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Ata da 5° (quinta) Sessão Extraordinária 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 20:00 (vinte 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 dispensou a leitura do 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”. Por 
decorrência do segundo turno de discussão e votação e entrega antecipada a 
cada vereador conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Itaoca. 
Posteriormente o senhor Presidente deixou em discussão e votação em segundo 
turno o Projeto de Lei Complementar Municipal N°001 de 31 de agosto de 2017”, 
onde sem manifestações, foi colocado em votação sendo aprovado por 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 
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.  

 
 


