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Ata da 20° (vigésima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2017 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de dezembro 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 aos vereadores a dispensa da leitura da 
ata da 19°Sessão  Ordinária ,ocorrido em 29 de novembro de 2017, devido a 
entrega antecipada a cada vereador, em seguida ,colocando em votação sendo 
aprovado a ata por todos .Posteriormente solicitou aos vereadores a dispensa da 
leitura  dos projetos de leis municipais: Projeto de Lei Municipal N°43/2017-PPA, 
Projeto de Lei Municipal N°45/2017-LOA, Projeto de Lei Municipal N°53/2017, 
Projeto de Lei Municipal N°55/2017, Projeto de Lei Municipal N°56/2017, Projeto 
de Lei Municipal N°57/2017, Projeto de Lei Municipal N°58/2017, Projeto de Lei 
Complementar N°002/2017, devido a entrega antecipada a cada vereador, 
conforme regimento interno, bem como, audiência pública de discussão e segundo 
turno de votação dos projetos  PPA e LOA, reunião conjunta das comissões 
permanentes datado em 11 de dezembro de 2017. A seguir o senhor Presidente 
pediu ao senhor Secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas 
à ordem do dia: Projeto de Lei Municipal N°059/2017 de autoria do Prefeito 
Municipal, Parecer das Comissões Permanentes, CCJR, COFC, COSP, CSECLT 
E CPUOPS, reunião de 11/12/2017, Moção N°002/2017-moção de protesto autoria 
do vereador Vandir Rosa Rodrigues. Posteriormente o senhor Presidente deixou 
em discussão e votação a Moção N°002/2017- moção de protesto de autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues, em protesto aos serviços realizados no 
município de Itaoca pela construtora RGM. Manifestou-se o vereador Vandir, 
endossou sua moção, disse que é cobrado pela população, e destacou sobre os 
responsáveis serem responsabilizados, citou a prefeitura, engenheiros, a 
construtora RGM e Secretaria de Obras. Disse que estas devem tomar medidas 
para que seja concluída. Falou sobre a verba ser liberada parcialmente. Fez uma 
crítica a obra do córrego, por estar inacabada. Disse não ter nada contra o dono 
da RGM. Reforçou que eles são fiscalizadores. E reforçou ainda que com sua 
moção percebeu uma preocupação maior com a obra. Falou também sobre não ter 
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medo de o processarem. Em seguida falou sobre sua preocupação com a 
temporada das chuvas e finalizou pedindo apoio doa demais vereadores. 
Expressou-se o vereador Antenor, perguntando como poderão ter mais 
informações sobre o contrato, respondeu o senhor Presidente que seria através de 
um requerimento, e disse que ainda não foi feito. Manifestou-se em seguida o 
vereador Marinei, disse concordar com a moção, falou sobre ter feito um 
requerimento, o qual não foi respondido, falou sobre a execução da obra, e 
qualificação, especialização dos funcionários, de acordo com a precisão. Falou 
sobre eles fiscalizarem a Prefeitura, e apenas acompanharem a obra; não 
podendo interromper. Falou ainda sobre interagir com o povo, citou o senhor 
Osvaldino; com quem falou sobre o muro de arrimo. Posteriormente elogiou a 
moção, disse que ela fará com que se preocupem mais com a obra. Citou também 
a temporada das chuvas. Expressou-se o vereador Eziquiel, em favor da moção 
pela demora da obra e pelo que vê nela. Falou sobre a Prefeitura ter que ressarcir 
uma moradora, pelos danos a ela causados, disse que irão cobrar os 
responsáveis, e espera resultados. Falou sobre a obra não estar de acordo com o 
projeto; citou o piso e o concreto.... Falou ainda que em uma reunião de comissão, 
falaram sobre variados assuntos e o Prefeito contou sobre a firma não ter recebido 
a segunda parcela, e então não há dinheiro para a continuação, ressaltou também 
que esse motivo o faz pensar em um requerimento para dar a empresa o direito de 
resposta. Disse ainda que questionaram o Prefeito, referente a outras obras em 
execução pela RGM. Destacou o fato de a empresa ter ganho as licitações. 
Expressou-se novamente o vereador Vandir, sobre a empresa responsável ter 
recebido 10%(dez por cento) do valor. Muito embora, criticou, na rua do senhor 
“Carlão”, a empresa já recebeu todo valor, e criticou ainda o fato de ambas não 
estarem concluídas. E falou também sobre o dinheiro público, e elogiou o trabalho 
de outras firmas. Manifestou-se o vereador Zeferino, dizendo que esteve na obra 
conversando com o senhor Jair e a senhora Dirce. Falou que a empresa está 
brincando com a população, disse que a canalização está a um ano em execução. 
Ainda citou sobre um vereador Marinei já ter feito um requerimento, do qual não 
obteve resposta, concluiu. Expressou-se também o vereador Marinei, reforçando e 
complementando o que os vereadores disseram, sobre a senhora Dirce e o senhor 
Jair, disse que no local falta galeria. Reforçou novamente o requerimento que fez, 
e que em reunião soube sobre a empresa ter recebido uma parcela. Reforçou 
ainda, sobre além da falta de verba, senti que o problema é técnico. Falou em 
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seguida sobre fiscalizarem, e sobre a referida obra ter ganho várias licitações, e 
que em sua opinião, ela deve executar uma obra por vez. Comentou que em 
reunião o Prefeito admitiu que a rua do senhor Carlão será custeada pela 
Prefeitura, falou que não foi feito estudos necessários, citou a umidade do solo... E 
referente, disse que os vereadores e prefeitos passados deveriam ter fiscalizado. 
E citou ainda o problema com a rua da senhora “Casimara”. Após, a Moção 
N°002/2017 foi colocada em votação, a qual foi aprovada por todos. 
Posteriormente o senhor presidente colocou em discussão e votação o Projeto de 
Lei Municipal N°053 de 04 de dezembro de 2017 “Regulamenta a instituição de 
escola municipal de ensino infantil no bairro Rio Claro nesta municipalidade”. Onde 
foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. Após o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal n°55 de 04 de 
dezembro de 2017 “Institui o plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos de Itaoca/SP”. Onde foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Após o senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei 
Municipal N°056 de 04 de dezembro de 2017 “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a receber em doação o imóvel que especifica e dá outras providencias”. 
Manifestou-se o vereador Marinei perguntando a que bem se refere o projeto, 
respondeu-lhe o senhor Eziquiel, dizendo ser o local do campo do Lajeado, sem 
mais manifestações, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. Após o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
n°057 de 07 de dezembro de 2017 “Altera o caput do artigo 26 da Lei Municipal 
304, de 13 de junho de 2005 e dá outras providencias”. Onde manifestou-se o 
vereador Vandir dizendo que será benéfico aos servidores municipais, disse que 
terão direito a dois anos e podendo ser prorrogado por mais dois anos. Sem mais 
manifestações, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. Após o senhor 
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de lei Municipal N°058 de 11 
de dezembro de 2017 “Dispõe sobre a criação do conselho Municipal de turismo e 
dá outras providencias”, onde foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de lei 
Municipal n°059 de 11 de dezembro de 2017 “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a abrir crédito adicional especial para aquisição de imóvel destinado a 
ampliação de EMEI Prof. Benedito Pontes Filho”. Onde expressou-se o vereador 
Vandir, dizendo que o local será para ampliação do emei, destinado a uma creche, 
disse que gerara mais empregos. Manifestou-se o vereador Marinei dizendo ser 
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uma conquista para o município e seus munícipes, e falou ainda sobre, o 
município estar se desenvolvendo e que a creche beneficiará os pais que 
trabalham fora. Expressou-se em seguida o vereador Eziquiel parabenizando ao 
Prefeito por mais uma iniciativa uma conquista, e reforçou, que futuramente terão 
uma creche no município. Sem mais manifestações, foi posto em votação, o qual 
foi aprovado por todos. Posteriormente o senhor presidente colocou em discussão 
e votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar Municipal N°002 de 
04 de dezembro de 2017 “Dispõe sobre a introdução de modificações na Lei 
Complementar N°001, de 30 de dezembro de 1994, que institui o código tributário 
municipal, alterando os valores das taxas de licença de localização de 
estabelecimento e das taxas de licença para o exercício da atividade de comércio 
de ambulante e dá outras providencias correlatas”. Expressou-se o vereador 
Marinei dizendo que em sua opinião deveria adiar mais o projeto, disse, pela 
situação econômica. E reforçou que achou a taxa alta para comerciantes. Afirmou 
ser contra o projeto, o qual pensa, que irá trazer falência aos comerciantes. 
Expressou-se também o vereador Vandir dizendo concordar com o vereador 
Marinei, sobre a taxa estar excessiva, ainda que saiba que a Prefeitura tenha que 
gerar seus impostos. Criticou os prefeitos anteriores por não terem corrigido o 
valor, ressaltou, e que gostaria de conversar com o Sabino, porém ele não estava 
presente. Acha que o projeto deveria ser mais condizente com a situação do 
município, o qual dificultará o trabalho dos comerciantes, citou a geração de 
empregos.... Destacou a possibilidade de deixarem o projeto para o ano seguinte, 
sabendo que a Câmara não possa aprovar a renúncia da receita. Expressou-se 
em seguida o vereador Zeferino, disse ter participado da reunião de comissão e 
que sentia por terem proposto uma emenda para diminuir o valor. Comentou 
sobre, ainda haver comerciantes tentando se erguer da enchente. Disse ser contra 
o projeto e que este precisa ser melhor analisado. Manifestou-se o vereador 
Eziquiel, comentando sobre o alvará precisar ser pago todo ano. Comentou 
também sobre ter tido pouco tempo para analisar o projeto, o qual achou o valor 
excessivo, e que irá prejudicar os comerciantes, os quais não tem culpa de a 
prefeitura não ter feito o reajuste, completou. Afirmou que irão reprovar o projeto, 
contudo espera uma revisão pela parte do Prefeito e de forma gradativa. 
Manifestou-se em seguida o vereador Marinei dizendo não ser contra ao projeto 
por inteiro. Sem mais manifestações, foi posto em votação, o qual foi reprovado, 
em primeiro turno por todos. Após o senhor Presidente colocou em discussão e 
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votação em segundo turno do Projeto de Lei N°043/2017 “dispõe sobre o plano 
plurianual do município de Itaoca” período de 2018 a 2021” – PPA. Sem 
manifestações, onde foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. Após o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação em segundo turno do Projeto 
de Lei N°045/2017 “estima a receita, fixa a despesa do município de itaoca para o 
exercício de 2018” – LOA. Sem manifestações, onde foi posto em votação, o qual 
foi aprovado por todos. Posteriormente convocou os senhores vereadores para 
sessão extraordinária a se realizar em 13 de dezembro de 2017 às 20 horas e 30 
minutos, para discussão e votação  do Projeto de Lei Complementar Municipal 
N°002 de 04 de dezembro de 2017 “dispõe sobre a introdução de modificações na 
lei complementar n°001, de 30 de dezembro de 1994, que institui o código 
tributário municipal, alterando o s valores das taxas de licença de localização de 
estabelecimento e das taxas de licença para o exercício da atividade de comércio 
de ambulante e dá outras providencias correlatas”. E conforme requerimento de 
maioria dos vereadores convocou para sessão extraordinária para discussão e 
votação do Projeto de Lei Municipal N°054 de 04 de dezembro de 2017 “institui o 
sistema municipal de ensino de Itaoca/SP e dá outras providencias”. Nada mais 
havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os 
vereadores também para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 14 de 
fevereiro do ano de 2018, no horário regimental. 
 


