
 Ata da 3°(terceira) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 2016 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 09(nove) de março de 2016, a 
Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência n° 09(nove) sob a 
presidência do vereador Rozenildo dos Santos e secretariado pelo vereador 
João Camargo Neto, às dezenove horas, presente, os vereadores, André Luiz 
Rodrigues da Silva, Eloir Ferreira da Silva, João Carlos dos Santos, José Mario 
dos Santos Junior, Pedro Dias Ribeiro, Romildo Pereira Lima e Sebastião Lucio 
de Oliveira. Havendo numero legal o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da 
ata da 2° (segunda) Sessão Ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2016, 
onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Logo mais o primeiro 
secretário fez a leitura das matérias sujeitas à ordem do dia a saber: Parecer do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente as contas municipais – 
Prefeitura Municipal de Itaoca – exercício 2013, constante no processo TC 

002145/026/13; parecer conjunto da Comissão de constituição, justiça e redação e 
comissão de orçamento, finanças e contabilidade- em apreciação: parecer do 
TCESP, contas municipais exercício 2013 ;parecer conjunto da comissão de 
constituição, justiça e redação e comissão de orçamentos ,finanças e 
contabilidade – em apreciação os projetos de leis Municipais n°003/2016 e 
n°004/2016 , dispensando –se a leitura dos Projetos de leis Municipais 
n°003/2016 e n°004/2016 ,devido à entrega das copias a cada vereador de 
acordo com parágrafo único do artigo 230 do regimento interno .Em fase de 
expediente o senhor presidente deixou em discussão e votação as matérias na 
ordem que segue: discussão e votação do parecer favorável exarado pelo 
tribunal de contas do estado de São Paulo contas da prefeitura municipal de 
itaoca exercício 2013- tc 002145/026/13,sem manifestações foi aprovado o 
parecer por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de lei Municipal n°003 

de 12 de fevereiro de 2.016 “dispõe sobre autorização legislativa para 
celebração de instrumento de cessão de direito real de uso das unidades 
habitacionais construídas com recursos do “projeto além da renda São Paulo 
solidário”, sem manifestações foi aprovado por todos. Discussão e votação do 

projeto de lei municipal n. 004 de 12 de fevereiro de 2.016, dispõe sobre 
alteração na lei municipal n°535, de 07 de agosto de 2015, que trata sobre a 
obrigatoriedade de identificação nos veículos de aluguel na modalidade taxi e 
regula sua operação no município de Itaoca”, sem manifestações foi aprovado o 
projeto por todos. Dando andamento aos trabalhos, o senhor presidente deixou 
a palavra aberta para explicação pessoal por prazo improrrogável de 30(trinta) 
minutos distribuídos aos vereadores previamente inscritos: Sebastião Lucio de 
Oliveira fez uso da tribuna inicialmente cumprimentou a todos e parabenizou a 
todas as mulheres pelo dia internacional da mulher na data do dia 8/03, 
homenageando-as pelas lutas  ,conquistando por direito o seu papel na 
sociedade .Reforçou a sua indicação ,disse que é um pedido há tempo sendo 
cobrado pelos munícipes , é um meio de garantir mais segurança aos 
transeuntes  no local ,o vereador comentou que são cobrados ,cabem a eles 



registrar e indicar para que de uma forma possa ser feita e respondida aos 
munícipes .Reforçou também sobre o assunto comentado na sessão passada, 
em relação ao projeto de construção das barragens ,já em sua opinião sobre a 
possibilidade de uma empresa já estar querendo lucrar no rio ribeira ,sem aviso 
prévio a população .Relatou que esteve em reunião acompanhado também, pela 
comunidade, estava presente o vereador Eloir, onde foi comentado sobre o que 
a empresa vai representar para localidade, sendo ela de pequeno porte ,mas em 
sua opinião  ,  o interesse seria apenas da empresa ,pois por enquanto está 
sendo feita sem comunicação com a principal comunidade a ser atingida ,assim 
como também ao município .O senhor presidente participou do assunto 
mencionado, disse que foi encaminhado um oficio ao prefeito pedindo 
informações ,mas em conversa pessoal o mesmo comentou que o executivo não 
está sendo informado de nada ,apenas sabe que há um advogado do município 
de Apiaí ,o senhor Edinho Campos que estaria a par desse assunto .O vereador 
Lucio opinou que como uma empresa chega em nossa cidade com um grande 
projeto ,afetando muitas pessoas e não perguntar se a comunidade vai querer? 
Tem que ser discutido os prós e contras. O vereador Eloir solicitou a 
participação no assunto, comentando ele, que segundo informações, a cidade 
de Adrianópolis   já está algum tempo se mobilizando, enquanto que aqui 
ficamos sendo os últimos a saber, já de ante mão que o prefeito é contra. Em 
relação a nós, disse ele, consta no projeto que o maquinário ficará do lado do 
Paraná, ou seja, ficaremos com o prejuízo. O vereador comentou também que   
o advogado Edinho Campos também está sem informações a respeito, apenas 
obtendo alguns pela internet. O certo seria o prefeito junto com o jurídico estar 
se informando sobre a situação e repassar aos vereadores. O vereador Lucio 
retornou a sua fala informando sobre os outros projetos de barragens a serem 
feitos ao longo do rio ribeira há anos discutidos um dos exemplos é o de tijuco 
alto, mas a população intervém e não deixa acontecer, pois o povo unido tem 
poder em sua opinião. Falou sobre uma manifestação que ocorrerá no dia 14 na 
cidade de Cajati, dia comemorado contra as barragens, falando –se sobre os 
seus efeitos à população, ressaltou que é apenas ganancia por parte da 
empresa, não levando em conta os prejuízos a uma comunidade. Sem mais se 
despede de todos. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 
presente sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária 
que ocorrerá no dia 30 de março de 2016. Eu, João Camargo Neto, mandei 
lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 1º secretário e 
pelo S.r. presidente. Em 09 de março de 2016. 


