
Ata da 18°(décima oitava) Sessão Ordinária da 6° legislatura do ano de 
2016 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 09(nove) de novembro 
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, Pedro Dias Ribeiro, Sebastião Lucio de 
Oliveira, Romildo Pereira Lima e Jose Mário dos Santos Junior. Havendo 
número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, onde 
solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 17° (décima 
sétima) Sessão Ordinária, realizada em 26(vinte e seis) de outubro de 2016, 
onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. A seguir o senhor 
presidente solicitou aos vereadores à dispenda da leitura do Projeto de Lei 
Municipal, 13/2016, conforme parágrafo único do artigo 230 do regimento 
interno da Câmara e haja visto que o mesmo foi discutido na audiência 
pública ocorrido no dia 27 de outubro de 2016 e por decorrência da 
distribuição antecipada da cópia a cada vereador. Logo mais o senhor 
presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: Projeto de Lei n° 14 de 10 de 
outubro de 2016.  Em fase de expediente o senhor presidente deixou em 
discussão e votação as matérias na ordem que segue :Discussão e votação 
em primeiro turno do Projeto de Lei n° 13 de 29 de setembro de 2016 
“Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaoca para o exercício 
de 2017”. Não havendo manifestações por parte dos vereadores, foi para 
votação, sendo o projeto aprovado em primeiro turno por todos. Discussão 
e votação do projeto de lei n° 14 de 10 de outubro de 2016 “Dá nova 
redação aos termos do artigo 6° da lei municipal n°250 de 03 de dezembro 
de 2002, que trata dos valores genéricos por metro quadrado e altera as 
taxas e preços públicos para competência do exercício de 2017, não 
havendo manifestações por parte dos vereadores o referido projeto foi 
aprovado por unanimidade. Dando andamentos aos trabalhos, o senhor 
Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Sebastião Lucio de Oliveira, João Camargo Neto e 
André Luiz Rodrigues da Silva. Dando início o vereador Lucio, 
cumprimentou a todos, e parabenizou a comunidade do Bairro Caraças pelo 
trator, recebido esta semana, ao Secretário da Agricultura, e citou o senhor 
Frederico pelo apoio. Citou a presença, além da sua, a do senhor Eloir, do 
senhor Pedro, entre outros. Enfatizou ainda que o trator será muito útil, não 
apenas pela comunidade do Caraças mas para as demais também.  Falou 
após, sobre a UNE (União Nacional dos Estudantes), e Umes (União 
Municipal dos estudantes Secundaristas de São Paulo), que estão 
formando resistência contra a Pec. 241 aprovada no congresso. Abreviou o 



tema contando que, ela prevê conter gastos públicos, e reforçou que, 
acredita que vai prejudicar a população carente. Reforçou ainda que são 
muitos estudantes de várias faculdades, neste protesto. Parabenizou-os, e 
citou que estes estão aprendendo mais sobre o Brasil neste momento, “de 
resistência”, comparado com a sala de aula. E comparou o momento com a 
época da ditadura. Reforçou ainda, sobre esses jovens não estarem 
acreditando na mudança pelos políticos que estão na presidência. Falou 
também sobre a reforma do Ensino Médio, que prevê tirar as matérias de 
filosofia, sociologia, e possivelmente Educação Física. Em seu ver, 
consequentemente esses fatos tornarão os estudantes menos críticos, 
ainda ressaltou, o vereador, que é dever da escola criar indivíduos 
pensantes. Reforçou que apoia a resistência. E também falou sobre os 
jornais locais não apresentarem esses fatos, apenas o que interessam para 
a grande elite. E que eles deveriam dividir com a população o que vai 
acontecer com esse corte de gastos, enfatizou o vereador Lucio, como 
sendo a população carente a que vai ser mais prejudicada, e as mudanças 
apenas privilegiará “o capital, o meio financeiro, os mais poderosos”. Enfim, 
agradeceu ao senhor Presidente, e parabenizou novamente ao Bairro 
Caraças, e falou novamente, que mesmo não sendo mais vereador, estará 
aqui na Câmara nas sessões, “fazendo política”, quando achar necessário. 
E disse também que foi um aprendizado, que levará sempre consigo. E se 
despediu de todos.  Em seguida o vereador João Camargo iniciou 
cumprimentando a todos e ao pouco público presente. Falou sobre os 
projetos em andamento na Casa da Agricultura o da Fruticultura, 
Olericultura, citou também o de Cereais, embora não tenha plantio para 
comercialização. Quer que todos fiquem informados das reuniões feitas. 
Falou sobre os projetos estarem no início, com poucas mudas plantadas.  
Citou a parceria com a Caixa, e CATI, e deles, ressaltou ainda sobre 
estarem custeando cursos, em Itapeva e Sorocaba, focados na 
comercialização, praticidade, e melhor aproveitamento. Enfatizou que esses 
fatores, possivelmente agregarão valores aos alimentos. Citou o Bairro 
Caraças que vendendo os derivados, como farinha, garantem mais 
vantagens do que vender a raiz em si. Falou sobre futuramente serem 
auxiliados via CATI, Secretaria da Agricultura, pelo Projeto Microbacias, 
com o possível aumento da Fruticultura, citou uma possível fábrica de 
poupa de frutas e sucos. E a Olericultura conseguir um packing- houses, 
“casa de empacotamento”, um local para beneficiamento dos produtos in 
natura, até ser embalado. Contou que já existe em muitos outros municípios 
a packing- houses, citou Mogi. Citou algumas pessoas participantes dos 
projetos a senhora Darsi, pessoas do Bairro Capoavinha, e o senhor 
Nicolau. Se manifestou o vereador Lucio reforçando que através desse 
projeto, foi inserido no Caraças como Projeto Microbacias, onde saiu um 
financiamento de 360(trezentos e sessenta) mil reais, e contou ainda que 



através desta inserção do Caraças no Microbacias, o município será 
contemplado, ano que vem, com750(setecentos e cinquenta) mil reais, e 
ainda parabenizou ao Bairro Caraças, e Casa da Agricultura e ao município. 
Novamente o vereador João Camargo toma a palavra confirmando o valor, 
contou que faltava apenas algumas documentações e que não vai precisar 
de contrapartida. E para finalizar lembrou a todos da vacinação da aftosa, 
disse para não prorrogarem muito para não travar o sistema. E por fim 
parabenizou o vereador André pelo aniversário, desejou felicitações. E se 
despediu de todos. O vereador André iniciou cumprimentando a todos, 
reforçou o assunto sobre a PEC 241, e PEC 55, e deixou claro ser contrário 
a ela, se mostrou preocupado, pois as escolas do nosso município, citou 
também Apiaí, Vale do Ribeira entre muitas outras, precisam desses planos 
que o governo investe para os estudantes das escolas públicas. Mostrou-se 
indignado ao contar que muitas das vagas conquistadas nas Universidades 
Federais, são por estudantes de uma boa situação financeira, e que fazem 
aulas particulares, deixou claro o vereador, embora temos alguns 
estudantes de escolas públicas ingressados. Comentou também sobre o 
ensino da escola pública estar “sucateado”, criticou o estado de São Paulo 
pela Progressão Continuada, e falou, o aluno tem que passar todo ano, 
enfatizou ser contra, comentou ainda, “na sua época tinham que pontuar 
para passar”. Criticou a falta de interesse de muitos alunos, que frequentam 
as aulas para não perder o Bolsa Família. Explicou também a possível 
retirada das matérias de filosofia, sociologia e educação física, pela PEC, 
enfatizou, disciplinas importantes para o futuro dos estudantes, citou um 
bom exemplo do professor Adriano de filosofia, que trazia seus alunos para 
participar das sessões na Câmara, fazia essa interação. E criticou o 
governo, dizendo que este não gosta disso, não quer estudantes críticos, 
reforçou ainda, “que os governantes não querem matérias que possam os 
atingir de alguma forma”. Enfatizou não estar desmerecendo outras 
disciplinas. E ainda falou que falta motivação para os alunos.  Concordou o 
vereador Lucio. O vereador André, disse ser favorável a esses alunos, em 
seu ver, os sustenta no dia a dia. Falou ainda, que as mobilizações dos 
estudantes são benéficas, e citou um exemplo de quando evitaram o 
fechamento de várias escolas no estado de São Paulo, e citou o possível 
fechamento no nosso município também. E deixou sua crítica ao sindicato 
dos professores, por ser fraco, e disse achar que eles se corrompem na 
hora de lutar pelos professores. Elogiou o estado do Paraná, neste sentido, 
“fazem manifestações sem medo”, e citou sobre o Prefeito Beto Richa ter 
voltado atrás em algumas de suas decisões. E por fim desejou felicitações 
pelas festividades que ocorrerão no município, enfatizou ainda o quanto 
essas são importantes para a população, para o lazer. Concordou o 
vereador João Camargo, e reforçou a importância para a saúde do corpo e 
da mente também. E 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(trinta) de 
novembro 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(nove) de novembro de 2016. 
 
 
 


