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Ata da 15° (décima quinta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 
de 2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 27(vinte e sete) 
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 vereadores, Antenor Gonçalves de 
Camargo, Claudinei Franco de Freitas, Marinei Belemel de Moraes, 
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 a 
dispensa da leitura da ata da 14° (décima quarta) Sessão Ordinária, 
realizada em 13(treze) de setembro de 2017, por decorrência da 
entrega antecipada a cada vereador, onde foi posta em votação, 
sendo aprovada por todos. O senhor Presidente dispensou a leitura 
dos Projetos de Leis Municipais: n°30/2017, n°31/2017, n°36/2017, 
n°37/ 2017, n°39/2017 e Projeto de Lei Complementar N°001/2017, 
por decorrência da entrega das copias antecipadas a cada vereador, 
conforme regimento interno e conforme reunião de comissão realizada 
em 13/09/2017. Em seguida solicitou ao senhor Secretário que fizesse 
a leitura das demais matérias da ordem do dia: -Parecer do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo: Contas exercício 2015- Prefeitura 
Municipal de Itaoca-TC 2710/026/15,Parecer Conjunto da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade:Parecer TCESP, Contas Exercício 2015- TC 
2710/026/15,Parecer Conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 
Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Saúde, 
Educação, Cultura, Lazer e Turismo e Comissão de Planejamento, 
Uso e Ocupação do Solo: referente aos Projetos de Leis Municipais 
N°30/2017, N°31/2017, N°32/2017, N°33/2017, N°34/2017, 
N°35/2017, N°36/2017 N°37/2017, N°39/2017 e Projeto de Lei 
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Complementar N°001/2017. Em seguida o senhor Presidente deixou 
em discussão e votação o Parecer do Tribunal de Contas do estado 
de São Paulo: Contas Exercício 2015 Prefeitura Municipal de Itaoca-
TC 2710/026/15. Sem manifestações, o senhor Presidente colocou-o 
em votação, o qual foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação em primeiro turno o Projeto de Lei 
Complementar Municipal N°001 de 31 de agosto de 2017 “Altera e 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal N°001, de 30 
de dezembro de 1994 alterado pela Lei Complementar Municipal 
N°002, de 28 de novembro de 2004, que aprova o código tributário do 
município de Itaoca e dá outras providencias”. Sem manifestações o 
senhor Presidente colocou-o em votação em primeiro turno, o qual foi 
aprovado por todos. Em seguida o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°30 de 04 de agosto 
de 2017 “Dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de 
Projeto de arborização urbana nos novos parcelamentos do solo e dá 
outras providencias”. Sem manifestações o senhor presidente 
colocou-o em votação, o qual foi aprovado por todos. Em seguida o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei 
Municipal N°31 de 04 de agosto de 2017 “Institui o programa adote 
uma praça e dá outras providências”.  Sem manifestações o senhor 
presidente colocou-o em votação, o qual foi aprovado por todos. Em 
seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Projeto de Lei Municipal N°36 de 04 de agosto de 2017 “Dispõe sobre 
a criação da brigada civil de combate a incêndios no município de 
Itaoca e dá outras providencias”. Sem manifestações o senhor 
presidente colocou-o em votação, o qual foi aprovado por todos. Em 
seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Projeto de Lei Municipal N°37 de 04 de agosto de 2017 “Dispõe sobre 
a criação do fundo municipal de preservação ambiental e fomento de 
desenvolvimento FUNESPA”. Sem manifestações o senhor Presidente 
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colocou-o em votação, o qual foi aprovado por todos. Em seguida o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei 
Municipal N°39 de 21 de agosto de 2017“|Dispõe sobre a 
normatização do sistema municipal de ensino e dá outras 
providencias”. Sem manifestações o senhor Presidente colocou-o em 
votação, o qual foi reprovado por sete votos (não) contra um (sim). Ao 
final o senhor Presidente lembrou da reunião com a empresa Rápido 
Campinas na sexta às 14:00 na câmara. E convocou os senhores 
vereadores para sessão extraordinária a se realizar em 27 de 
setembro de 2017 exclusivamente para apreciação, discussão e 
votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar N°001 de 
31 de agosto de 2017 “Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar Municipal N°001, de 30 de dezembro de 1994 alterado 
pela Lei Complementar Municipal N°002, de 28 de novembro de 2004, 
que aprova o código tributário do município de Itaoca e dá outras 
providencias”. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente 
encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 11(onze) de outubro de 
2017. Eu, Eziquiel Batista Fortes, mandei lavrar a presente ata, que 
vai devidamente assinada por mim 1º secretário e pelo senhor 
Presidente. Em 27(vinte e sete) de setembro de 2017.  

 
 


