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Ata da 19° (décima nona) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2017 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 29(vinte e nove) 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 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 ao primeiro secretário 
que fizesse a leitura da ata, da 18° (décima oitava) Sessão Ordinária, 
realizada em 08(oito) de novembro 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°32/2017 (subst. protocolo n°166/2017) de autoria do Prefeito 
Municipal, Projeto de Lei Municipal N°33/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Projeto de Lei Municipal N °43/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Projeto de Lei Municipal N °45/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Projeto de Lei Municipal N°50/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Projeto de Lei Municipal N °51/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Projeto de Lei Municipal N °52/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Proposta de emenda à Lei Orgânica N°001/2017 Autoria 
Legislativa. Por decorrência da entrega das copias antecipadas a cada 
vereador, conforme regimento interno, assim como, audiência pública de 
discussão do PPA E LOA realizado em 14 de novembro de 2017 e 
reunião conjunta das comissões permanentes datado em 27 de 
novembro de 2017. Posteriormente pediu ao senhor Secretário que 
procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -
Proposta de emenda N°001/2017 ao Projeto de Lei Municipal 
N°033/2017. -Parecer das comissões permanentes, CCJR, COFC, COSP 
– Projetos de Leis Municipais: 32/2017, 35/2017, 50/2017, 51/2017 e 
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52/2017.Requerimento N°014/2017 e n°015/2017 de autoria vereador 
Zeferino Rodrigues de Andrade, Indicação N°094/2017 de autoria do 
vereador Zeferino Rodrigues de Andrade, Indicação N°095/2017 de 
autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues, Indicação N°096/2017 de 
autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. Dando seguimento aos 
trabalhos o senhor Presidente deixou em discussão e votação o 
Requerimento N°014/2017 de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de 
Andrade, onde foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos, em 
seguida o senhor Presidente deixou em discussão e votação o 
Requerimento N°015/2017 de autoria do vereador Zeferino Rodrigues de 
Andrade. Manifestou-se o vereador Marinei, sobre achar melhor que 
fosse especificado qual é o calçamento, porque vê vários em andamento. 
Disse-lhe o senhor Presidente que estavam discutindo o requerimento 
não a indicação. Após colocou-o em votação, o qual foi aprovado por 
todos. Após o senhor Presidente pediu intervalo regimental de 15 min. 
Dando continuidade aos trabalhos o senhor Presidente deixou em 
discussão e votação a Proposta de emenda N°001/2017 ao Projeto 
N°33/2017 de autoria da mesa da Câmara Municipal de Itaoca. “Institui a 
política municipal de proteção aos mananciais de água destinados ao 
abastecimento público e dá outras providenciais”. (Que altera o artigo 4° 
incluindo se outros mananciais para proteção). Manifestou-se o vereador 
Eziquiel, falou sobre o projeto ter sido acrescentado mais córregos e rios, 
para proteção; anteriormente, seriam apenas os mananciais que 
abastecem o município. Sem mais manifestações o senhor Presidente 
colocou-o em votação, o qual foi aprovado por todos. Após o senhor 
Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
N°033/2017 “Institui a Política municipal de proteção aos mananciais de 
água destinados ao abastecimento público e dá outras providenciais”. 
Manifestou-se o vereador Marinei falou sobre não saber o orçamentário; 
contudo disse ter analisado alguns bairros, citou alguns, dos quais 
acredita não terem sido incluídos, o Pavão, Paiolada, Capuava... e disse 
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que estes são desprovidos. Falou o senhor Presidente que já havia sido 
discutido na reunião de comissão o assunto. Novamente o vereador 
Marinei, dirigiu-se ao jurídico, indagando sobre a possibilidade de 
reprovarem o projeto, para buscarem junto ao Prefeito para inserirem os 
bairros citados, falou ainda sobre justiça. Manifestaram-se também os 
vereadores Antenor e Oziel, disseram que foi comentado na reunião de 
comissão os referidos bairros e suas necessidades, e indagaram sobre 
não estarem incluídos no projeto, ainda. Falou o senhor Presidente que 
quando veio o projeto, só havia o Guarda Mão e que após terem 
conversado em reunião, incluíram através de uma emenda, e ainda falou 
sobre incluírem mais rios. Em seguida o senhor Presidente colocou o 
Projeto de Lei Municipal N°33/2017 em votação, onde foi aprovado por 
7(sete) votos sim e 1(um) voto não. Após o senhor Presidente deixou em 
discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°032/2017(Substitutivo 
protocolo n°166/2017) “Dispõe sobre o procedimento simplificado para 
coleta e tratamento de esgoto no município de Itaoca”. O senhor 
Presidente falou lembrando os vereadores sobre o projeto ter sido 
discutido em reunião, o qual haviam decidido reprovar. Em seguida o 
senhor Presidente colocou-o em votação, onde foi reprovado por 7(sete) 
votos não e 1(um) voto sim. Após o senhor Presidente deixou em 
discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°050/2017 “Institui a 
contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da 
constituição Federal, e dá outras providencias”. Manifestou-se o vereador 
Marinei pedindo ao jurídico, esclarecimentos e sobre quem pagará pela 
iluminação.  Falou sobre o governo sobrecarregar os municípios, com 
poucos recursos. Expressou-se o vereador Vandir, sobre achar benéfica 
para os moradores que possuem iluminação em frente ao seu imóvel. E 
reforçou dizendo achar justo que estas pessoas contribuam para o 
município; com o projeto, ressalvou que este auxiliará o município na 
manutenção e instalação. Manifestou-se novamente o vereador Marinei, 
disse que o momento não é oportuno e falou ainda sobre pessoas que 



 

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 

não terão condições de pagar. E falou também sobre não concordar com 
o projeto, e que seu voto será não. Manifestou-se o vereador Eziquiel, 
falou a respeito de o projeto ter passado por comissão, e observou que o 
vereador Marinei também participou. Acha que com a contribuição do 
usuário, será mais fácil de cobrarem da prefeitura. Contou sobre a 
prefeitura ter ganho a causa, e a Elektro estar fazendo a manutenção, 
ressalvou sobre o tempo ser determinado; e que a prefeitura não terá 
condições de fazer. Disse achar o valor a ser pago, razoável. E que 
caberá a eles a fiscalização. Expressou-se outra vez o vereador Marinei, 
dizendo que embora não tenha participado da reunião de comissão, 
analisou bem o projeto. Citou que como pessoa física poderia cobrar a 
prefeitura de uma ligação de telefone, uma rede de energia, e teria que 
esperar um determinado tempo. E eles enquanto vereadores, o Prefeito, 
fazem um pedido e em 24 horas são atendidos. Citou a necessidade de 
suporte. Disse que foi terceirizado para a prefeitura, e agora para a 
querem jogar para o consumidor. Citou o valor de R$6,00 (seis reais). Em 
seguida o senhor Presidente colocou-o em votação, onde foi aprovado 
por 7(sete) votos sim e 1(um) voto não. Em seguida o senhor Presidente 
deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N° 051/2017 
“Caracteriza situações de excepcional interesse público, autoriza a 
contratação temporária de servidores, e dá outras providencias”. Onde 
sem manifestações foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. 
Após o senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de 
Lei Municipal N° 052/2017 “Dispõe sobre autorização legislativa para 
criação de cargo medico plantonista e a sua contratação excepcional 
temporária e emergencial e dá outras providencias”. Onde manifestou-se 
o vereador Marinei perguntando se seria através de processo seletivo. O 
senhor Presidente lhe respondeu que sim. Sem mais manifestações o 
senhor Presidente colocou-o em votação, onde foi aprovado por todos. 
Em seguida o senhor Presidente deixou em discussão e votação em 
primeiro turno o Projeto de Lei Municipal N°043/2017 “dispõe sobre o 
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plano plurianual do município de Itaoca” período de 2018 a 2021” – PPA. 
Audiência Pública realizada em 14/11/2017. Onde sem manifestações, foi 
colocado em votação, o qual foi aprovado em 1° turno por todos. Após o 
senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei 
N°045/2017 “estima a receita, fixa a despesa do município de itaoca para 
o exercício de 2018” – LOA. Audiência Pública realizada em 14/11/2017. 
Onde sem manifestações, foi colocado em votação em primeiro turno, 
sendo aprovado por todos. Posteriormente o senhor Presidente deixou 
em discussão e votação em segundo turno da 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”. Expressou-se o 
vereador Vandir, reiterou sua opinião sobre a proposta de emenda, disse 
que não tem nada contra o presidente e elogiou-o. Disse não ter 
interesse na presidência. E falou sobre ver os companheiros com igual 
capacidade. Reiterou também seu receio, sobre um mau presidente. 
Manifestou-se o vereador Eziquiel, reiterou sua opinião, de ser contra o 
projeto, concordou com o vereador Vandir e completou dizendo, em 
relação ao senhor Presidente que a Câmara se encontra harmonia. Falou 
que acredita que estão interessados no melhor para o município. Disse 
que teme, em relação ao projeto, consequência futuras, fez uma análise 
por ter sido súbito. Expressou-se também o vereador Marinei, sobre a 
possibilidade de afastarem um presidente, “caso haja necessidade”, 
reforçou. E elogiou o trabalho do senhor Presidente. Onde sem 
manifestações, foi colocado em votação, em segundo turno, a proposta 
de emenda à lei orgânica N°001 de 06 de novembro 2017.Onde foi 
reprovado em segundo turno conforme regimento interno, por 4(quatro) 
votos não e 5(cinco) votos sim, artigo n°200 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 
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ordinária a se realizar em 13 de dezembro de 2017, eu, Eziquiel Batista 
Fortes, mandei lavrar a presente ata, que vai assinada por mim 1° 
secretário e pelo senhor presidente em 29(vinte e nove) de novembro de 
2017. 
 
 


