
 

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 9° (nona) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 14(quatorze) de junho 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 8° (oitava) Sessão Ordinária, realizada em 
31(trinta e um) de maio de 2017, onde foi posta em votação, sendo 
aprovada por todos. Em seguida solicitou ao senhor Secretário que 
fizesse a leitura das demais matérias da ordem do dia: -Requerimento 
n°008/2017 de autoria do vereador Zeferino R. de Andrade. -Indicação 
n°055/2017 de autoria do vereador Antenor Gonçalves de Camargo. -
Indicação n°056/2017 de autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues.  
Dando seguimento aos trabalhos o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o Requerimento N°008/2017- de autoria do 
vereador Zeferino Rodrigues de Andrade, onde o vereador solicita 
informações a respeito da aplicação da lei n° 223/2001 que trata da 
apreensão de animais soltos nas ruas. Manifestou-se o vereador 
Zeferino complementando seu requerimento, ao dizer que o Prefeito 
poderá analisar com calma e tomar as medidas cabíveis. Citou sobre o 
projeto existir desde 2001, e que um munícipe; senhor Agnaldo perdeu 
a vida em um acidente com um cavalo, solto na estrada. Confirmou o 
senhor Presidente que foi em 2000/2001, a criação da lei 223/2001 que 
trata da apreensão de animais soltos nas ruas. E ressaltou o fato de 
precisarem de um local para poderem dar início. E em seguida deixou 
o Requerimento N°008/2017 em votação, onde foi aprovado por todos. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou a palavra aberta para 
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explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 30 minutos distribuídos 
entre os vereadores previamente inscritos: Zeferino Rodrigues de 
Andrade, Vandir Rosa Rodrigues e Marinei Belemel de Moraes. Iniciou 
o vereador Zeferino, cumprimentando e agradecendo a todos pela 
presença. Endossou as indicações dos demais vereadores, e sobre o 
seu requerimento evidenciou novamente a necessidade do Prefeito 
analisa-lo atentamente, e se lembrar dos vários acidentes já ocorridos, 
citou novamente, o acidente e a morte do senhor Agnaldo, e também o 
senhor Jaci; este que ficou vários dias na UTI, devido ao estado 
gravíssimo. E citou o autor do mesmo o então vereador na época; 
senhor Jaime “do mercado”. Finalizou dizendo, que embora entenda a 
situação do município, espera do Prefeito, uma solução para o 
problema. E despediu-se de todos. Após fez uso da tribuna o vereador 
Vandir, cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Endossou 
as indicações do vereador Zeferino, e falou sobre o requerimento, disse 
achar importante voltar em pauta essas cobranças. Citou sobre ele, o 
vereador Pedro, Zeferino e o senhor Jaime do mercado estarem 
presentes quando foi criado a lei n° 223/2001. Citou também sobre 
precisarem da Casa da Agricultura, um fiscal da prefeitura, um local 
adequado e mais algumas pessoas. Criticou a prefeitura por não ter 
nem um fiscal ainda, porém se mostrou satisfeito por já haver a Casa 
da Agricultura e um veterinário. Enfatizou o vereador que o pedido se 
faz necessário pelos muitos acidentes envolvendo animais. E que a 
prefeitura poderia arrumar parcerias, deu exemplo sobre o local, disse 
não ter dado certo com o senhor Noel, porém poderão estudar o 
assunto, e pediu ideias aos demais vereadores. Posteriormente citou o 
trágico assassinato da bebe Jhanyfer de Freitas Dias, pelo próprio pai. 
E após comentou também sua cobrança juntamente com o senhor 
prefeito sobre a reforma, do qual soube estar sendo finalizado, e que 
brevemente estará na câmara. E despediu-se de todos. Fez uso da 
tribuna o vereador Marinei, cumprimentou a todos, endossou o 
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requerimento do vereador Zeferino. Em seguida citou uma conversa 
sua com o deputado Samuel Moreira sobre o asfalto de Itaoca à Apiaí, 
o qual lhe disse, que iria buscar recursos. Citou também a reforma e o 
plano diretor. Contou que foi a São Paulo e foi muito bem recebido 
pelos deputados. Foi em busca de recursos, afirmou a vereador 
Marinei; com o Oficio n°275/2017PMIGP, para infraestrutura no valor 
de R$200,000,00 com o deputado Ricardo Madalena e o Oficio 
n°274/2017PMIGP também para infraestrutura também no valor de 
R$200,000,00 com André do Prado. Contou que ambos prometeram vir 
até o município. Ao final parabenizou o assessor Lucas Pinto da Silva 
Neto, pelos seus trabalhos. E despediu-se de todos. O senhor 
Presidente conforme tramites regimentais usou a tribuna, 
cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Fez uma crítica a 
demora do projeto da reforma administrativa, e contou que em 
conversa com o Prefeito soube que viria hoje, porém nada foi enviado, 
ainda. Disse esperar uma data final, porque são cobrados pelos 
funcionários. E pediu também ao prefeito para poderem participar do 
projeto, e reforçou que não vão consentir com ele sem analisa-lo e 
aprova-lo totalmente. Posteriormente comentou sobre a transferência 
de pacientes para outro município, e que motoristas da saúde tem 
direito de receber diária, e completou o senhor Presidente, por mais 
que estejam em horário de serviço, e ainda que vão convocar a 
Secretária da Saúde para melhores esclarecimentos, em uma possível 
reunião. E sobre o requerimento do vereador Zeferino, afirmou que já 
existe uma lei, e agora falta a prefeitura construir, e colocar em 
funcionamento. Contou também que os animais presos gerarão multa 
diária, no valor de R$50,00, e que após trinta dias, não aparecendo o 
proprietário, será feito leilão desse animal. Por fim comentou que se 
encontra para apreciação o Processo TC 2710/026/15- referente as 
contas municipais ano 2015 –responsável prefeito Rafael Rodrigues de 
Camargo, aqui na Câmara Municipal de Itaoca pelo prazo de 60 dias 



 

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 

conforme Regimento Interno desta casa. 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 28(vinte e oito) 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 14(quatorze) de 
junho de 2017. 

 
 
 
 
 


