
 

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 18° (décima oitava) Sessão Ordinária da 7° legislatura do 
ano de 2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 08(oito) 
de novembro 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 das atas da 17° 
(décima sétima) Sessão Ordinária ocorrida em 25 de outubro de 
2017, onde foi posta em votação sendo aprovada por todos e da 6° 
(sexta) Sessão Extraordinária ocorrida em 27 de outubro de 2017, 
onde foi posta em votação sendo aprovada por todos. Em seguida 
solicitou aos vereadores a dispensa da leitura dos projetos de leis 
municipais: -Projeto de Lei Municipal N°42/2017 de autoria do 
Prefeito Municipal, -Projeto de Lei Municipal N°47/2017 de autoria 
do Prefeito Municipal, -Projeto de Lei Municipal N°48/2017 de 
autoria do Prefeito Municipal, -Projeto de Lei Municipal N°49/2017 
de autoria do Prefeito Municipal, -Projeto de Decreto Legislativo 
N°001/2017 - vereador Claudinei F. de Freitas, devido a entrega 
antecipada a cada vereador, conforme regimento interno, bem 
como, reunião conjunta das comissões permanentes datado em 06 
de novembro de 2017. Posteriormente o senhor Presidente pediu ao 
senhor Secretário que procedesse a leitura das demais matérias 
sujeitas à ordem do dia: -Parecer das Comissões Permanentes, 
CCJR, COFC, COSP (analisado os Projetos de Leis Municipais: 
32/2017, 33/2017,35/2017,42/2017, 47/2017,48/2017,49/2017). 
Leitura do Projeto de resolução N° 002/2017, Leitura do Projeto de 
emenda à Lei Orgânica N°001/2017,Requerimento N°012/2017 
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autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes, Requerimento 
N°013/2017autoria do vereador Marinei Belemel de Moraes, 
Indicação N°090/2017  autoria do vereador Marinei Belemel de 
Moraes, Indicação N°091/2017 autoria do vereador Marinei Belemel 
de Moraes, Indicação N°092/2017autoria do vereador Vandir Rosa 
Rodrigues, Indicação N°093/2017 autoria do vereador Vandir Rosa 
Rodrigues.Dando seguimento aos trabalhos , o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o Requerimento N°012/2017 de 
autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes, onde sem manifestação 
foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. Após o senhor 
Presidente deixou em discussão e votação o requerimento 
N°013/2017 de autoria do vereador Marinei Belemel de Moraes, 
expressou-se sobre seu requerimento o vereador Marinei, dizendo 
que se justifica pelos proprietários de imóveis, que recebem o IPTU 
e ouvem dos entregadores, que concorrerão a um prêmio caso 
paguem a vista; ressaltou não conhecer nenhum ganhador. E 
reforçou ainda, querer melhores explicações. Sem mais 
manifestações foi colocado em votação, o qual foi aprovado por 
todos. Após o senhor Presidente deixou em discussão e votação o 
Projeto de Lei Municipal N°42/2017 “Dá nova redação aos termos 
do artigo 6° da Lei Municipal N°250, de 03 de dezembro de 2002, 
que trata dos valores genéricos por metro quadrado e altera as 
taxas e preços públicos para a competência do exercício de 2018”. 
Sem manifestações, foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou em discussão e votação 
o Projeto de Lei Municipal N°047/2017 “Denomina conjunto 
habitacional e ruas que especifica”. Expressou-se o vereador 
Vandir, se dirigindo ao senhor Presidente, perguntando se foi 
mandado os complementos a Prefeitura. Falou-lhe o senhor 
Presidente que será mandado um oficio, e o qual também pedirá o 
nome dos filhos, esposa, marido...disse ainda que igualmente fará, 
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com a Vila Matheus, esse que denominou o nome através de lei 
aprovado. Sem mais manifestações, o senhor Presidente colocou 
em votação, onde foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o Projeto de Lei N°048/2017 
“Dispõe sobre a autorização legislativa para contratação excepcional 
temporária e urgente para ocupação do cargo de médico veterinário, 
dentista e técnico de enfermagem”. Sem manifestações o senhor 
Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou em discussão e votação 
o Projeto de Lei Municipal N°049/2017 “autoriza o poder executivo 
municipal a abrir credito adicional especial para aquisição de imóvel 
destinado a instalação de estação elevatória de esgoto e rede 
coletora”. Sem manifestações o senhor Presidente colocou em 
votação, o qual foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o Projeto de decreto Legislativo 
N°001/2017 “dispõe sobre concessão de título de cidadania ao 
deputado estadual Marcos Damásio”. Sem manifestação o senhor 
presidente colocou em votação, o qual foi aprovado por todos. Após 
o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de 
resolução N°002 de 05 de novembro 2017“dispõe sobre alterações 
no regimento interno da câmara municipal de itaoca”. Onde 
perguntou o vereador Zeferino se o projeto ia começar a vigorar 
nesta gestão. O senhor Presidente disse que sim. Expressou-se 
também o vereador Vandir, disse que se todos concordarem, 
igualmente fará; embora ache que sempre houve disputa, e isso 
oferece a oportunidade para mais de um vereador ser presidente. 
Falou que da sua parte não há interesse, mas pode haver, dos 
demais vereadores, os quais acredita, ser igualmente competentes 
e responsáveis. Falou ainda sobre a possível aprovação do projeto, 
não dar a certeza da reeleição ao senhor Rozenildo, atual 
presidente da Câmara. Elogiou o trabalho do senhor Presidente e a 
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Câmara, disse que esta se encontra harmonia. Expôs sua 
preocupação com a possibilidade de ficar na presidência um mau 
gestor pelos quatro anos; se ele tiver aliados, reforçou. Enfatizou 
sobre o projeto precisar ser bem analisado, e citou o congresso 
nacional. Disse que em seu ver o acha desnecessário. Finalizou 
dizendo aguardar que o próximo presidente continue com os 
mesmos funcionários e os trabalhos, na mesma dinâmica. Em 
seguida manifestou-se o vereador Eziquiel, dizendo concordar com 
o vereador Vandir, e reforçou dizendo que achou muito repentino. 
Enfatizou também sobre achar que atualmente a Câmara está 
harmonia, e disse, não saber futuramente. Expressou-se também o 
vereador Zeferino, disse que achou o projeto polêmico, “para quem 
deseja concorrer daqui a um ano”, falou, e que não sabe se o 
senhor Presidente irá concorrer, e que acha todos os vereadores 
igualmente aptos. Concordou com o vereador Vandir, raciocina na 
possibilidade de entrar um mal presidente, e completou, dizendo 
que há meios de tira-lo do cargo. Falou também que ficou sabendo 
hoje do projeto, o qual está nas mãos dos vereadores, ressaltou 
além, a necessidade de analisa-lo melhor. Manifestou-se o vereador 
Mario, dizendo que independentemente do cargo, precisam ser 
transparentes e agir de acordo com a lei. E falou sobre a 
necessidade de o projeto ser bem analisado. Citou ainda o 
congresso nacional; sobre a presidente do Brasil ter sido afastada, e 
que assim como, também poderão tirar um presidente da Câmara 
se sentirem que ele não está fazendo um bom trabalho. Disse ainda, 
que em sua opinião não pode haver perseguição política, e em 
seguida elogiou os demais vereadores, achando-os igualmente 
capazes para assumir a presidência da Câmara. Falou sobre 
concordar com o vereador Zeferino, e destacou a transparência da 
Câmara e a qual acha boa de trabalhar. Novamente expressou-se o 
vereador Vandir, citou um acontecido, disse que em sua 1°gestão, 
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onde era presidente, e citou os vereadores da época o senhor Pedro 
e Antenor. Falou sobre ter desistido da presidência e a oposição ter 
assumido, e sentiu que atrapalharam bastante o município, citou 
sobre eles não terem aprovado projetos, que em seu ver seriam 
benéficos. Em seguida citou o falecido senhor Ibraim, e citou o 
senhor José Mario e a falecida senhora Lucidia, enfatizou a respeito 
de eles terem contribuído para o município. Expressou-se após o 
vereador Antenor sobre a colaboração da senhora Lenita, quando 
ele foi vereador anteriormente, citou a compra do local onde é a 
Câmara hoje, citou também as críticas e denúncias. Elogiou a 
Câmara hoje, elogiou o Presidente dela e também o jurídico. Falou 
ainda que o município, em sua opinião está indo bem, desde sua 
emancipação. E em seguida, afirmou ser contra o projeto, e 
observou incerteza do futuro. Sem mais manifestações o senhor 
Presidente colocou em votação, o Projeto de resolução N°002 de 05 
de novembro 2017 o qual foi aprovado por maioria do quórum 
qualificado, seis votos sim contra dois votos não. Dando 
continuidade aos trabalhos o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação em primeiro turno a proposta de emenda à lei 
orgânica N°001 de 06 de novembro 2017 “altera a redação do art. 
25, da lei N°28 /1993, Lei Orgânica do Município de Itaoca”, 
manifestou-se o vereador Eziquiel, afirmou acordar com o vereador 
Vandir, acha que o Presidente atual terá mais recursos para ficar os 
quatro anos. O vereador Oziel também se expressou, sobre tirar um 
presidente, caso sintam que este não esteja fazendo um bom 
trabalho. E falou ainda sobre achar que a presidência é negociada, 
e que apresentam um grupo, contudo afirmou sobre os votos serem 
incertos. Expressou-se também o vereador Zeferino, dizendo que se 
houvesse mais tempo, poderiam fazer mudanças neste projeto, em 
seguida foi posto em votação sendo reprovado em primeiro turno 
por cinco votos sim contra quatro votos não, conforme artigo n°200 
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do regimento interno da câmara Municipal de Itaoca, no que diz que 
proposta de emenda à lei orgânica deverá ser aprovada pelo 
quórum de dois terços dos membros da Câmara. Nada mais 
havendo a tratar o senhor presidente, encerrou a presente sessão 
convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a se 
realizar em 29 de novembro de 2017, eu, Eziquiel Batista Fortes, 
mandei lavrar a presente ata, que vai assinada por mim 1° 
secretário e pelo senhor presidente em 08(oito) de novembro de 
2017. 

 
 
 
 


