  a 
responsabilidade  deveria ser da prefeitura ,pois sabem que está 
vencido os cursos e mesmo assim continua  dando os veículos  para 
dirigirem .Pediu estas informações  em defesa dos motoristas  ,pois 
ocorreu vários acidentes  e o curso seria importante .O vereador 
Vandir complementou  e disse serem trabalhadores  e merecem o 
respeito, enfrentam dificuldades ,criticou  pelo prefeito não querer 
pagar   o curso  já que aprovaram um projeto para que fosse pago 
curso  para medico , e o mesmo ganharia  80% (oitenta por cento )   
a mais no salário. Questionou do porquê da diferenciação do médico 
e do motorista, aos quais enfrentam a vida, socorrendo outras 
pessoas. Disse não ser fácil e devem ser valorizados   e estimulados, 
indo em defesa para ajudá-los. O vereador informou que deveria ser 
feito a cobrança ao prefeito para que auxilie, se caso precisasse 
mandar para virar lei também, pois já foi aprovado para o médico. 
Sem mais discussões, foi posto em votação, sendo aprovado por 
todos. Em fase de expediente o Sr. Presidente colocou em discussão 
e votação em segundo turno o Projeto de lei Complementar n°001 

de 27 de janeiro de 2020 –“ Dispõe sobre introdução de alterações 
na lei Complementar n°07/2019, para criar funções gratificadas 
destinadas à servidores públicos estatutários   que venham a 
acumular a responsabilidade   adicionais e dá outras providencias 
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correlatas”. Onde sem manifestações, foi posto em votação, sendo 
aprovado por todos. O senhor presidente deixou a palavra aberta 
para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, 
distribuídos entre os vereadores previamente inscritos, vereadores 
Oziel de Pontes Oliveira e Vandir Rosa Rodrigues. Iniciou o 
vereador Oziel que cumprimentou a todos ,solicitou o auxílio dos 
demais vereadores e  ao prefeito  com relação a falta de agua aos 
moradores do bairro Gurutuba dos Mendes  ,mencionou que já foi 
feito  reuniões ,foi pedido ao senhor prefeito o caminhão pipa ,disse 
também que os moradores  pediram a visita do vereador, que se 
prontificou a ir lá e viu a situação .Comentou que foi na data de hoje 
no bairro  e juntamente com a  moradora senhora Giselda e senhor 
Domingos ao qual  mostraram para ele, de onde pegam a água para 
consumo , tirou fotos  ,e disse ser complicado mesmo . Falou o 
vereador que só quem está passando falta de água, sabe bem das 
necessidades; complementou a sua fala no sentido de pedir aos 
demais companheiros que abracem essa luta também. Na 
oportunidade mencionou o vereador Vandir, que também está 
batalhando pela causa, ao qual fizeram documentos, pegaram 
assinaturas. Reforçou o vereador Oziel, o seu pedido aos demais 
vereadores, pois não estaria atrás de voto e sim para ajudar. Disse 
que os demais vereadores conhecem também a situação e o pessoal 
estão sofrendo com a falta de água, tomando água impropria. 
Informou que não sabe se veio o caminhão pipa para eles, mas se 
veio já deixou seus parabéns ao prefeito e ao secretário Luiz 
Lambert. Informou o vereador, que até falou para os moradores 
deixarem a caixa no jeito para ver se chegaria, pois não estaria na 
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cidade; Mencionou os nomes dos moradores Giselda, senhor 
Valdeci, senhor Domingos, senhor Ivo, e finalizou sua fala pedindo 
apoio para os demais vereadores irem até a prefeitura para que 
consiga resolver sobre a água para o bairro, pois é urgente. Fez uso 
da palavra o vereador Vandir, cumprimentou a todos presentes 
,falou sobre os projetos que chegou e está em mãos, inclusive o 
compromisso do prefeito sobre o piso salarial dos agentes de saúde; 
aproveitou e falou sobre a promessa junto a reforma administrativa à 
época junto do pessoal da saúde, disse que teria uma diferenciação 
entre os cargos de técnico e auxiliar de enfermagem .Fez um pedido 
ao prefeito para que se lembre  desses profissionais ,já que seria 
mudado um pequeno valor , destacou que a  assessoria jurídica  
deveria estudar sobre o assunto pois esta parte está carente .O 
vereador Vandir comentou que o pessoal do conselho tutelar o 
procurou ,dizendo que   estão prejudicados, pois foi aprovado uma 
lei ,que dizia que  os salários deles seriam  1,2 (um virgula dois) e 
hoje estão pegando um salário mínimo e pela sua  conta, o salário 
hoje está em R$1.054,00(um mil, cinquenta e quatro reais)  e seria 
R$1.254,00(um mil duzentos e cinquenta e quatro reais).Pediu o 
vereador ,  que seja estudado e aplicado  essa lei ,pois  futuramente 
os ex conselheiros ou atuais  podem  entrar na justiça  para receber, 
baseado numa lei que foi  aprovada . Diante disso o vereador Vandir 
complementa   sobre valoriza-los, pois não recebem outros 
benefícios, horas extras, e ficam de plantão, e sem falar das 
dificuldades. Deu exemplo de outra cidade, mostrou o holerite  onde 
recebem até horas extras ;disse que isso seria um pedido pra 
reajustar os salários já que tem lei aprovada, e que o prefeito está 



 

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 

tentando arrumar a situação  mandando outros projetos e até criando 
cargos  que é necessário ,e disse que sabem do impacto financeiro. 
Mas no sentido de valorizar o pessoal do conselho, reforçou seu 
pedido ao demais vereadores em auxílio na cobrança ao prefeito. 
Sobre a questão da agua, divulgou a conversa que teve através de 
áudio pelo WhatsApp aos vereadores e público presente, ao qual a 
moradora do bairro Gurutuba dos Mendes, demonstrou a situação do 
seu bairro, onde todos estão sofrendo por falta de agua, solicitando 
ajuda ao próprio vereador e demais vereadores que chegue até ao 
prefeito, para que tomem providencias sobre o assunto e que possa 
fazer uma visita para ver sobre a situação. Ao final ,o  vereador 
Vandir concluiu  sobre o áudio ,disse que  o vereador Oziel visitou e 
viu a situação ,opinou que , como não há falta de agua para o 
prefeito e secretario ,eles não sabem o que é, explicou que  há 
pessoas idosas como dona Ritinha,acamada,pegando água do rio ou 
da rua  , o senhor Dorvalino com a sua esposa com a perna 
amputada, que virá para o bairro .Acha que falta boa vontade ,e na 
sua opinião não adianta remediar trazer  só a água da Sabesp não vai 
resolver o problema, levar as coisas mais a sério, levar com respeito 
a situação, e reforçou que  não vai ser pelo seu benefício 
.Finalizando a sua fala, pediu que os demais vereadores interfira, 
que não tenha picuinhas e auxilie para que tenha  mais agilidade ,já 
que haveria  uma caixa de agua  na garagem ,usá-la  e comprar mais 
canos ,gastando-se aproximadamente 5.000,00( cinco mil reais), 
mas que poderá resolver o problema  e ajudará os moradores do 
bairro . Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão, convocando os Sres. Vereadores para a 



 

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 

próxima Sessão Ordinária a ser realizada em 25(vinte e cinco) de 
março 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 11(onze) de 
março de 2020.  
 
 

____________________                                     ________________ 
Rozenildo dos Santos                                      Marinei Belemel de Morais 

        Presidente                                                                 1° secretario   

 


