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Ata da 13° (décima terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 30(trinta) de agosto 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 12° (décima 
segunda) Sessão Ordinária, realizada em 09(nove) de agosto de 2017, onde foi 
posta em votação, sendo aprovada por todos. Posteriormente o senhor Presidente 
solicitou a dispensa do Projeto de Lei Municipal N°28 de 24 de julho de 2017, 
Projeto de Lei Municipal N°29 de 25 de julho de 2017 e Projeto de Lei Municipal 
N°38 de 11 de agosto de 2017. Por decorrência da entrega antecipada a cada 
vereador, conforme   regimento interno, bem como reunião de comissão realizada 
em 25/08/2017. Em seguida solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura das 
demais matérias da ordem do dia: -Parecer Conjunto das Comissões: Comissão de 
constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e 
Contabilidade e Comissão de Saúde, Educação, Cultura Lazer e Turismo. -Projeto 
de Resolução N°01 de 25 de agosto de 2017 –Regulamenta o Controle Interno 
Câmara Municipal de Itaoca. -Indicação N°072/2017 de autoria do vereador 
Rozenildo dos Santos. -Indicação N°73/2017 de autoria do vereador Zeferino 
Rodrigues de Andrade. -Indicação N°074/2017 de autoria do vereador Eziquiel 
Batista Fortes. -Indicação N°075/2017 de autoria do vereador Eziquiel Batista 
Fortes. -Indicação N°076/2017 de autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. -
Indicação N°077/2017 de autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. Após o 
senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°028 
de 24 de julho de 2017 “Dispõe sobre autorização legislativa para celebração de 
convenio com a Associação Rural do bairro Caraças com a finalidade de ceder em 
comodato equipamento que especifica”. Onde sem manifestações foi colocado em 
votação, sendo aprovado por todos. Em seguida o senhor Presidente deixou 
discussão e votação do Projeto de Lei Municipal N°029 de 25 de julho de 2017 
“Dispõe sobre autorização legislativa para celebração convenio com a fundação 
para o desenvolvimento da educação –FDE”. Onde sem manifestações foi colocado 
em votação, sendo aprovado por todos. Em seguida o senhor Presidente colocou 
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em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°038 de 11 de agosto de2017 
“Dispõe sobre Regularização do imposto sobre transmissão de bens Imóveis no 
município de Itaoca /SP e dá outras providencias”. O qual sem manifestações, foi 
posto em votação, sendo aprovado por todos. Após o senhor Presidente colocou 
em discussão e votação o Projeto de Resolução N°001 de 25 de agosto de 2017 
“Regulamenta na Câmara Municipal de Itaoca, o sistema de controle interno e dá 
outras providencias”. O qual sem manifestações, foi posto em votação, sendo 
aprovado por todos. Antes do uso da tribuna, o senhor Presidente solicitou ao 
senhor secretario que procedesse a leitura do oficio n°054/2017 –CMI/SP 
direcionado a empresa rápido campinas, com intuito de oficializar a mencionada, 
encaminhando –se o abaixo assinado dos usuários e munícipes de Itaoca. 
Comentou em seguida o senhor Presidente sobre o abaixo assinado a empresa 
Rápido Campinas. Comentou também que um representante da referida empresa 
esteve conversando com o Prefeito, referente ao assunto, e que este falou sobre os 
taxistas e outros estarem fazendo corridas clandestinas, e relatou que o fato, de 
não compensar para eles pois gastam R$80,00 por viagem. Ainda afirmou o senhor 
Presidente, que precisam marcar uma reunião, juntamente com a população, para 
obterem esclarecimentos e fazerem melhorias. E elogiou a presença do senhor 
Mizael e dos demais; bem como o Vereador Marinei também o fez. Após o senhor 
Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de 30 minutos distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: 
Zeferino Rodrigues de Andrade e Eziquiel Batista Fortes. Iniciou o vereador 
Zeferino, cumprimentou a todos, endossou a sua indicação. Comentou a seguir 
sobre o oficio a empresa Rápido Campinas, disse que é uma situação complicada, 
e reforçou as corridas clandestinas com o mesmo valor da passagem do ônibus, 
feitas pelos motoristas e taxistas. Endossou as demais indicações. Manifestou-se o 
vereador Marinei, concordou com os demais vereadores, e deixou sua dúvida ao 
jurídico sobre o acesso usado pela prefeitura de Adrianópolis, citou o Prefeito João 
Manoel Pampini, para divulgar o Turismo no Varadouro, disse ainda que sabe que o 
varadouro pertence aos dois municípios. Entretanto, afirmou, “deveriam ter falado 
com o responsável pelo turismo de Itaoca, citou o senhor Junior Mendes”. Disse-lhe 
o senhor Presidente que após a sessão o senhor jurídico conversaria com ele. 
Novamente o vereador Zeferino concordando com o vereador Marinei, comentou 
sua indignação com a situação. Ao final convidou os munícipes para assistirem as 
sessões e prestigiarem os trabalhos deles e despediu-se. Posteriormente o 
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vereador Eziquiel fez uso da tribuna, cumprimentou e agradeceu a presença de 
todos, citou os senhores Mizael, Honório e Quiche. Comentou sobre o transporte 
Rápido Campinas. Citou os comentários da rede social, disse que foram criticados, 
embora estejam atentos, continuou, em uma reunião com o Prefeito e o 
representante da empresa, conversou com eles. Ressaltou que a população 
também tem que entender o lado da empresa, sobre ter seus gastos e poucos 
passageiros. Enfatizou sobre precisarem fazer uma reunião, juntamente com a 
população para devidos esclarecimentos com um representante da empresa. Ainda 
citou aos taxistas, disse que também precisam trabalhar, ao final relembrou os 
demais vereadores em relação de uma possível parceria assumida em auxilio ao 
Fundo Social, ao atendimento as pessoas carentes do município, cobrou possível 
resolução, pois foi igualmente cobrado, enfim despediu-se. Manifestou-se o 
vereador Vandir, dizendo seria uma possibilidade cadastrar os motoristas e taxistas, 
e citou o sistema “Uber”, se não for sanado o problema. O senhor Presidente 
perguntou se seria cabível, de os taxistas levarem só uma pessoa em Apiaí pelo 
valor da passagem do ônibus. Novamente o vereador Vandir dizendo que sim, e 
completou que poderia ser levado mais passageiros por viagem. Manifestou-se 
também o vereador Marinei, indagando se não seria possível convidar algum 
responsável da Artesp para presenciar e auxiliar. Nada mais havendo a tratar o 
senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 13(treze) de setembro de 2017. Eu, 
Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada 
por mim 1º secretário e pelo senhor Presidente. Em 30(trinta) de agosto de 2017 


