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Ata da 5° (quinta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 12(doze) de abril de 2017, a 
Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência n° 09(nove) 
sob a presidência do vereador Rozenildo dos Santos e secretariado 
pelo vereador Eziquiel Batista Fortes, às dezenove horas, presente, os 
vereadores, Antenor Gonçalves de Camargo, Claudinei Franco de 
Freitas, Marinei Belemel de Morais, Pedro Dias Ribeiro, Oziel de 
Pontes Oliveira, Vandir Rosa Rodrigues e Zeferino Rodrigues de 
Andrade. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, onde solicitou ao primeiro secretário que fizesse a 
leitura da ata da 4° (quarta) Sessão Ordinária, realizada em 29(vinte e 
nove) de março de 2017, onde foi posta em votação, sendo aprovada 
por todos. O senhor Presidente dispensou a leitura dos Projetos de 
Leis Municipais- n° 011 /2017 autoria do prefeito municipal, n°016/2017 
autoria do prefeito municipal. Em seguida solicitou ao senhor Secretário 
que fizesse a leitura das demais matérias da ordem do dia: parecer 
conjunto das comissões de constituição, justiça e redação, comissão 
de orçamento finanças e contabilidade e comissão de saúde educação, 
cultura, lazer e turismo em relação aos projetos n°011/2017 e 
n°016/2017, -requerimento n°005/2017 de autoria do vereador Oziel de 
Pontes Oliveira. -requerimento n°006/2017 de autoria do vereador 
Rozenildo dos Santos. -indicação n°038/2017 de autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira. -indicação n°039/2017 de autoria do vereador 
Zeferino r. de Andrade. -indicação n°040/2017 de autoria do vereador 
Marinei Belemel de morais. -indicação n°041/2017 de autoria do 
vereador marinei belemel de morais. -indicação n°042/2017 de autoria 
do vereador vandir rosa rodrigues. -indicação n°043/2017 de autoria do 
vereador vandir rosa rodrigues. -moção de repudio n°001/2017 de 
autoria do vereador marinei belemel de morais. Dando seguimento aos 
trabalhos o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°005/2017 do vereador Oziel de Pontes Oliveira, onde 



 

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 

sem manifestações o senhor Presidente pediu ao 1° Secretário para 
que procedesse a votação do mesmo, o qual foi aprovado por todos. 
Em seguida o senhor Presidente deixou em discussão e votação o 
Requerimento N°006/2017 de sua autoria. Comentou o senhor 
Presidente que o motivo do requerimento será para que seja feita uma 
prestação de contas dos gastos com o carnaval. Sem mais 
manifestações o senhor Presidente pediu ao 1° Secretário para que 
procedesse a votação do Requerimento N°006/2017, o qual foi 
aprovado por todos. Em seguida o senhor Presidente deixou em 
Discussão e Votação a Moção de Repudio N°001/2017, de autoria do 
vereador Marinei Belemel de Morais – em repudio a reforma da 
previdência social em tramitação.... Onde sem manifestações, o senhor 
Presidente deixou em votação, a qual foi aprovada por todos. Em Fase 
de Expediente o senhor Presidente deixou em Votação o requerimento 
de urgência especial relacionado ao projeto de lei n°011/2017, o qual 
foi aprovado por todos.  Em seguida o senhor Presidente deixou em 
Discussão e Votação o PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°011 de 06 de 
março de 2017 “Autoriza o Poder Executivo municipal a firmar convenio 
de cooperação com o SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA –
SESI/SP”. Onde sem manifestações, o senhor Presidente colocou em 
votação, sendo aprovado por todos. Dando continuidade o senhor 
Presidente deixou em Discussão e Votação o PROJETO DE LEI 
MUNICIPAL N°016 de 04 de abril de 2017 “Dispõe sobre alteração do 
artigo 3° da lei Municipal n°392, de 13 de agosto de 2009 e dá outras 
providencias”. Onde sem manifestações, o senhor Presidente colocou 
em votação, sendo aprovado por todos. Posteriormente o senhor 
Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de 30 minutos distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Marinei Belemel de Moraes e Vandir Rosa 
Rodrigues. Iniciou o vereador Marinei cumprimentando a todos. 
Agradeceu aos vereadores pelo apoio a Moção de Repudio. Comentou 
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que há uma crise, e em sua opinião se intensifica no Vale do Ribeira e 
ressaltou que se não nos manifestarmos de algumas formas, a 
situação tende a piorar com a aprovação da PEC. Se disse revoltado 
com a Reforma da Previdência. Reforçou sua indicação, sobre a 
limpeza dos bairros; “poderia se estender dos bairros para a cidade”, 
evitando alagamentos. Pediu apoio ao Prefeito. Comentou sobre sua 
outra indicação, sobre a Rua Paulo Jacinto Pereira com Emerentino, 
assim como outras, disse, precisam ser sinalizadas. Pediu para que 
seja atendido, e falou ainda ao Prefeito, para que fosse feita uma 
limpeza no Bairro Pavão, Guarda Mão, entre outros. Agradeceu ao 
Prefeito a aos presentes, e se despediu. Em seguida o vereador Vandir 
iniciou cumprimentando e agradecendo a todos pela presença. 
Endossou as demais indicações, achou-as importantes, citou a Moção 
de Repudio, disse que mostra nossas insatisfações com a reforma, e 
os políticos. Disse o vereador que vai prejudicar a classe trabalhadora. 
Em seguida falou sobre sua indicação, sobre a instalação elétrica na 
balsa, que no ano passado, alguém projetou uma, porém faltava 
baterias caminhões carregadores. Reforçou que vai auxiliar muito, e 
igualmente os coletes. E também a cabine para os funcionários se 
protegerem da chuva. Ressaltou após a importância de a Rua Emilio 
Bento Martins ser mão única, e que se aproveite as lajotas para fazer 
um calçamento. Agradeceu ao Prefeito pelas respostas das indicações. 
Citou sobre o início, das passarelas na Fazenda o possivelmente 
outros lugares. Parabenizou a calçada nova na Rua Principal, 
parabenizou ao Setor de Obras da Prefeitura, falou que foi iniciativa da 
municipalidade, e que já havia um projeto na época do Aluízio, na 
época, passado pela Câmara, era fazer uma parceria com moradores e 
a Prefeitura. Seria construída e depois ressarcida à Prefeitura pelo 
IPTU. Disse ainda achar que a Prefeitura observou o projeto. E se 
despediu de todos. O senhor Presidente conforme tramites regimentais 
usou a tribuna, cumprimentou a todos agradeceu ao Xavier funcionário 
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da Câmara de Apiaí, ao Joel, Silvia, Quiche, Valdeci e aos demais 
presentes. Pediu apoio dos vereadores para que o Prefeito faça logo a 
Reforma Administrativa. Comentou que foi aprovado os Projetos dos 
Professores e do SESI, em seu ver terá mais gastos na Prefeitura. E 
reforçou ainda sobre o seu pedido de esclarecimento com os gastos do 
carnaval. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 
presente sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão 
Ordinária que ocorrerá no dia 26(vinte e seis) de abril de 2017. Eu, 
Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai 
devidamente assinada por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. 
Em 12(doze) de abril de 2017. 

 
 

 


