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Ata da 7° (sétima) Sessão Extraordinária 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 vinte horas e trinta minutos, 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, dispensando-se 
a leitura da ata anterior para a próxima sessão e consequentemente os 
projetos inclusos na ordem do dia ,devido a entrega antecipada a cada 
vereador  .Em seguida o senhor presidente   colocou em discussão e votação 
em segundo turno o 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”. Sem 
manifestações foi colocado em votação, onde foi reprovado em segundo turno 
por todos. Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
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”. Onde manifestou-
se o vereador Marinei, disse que um projeto parecido veio anteriormente e foi 
reprovado. Elogiou os professores e seus trabalhos. Comentou sobre a 
população poder opinar e participar nas sessões. Reforçou que eles precisam 
avaliar bem o projeto, pelo bem do município e dos munícipes, e dos 
professores.... Comentou que há municípios sofrendo com a municipalização 
do ensino, disse ser contra o projeto. E agradeceu aos professores pela 
educação do seu filho e a sua também. Manifestou-se o vereador Vandir 
dizendo que dará autonomia para o município negociar direto com a secretaria 
de educação, porém, disse que vê partes confusas. Falou sobre ter conversado 
com os professores e pensa que o estado está “jogando a responsabilidade” 
para os municípios. Citou que a saúde está sendo conduzida pela 
municipalidade. Referiu-se ao Prefeito e a Secretaria, os quais lhe disseram, 
que não iam municipalizar o ensino. Disse não confiar no governador do 
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estado, afirmou que ele fala uma coisa e faz outra. Referente aos professores 
do estado, falou sobre uma lei não permitindo uma interação com o município. 
Os quais, relatou o nobre, muitos estão perto da aposentadoria, e também 
terão que se locomoverem para outros municípios. Disse ainda, que sabe que 
futuramente poderão aprovar o projeto, mas enfatizou, não ser esse o 
momento. Após manifestou-se o vereador Eziquiel, parabenizou os professores 
pela presença, buscando os seus ideais e apoiando-os. Parabenizou-os pelos 
seus trabalhos. Disse que analisaram o projeto, contudo não pretendem 
prejudica-los. Expressou-se o vereador Antenor, disse que está em defesa dos 
professores, falou sobre eles poderem perder seus empregos. Comentou que a 
educação infantil é a primeira etapa, crianças até 5 anos. Ensino fundamental, 
de 6 a 14 anos. E Ensino Médio, de 15 a 17 anos. Concluiu que passará tudo 
para a Prefeitura, falou ainda sobre possivelmente fechar as escolas do Pavão 
e Lajeado. Comentou sobre estarem aqui para fazerem melhorias, apenas. 
Reforçou dizendo, estar com 74 anos e que o ensino sempre funcionou dessa 
forma. E ressaltou sobre não saber se o governo vai dar condições ao 
município; e que há municípios que estão lutando para devolver ao estado. 
Disse ser contra o projeto. Manifestou-se após o vereador Zeferino, criticou o 
governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Falou que acha ser uma 
injustiça. Posteriormente expressou-se o vereador Oziel, disse ser muito 
importante a presença de todos, contudo comentou, que esse não é o único 
projeto difícil, que passa pela Câmara. E ressaltou que estão aqui para o bem 
da população.  A seguir o Projeto de Lei Municipal N°054 foi posto em votação, 
o qual foi reprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, o senhor 
presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 
próxima sessão ordinária a ser realizada em 14 de fevereiro do ano de 2018, 
no horário regimental, eu Eziquiel Batista Fortes mandei lavrar a presente que 
vai devidamente assinada por mim primeiro secretário e pelo senhor presidente 
em 13 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 


