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Ata da 14° (décima quarta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 
de 2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de 
setembro 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 demais 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 13° (décima 
terceira) Sessão Ordinária, realizada em 30(trinta) de agosto de 2017, 
onde foi posta em votação, sendo aprovada por todos. Após informou 
o senhor Presidente sobre o projeto de lei Municipal N°026/2017 
“Regulamenta o uso de veículos de tração animal e a condução de 
animais com carga e o trânsito montado no município de Itaoca”, ter 
sido retirado de tramitação desta casa legislativa (regimento interno 
artigo 189, parágrafo 2°), conforme oficio encaminhado pela Prefeitura 
Municipal de Itaoca N°463/2017 em 12/09/2017 visando 
readequações, conforme regimento interno Seção III, artigo 189. 
Retirado de tramitação desta casa legislativa em 13/09/2017. Em 
seguida solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: -Projeto de Lei Municipal 
N°41 de 23 de agosto de 2017. -Projeto de lei   do legislativo n°002 de 
4 de setembro de 2017. -Requerimento N°009/2017 autoria do 
vereador Eziquiel Batista Fortes. -Indicação N°078/2017 de autoria do 
vereador Marinei Belemel de Moraes. -Indicação N°079/2017 de 
autoria do vereador Marinei Belemel de Moraes. -Indicação 
N°080/2017 de autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -Indicação 
N°081/2017 de autoria do vereador   Vandir Rosa Rodrigues. 
Posteriormente o senhor Presidente colocou em discussão e votação 
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o Requerimento N° 009/2017 de autoria do vereador Eziquiel Batista 
Fortes, onde o vereador solicitou informações em relação a lista dos 
inscritos do programa habitacional CDHU. Manifestou-se o vereador 
Eziquiel, deixando claro não ter nada contra quem fez as inscrições, e 
disse que esperava uma maior abrangência, e citou que haviam 
pessoas com os requisitos, e as quais não conseguiram fazer a 
inscrição. E reforçou que com o requerimento poderá falar com mais 
propriedade sobre o assunto. Manifestou-se também o vereador 
Vandir concordando com o vereador Eziquiel. E expôs a fala dos 
representantes do CDHU, “que os sorteados serão avaliados, e 
podem ser denunciados e com comprovação de ser proprietário de 
imóvel, passarão a vaga para o suplente. Expressou-se também o 
vereador Marinei, perguntando como deveria proceder com as 
pessoas que não possuem escritura do imóvel. Pronunciou-se o 
vereador Oziel, respondendo que foram orientados a fazer a inscrição 
para todos, no primeiro dia. E no segundo a receberem os 
documentos pedidos, e enfatizou o vereador, sobre ser os 
responsáveis do CDHU a avaliar os candidatos. Falou ainda a 
responsabilidade de falar algo, e se ter que provar, e poder responder 
processo pelo pronunciamento. Novamente o vereador Eziquiel 
completando, que o CDHU deveria ser rígido com pessoas de outros 
municípios, disse sentir pelos Itaoquenses, não inscritos, estes que 
talvez não poderão ser reparados. Novamente o vereador Oziel 
citando sobre os que foram barrados, possuírem casa. Citou ainda ter 
barrado uma pessoa apenas, por esta não ter comprovado cinco anos 
no município. Após expressou-se o vereador Vandir citando os 
atingidos pela enchente, citou o senhor Zé Matraca, Naide, disse que 
o governador já havia se comprometido com esses casos. O senhor 
Presidente comentou sobre uma reunião com o Prefeito, foi passado 
que teria de ser feito uma escolha, a casa do CDHU ou a casa atual, e 
fazer uma doação. Manifestou-se também o senhor Antenor que lhe 
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foi oferecido a oportunidade por ser um dos atingidos, contudo não se 
interessou mesmo ainda morando no local. Ressaltou que acha 
importante esse requerimento, e também ficarem atento ao decorrer 
dos fatos. Sem mais manifestações o senhor Presidente colocou em 
votação o requerimento N°009/2017, o qual foi aprovado por todos. 
Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Projeto de Lei Municipal N°041 de 23 de agosto de 2017 “Denomina 
conjunto habitacional e ruas que especifica”. Manifestaram os 
vereadores Vandir e Eziquiel, ressaltando seus apreços pelos 
falecidos Matheus Gonçalves de Almeida, Vitor Rodrigues da Silva, 
Herculino Santana Dantas, José de Oliveira Rosa e Noel Mendes. 
Destacaram ainda, que eles contribuíram para o município e que 
serão lembrados e homenageados com esse projeto. Sem mais 
manifestações o senhor Presidente colocou em votação o Projeto 
N°041/2017, o qual foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o Projeto de Lei do Legislativo N° 002 
de 04 de setembro de 2017 (de autoria da mesa diretora da Câmara 
Municipal de Itaoca) “Autoriza a celebração de convênio com a 
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Capão 
Bonito, para facilitar a obtenção de empréstimos aos funcionários 
públicos e vereadores da Câmara Municipal de Itaoca e dá outras 
providências”. Onde sem manifestações o senhor Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei do Legislativo N° 002 de 04 de setembro 
de 2017, o qual foi aprovado por todos. Após 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, Eziquiel Batista 
Fortes,Vandir Rosa Rodrigues e Zeferino Rodrigues de Andrade. 
Iniciou o vereador Marinei, cumprimentando a todos, e agradecendo 
aos responsáveis pela primeira Festa do Cavalo em Itaoca, neste final 
de semana. Contudo enfatizou que se sentiu como “um vidro 
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transparente’, na festa, pelos responsáveis. Criticou também a demora 
em ser atendido em suas indicações. Citou a rua do bairro Gurutuba 
do falecido senhor Sirino Martins. Disse que ele, o senhor Pedro e 
senhor Prefeito viram a péssima situação da rua, mostrou-se 
indignado, e se disse cobrado pelos munícipes. Enfatizou esperar 
respeito do executivo. Falou ainda que precisam ser feitos muitas 
melhorias, reforçou as ruas do bairro Gurutuba, do senhor Luizão, o 
senhor Livino e mais outras cinco famílias. Mencionou também a 
estrada do Rio Claro. Criticou ainda, a Secretaria de Obras, disse que 
estão fazendo serviço particular, e estão atrasando os demais 
serviços. Fez uso da tribuna o vereadors Vandir, onde cumprimentou 
a todos endossou as suas e as demais indicações e comentou a 
importância das câmeras na balsa, disse, “houveram pessoas que 
soltaram botes e o levaram para o outro lado, também houveram 
vândalos danificando-a, após seu fechamento, e falou também sobre 
uma pessoa que sacou um revólver e deu um tiro para o alto e uns 
bêbados que tentaram jogar o balseiro no rio”. Enfatizou novamente 
sobre a sua indicação ao prefeito sobre a importância do circuito de 
câmeras, citou a existente na Câmara Municipal, disse auxiliar no 
monitoramento a escola e a delegacia. Ressaltou sobre as câmeras 
serem uma testemunha e citou uma conversa com a diretora da 
escola, sobre achar importante investir em câmeras de 
monitoramento. Lembrou dos assaltantes Itaoquenses, presos em 
Apiaí, por terem sido filmados. Parabenizou a iniciativa da 1° Festa do 
Cavalo, igualmente a senhora Regina e o pessoal da garagem. 
Elogiou o resultado e a reforma da quadra, a qual até então parada, 
foi benéfica para os munícipes, os quais poderão usufruir do espaço, 
disse que ainda precisa de melhorias; citou sobre buscarem recursos 
com deputados. Falou ainda o vereador Vandir sobre, fazer críticas 
ser realmente imprescindível, contudo afirmou que, elogiar igualmente 
se faz necessário. Elogiou o início da pista de caminhada, com o 



 

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 

apoio da Intercement com o dia do Bem Fazer. Em seguida citou o 
Executivo de Itaoca, e a Secretaria de Obras; com seus trabalhos, 
citou bueiros, passarelas e lajotas. Disse ainda também fazem parte 
destes trabalhos. E despediu-se. Após fez uso da tribuna o vereador 
Zeferino, cumprimentou a todos. Endossou as demais indicações. 
Parabenizou a indicação do vereador Eziquiel. Mostrou-se sem 
conhecimento verídico sobre as pessoas atingidas pela enchente, 
caso se inscrevessem no CDHU e fossem contempladas, teriam de 
desistir de sua casa. E disse ainda que passou a informação assim 
para muitas pessoas. Em seguida falou que precisam ficar atentos ao 
sorteio das casas, e que espera uma justa contemplação, citou o 
senhor Honório. Expôs o vereador Zeferino sobre ter comentado sua 
opinião com o senhor Erli. Citou em seguida que ele próprio, o seu 
filho e igualmente o vereador Antenor poderiam ter feito a inscrição, 
disse que não pagam IPTU, contudo disse, que optaram por não 
fazer. Agradeceu ao público presente e despediu-se. Manifestou-se o 
vereador Marinei, se dizendo perplexo com o que acabou de saber 
dos vereadores, completou dizendo que viu irmãos fazendo a 
inscrição, disse que de acordo com o edital, não poderiam. Os 
vereadores Oziel e o senhor Presidente, lhe explicaram que irmãos 
moradores de casas distintas poderiam fazer. Manifestou-se o 
vereador Antenor contando um diálogo com o senhor Quioche, sobre 
uma emenda parlamentar de R$180.000,00 (cento e oitenta) mil reais 
do Carlos Giannazi, deputado estadual. Porém, ainda não foi liberado 
porque o deputado Samuel Moreira e o governador estão travando. 
Posteriormente o vereador Eziquiel cumprimentou a todos, afirmou 
sua indicação. Reforçou que pretende acompanhar o decorrer do 
sorteio do CDHU. Endossou a indicação do vereador Vandir e disse 
que será muito importante para a segurança e possível prova, para os 
balseiros e usuários. Agradeceu ao Prefeito pelo atendimento nas 
indicações e parabenizou-o pela  1°Festa do Cavalo. Parabenizou 
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também as pessoas que auxiliaram, citou o senhor “Tuta”, e a senhora 
Regina. Enfatizou ter sido um bom divertimento para os munícipes e 
trabalho aos comerciantes. E ao final despediu-se. Nada mais 
havendo a tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão, 
convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que 
ocorrerá no dia 27(vinte e sete) 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 
13(treze) de setembro de 2017. Após o senhor Presidente convocou 
os senhores vereadores para reunião conjunta das comissões 
permanentes: Comissão de constituição, justiça e redação, Comissão 
de obras e serviços públicos, Comissão de planejamento, uso e 
ocupação do solo, Comissão de saúde, educação, cultura, lazer e 
turismo de orçamentos, finanças e contabilidade realizar –se em 13 de 
setembro, às dez horas, no Plenário Januário Plaster Trannin, ocasião 
em que será discutida as seguintes matérias: -Projeto de lei 
n°30/2017. -Projeto de lei n°31/2017. -Projeto de lei n°32/2017. -
Projeto de lei n°33/2017. -Projeto de lei n°34/2017. -Projeto de lei 
n°35/2017. -Projeto de lei n°36/2017. -Projeto de lei n°37/2017. -
Projeto de lei n°39/2017. -Projeto de lei complementar n°001/2017  

 
 


