
 

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 

Ata da 8° (oitava) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 31(trinta e um) 
de maio 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 07° (sétima) Sessão Ordinária, realizada em 10(dez) de 
maio de 2017, onde foi posta em votação, sendo aprovada por 
todos. O senhor Presidente solicitou aos demais vereadores a 
dispensa da leitura dos projetos de leis n° 
014/2017,017/2017,020/2017. Em seguida informou sobre o projeto 
de lei Municipal n°019/2017, ter sido retirado de tramitação desta 
casa legislativa (regimento interno artigo 189, parágrafo 2°), 
conforme oficio encaminhado pela prefeitura municipal de Itaoca 
n°294/2017 em 25/05/2017 para mais adequações, conforme 
regimento interno Seção III, artigo 189. Em seguida pediu ao senhor 
Secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: -Parecer conjunto das comissões permanentes 
19/05/2017. -Proposta de emenda ao projeto de lei n/014/2017 -
Oficio n°289/2017 PMI-GP 22/05/2017 –retirada do projeto 
n°019/2017. -Indicação n°051/2017 de autoria do vereador Vandir 
Rosa Rodrigues. -Indicação n°052/2017 de autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°053/2017 de autoria do 
vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. -Indicação n°054/2017 de 
autoria do vereador Zeferino Rodrigues de Andrade. Dando 
seguimento aos trabalhos o senhor Presidente deixou em 
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Discussão e Votação a Proposta de Emenda ao PROJETO DE LEI 
MUNICIPAL N°014/2017 “Altera o artigo 7° da lei Municipal n°557, 
de 03 de outubro de 2016 e dá outras providencias”. Sem 
manifestações solicitou ao primeiro secretário que procedesse a 
votação da proposta de emenda n°001/2017, ao projeto de lei 
n°014/2017, onde foi aprovado por todos. Em seguida o senhor 
Presidente deixou em Discussão e Votação o PROJETO DE LEI 
MUNICIPAL N°014/2017“Altera o artigo 7° da lei Municipal n°557, 
de 03 de outubro de 2016 e dá outras providencias”, com suas 
alterações feitas através da emenda n°001/2017 aprovada. Sem 
manifestações, solicitou ao primeiro secretário que procedesse a 
votação do projeto de lei n°014/2017, com alterações feitas através 
da presente emenda, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente 
deixou em Discussão e Votação o PROJETO DE LEI MUNICIPAL 
N°017/2017 “Dispõe sobre alteração do caput do artigo 3° da lei 
Municipal n°114, de 17 de fevereiro de 1997 e dá outras 
providencias “. Sem manifestações solicitou ao primeiro secretário 
que procedesse a votação do projeto de lei n°017/2017, onde foi 
aprovado por todos. Em seguida deixou em Discussão e Votação o 
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°020/2017 “Altera o artigo 1° da 
lei municipal n532, de 19 de junho de 2015 e dá outras 
providencias”. Onde sem manifestações solicitou ao primeiro 
secretário que procedesse a votação do projeto de lei n°020/2017, o 
qual foi 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 Morais, Vandir Rosa 
Rodrigues, Zeferino Rodrigues de Andrade e Eziquiel Batista 
Fortes. Iniciou o vereador Marinei, cumprimentou a todos os 
presentes, e em seguida fez uma cobrança ao Prefeito sobre um 
Uno azul e uma S10 prata, dos quais pediu esclarecimentos. 
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Finalizou agradecendo ao Secretário de Obras, e o parabenizou 
pelo seu trabalho, agradeceu a presença de todos e despediu-se. O 
senhor Presidente comentou sobre fazerem um oficio ou 
requerimento ao Prefeito para eventuais esclarecimentos. Após fez 
uso da tribuna o vereador Vandir, cumprimentou e agradeceu a 
todos pela presença. Endossou as indicações do vereador Zeferino, 
disse que embora ache a indicação N° 53, pouco provável pela 
situação financeira do município. E sobre a indicação referente a 
água disse que seria uma prorrogação da Sabesp. Em seguida o 
vereador Vandir endossou suas próprias indicações. Sobre as 
categorias reforçou a importância de ser corrigido antes da reforma. 
Contou que a categoria B tem direito a dez por cento do salário, 
hoje mínimo, a C quinze por cento, a D vinte e a E vinte e cinco. E 
reforçou ainda sobre haver trabalhadores com direitos a         
receberem, porém não estão recebendo, citou o senhor Ronaldo, e 
a senhora Marli ambos na categoria D, citou também o senhor 
Clemerson, que estavam presentes. Reforçou ainda que estas 
pessoas poderão ser mais prejudicadas caso haja a reforma antes 
da correção. Finalizou dizendo esperar justiça, e despediu-se. O 
senhor Presidente comentou sobre a necessidade de se avisar o 
Prefeito, sobre o assunto, e ser resolvido antes do Projeto da 
Reforma vir pra Câmara. Após o vereador Zeferino fez uso da 
tribuna, cumprimentou a todos, endossou as indicações do 
vereador Vandir e as achou importantes. Sobre sua indicação 
reforçou ser de muita valia para os munícipes. Agradeceu ao 
Secretário de Obras pelo seu trabalho, citou ponte da senhora 
Ester, e a dona Tereza. Reforçou ainda que o Prefeito e os 
vereadores estão trabalhando. Em seguida falou sobre o repasse 
da Camargo Correa, e que com um documento os munícipes terão 
acesso aos dados. E despediu-se de todos. O senhor Presidente 
fez uso da tribuna, cumprimentou aos presentes. Falou do ofício 
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N°225/2017-TR/DGI/SE/MI do Ministério da Integração Nacional 
Secretaria- executiva Departamento de Gestão Interna. Referente 
as pontes nos Bairros Lajeado, Gurutuba e Valério. Continuou o 
senhor Presidente, disse que a primeira parcela foi depositada R$ 
800.000,00 (oitocentos mil) reais, e a segunda parcela dia 
20/05/2017, o valor de R$ 2.066.250,50 (dois milhões e sessenta 
mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) para 
finalização das obras. Em seguida comentou uma conversa com o 
senhor Valdeci, a respeito de um banheiro para duas moradoras, o 
qual afirmou já ter sido iniciado, e além disso a senhora Sidinéia 
comentou ter recebido um padrão, também. E comentou, após 
sobre a Isenção da Titulação, a possibilidade de colocarem uma 
emenda ao proprietário que tem mais de dois imóveis pagar um só, 
na baixa renda até três salários mínimos. Fez uma cobrança ao 
Prefeito, pediu mais agilidade com a Reforma Administrativa. E 
despediu-se. Manifestou-se o vereador Vandir, fez um 
esclarecimento ao senhor Joel Gabiroba que as pessoas das quais 
falou anteriormente foram algumas daquelas, que não receberam 
nenhuma gratificação, e disse ainda, que o nome dele não está na 
lista por, possivelmente ter recebido.  Posteriormente fez uso da 
tribuna o senhor Eziquiel, que cumprimentou a todos. Falou sobre a 
aprovação dos registros de imóveis, disse que haverá uma emenda, 
e famílias que tiverem um imóvel será isentada, renda familiar de 
até três salários mínimos. Em seguida fez um esclarecimento aos 
presentes; que eles discutem, estudam os projetos, em reuniões 
antes de serem aprovados nas sessões. Agradeceu ao Prefeito 
pelas reuniões em conjunto com os vereadores, enfatizou que estas 
abrem espaço para cobranças e sugestões. Comentou também 
sobre a reforma, e o diálogo sobre as classificações, falados 
anteriormente pelo vereador Vandir, sobre funcionários, que desde 
a gestão passada, tinham direito a classificação, e que uns a 
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tiveram em seus holerites, porém não receberam em dinheiro. 
Comentou também sobre o Prefeito dizer que será revisto na 
Reforma Administrativa. Ao final ressaltou o trabalho do Prefeito 
atrás de melhorias, assim como os vereadores, e citou também o 
Secretário de obras. E despediu-se 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 
14(quatorze) de junho de 2017. Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei 
lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 1º 
secretário e pelo senhor Presidente. Em 31(trinta e um) de maio de 
2017. 
 
 


