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Ata da 04° (quarta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 28(vinte e oito) de março de 
2018, 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, em seguida pediu ao senhor secretario que procedesse 
a leitura da ata da 3ª sessão ordinária do ano de 2018. Onde colocou em 
votação, sendo aprovada por todos. Em seguida solicitou aos vereadores 
a dispensa da leitura dos projetos de leis municipais, os quais foram 
entregues antecipadamente a cada vereador, bem como, reunião 
conjunta das comissões permanentes em 23/03/2018. Os Projetos: 
N°003/2018, N°004/2018, N°005/2018, N°006/2018, N°007/2018, 
N°008/2018, N°009/2018, N°002/2018 (autoria do legislativo), 
N°003/2018 (autoria do legislativo) e o Projeto de Lei Complementar 
N°001/2018, onde todos concordaram. Posteriormente pediu ao senhor 
Secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: - Parecer conjunta das comissões permanentes- realizada 
em 23/03/2018. – Requerimento N°003/2018- autoria do vereador 
Eziquiel Batista Fortes. Em seguida o senhor presidente deixou em 
discussão e votação, o Requerimento n° 003/2018 de autoria do vereador 
Eziquiel Batista Fortes, solicitando informações a respeito do Programa 
Mae Caetana no município de Itaoca, após, sendo aprovado por todos. 
Em fase de discussões de projetos, primeiramente, o senhor presidente 
deixou em discussão e votação o projeto de Lei Municipal Nº 003, de 30 
de janeiro de 2018“Dispõe sobre alteração do artigo 2º da lei municipal n. 
384, de 13 de março de 2009 e dá outras providencias”. Onde sem 
manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Do 
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mesmo modo deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
Nº 004, de 20 de fevereiro de 2018 “Dispõe sobre ratificação do protocolo 
de intenções celebrado pelos municípios de Apiaí, Itaoca e Barra do 
Chapéu, visando a constituição do consórcio alto vale saúde no âmbito 
do município de Itaoca e dá outras providências”. Onde sem 
manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Do 
mesmo modo deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
Nº 005, de 20 de fevereiro de 2018“Dispõe sobre a criação de cargo 
público de provimento em comissão, extinção de cargo que especifica e 
altera requisitos e dá outras providências”. Expressou-se o vereador 
Zeferino dizendo que os projetos haviam sido analisados e os quais 
surgiram poucas dúvidas, das quais poderão procurar esclarecimentos 
com o prefeito, sem mais manifestações, foi posto em votação, sendo 
aprovado por todos. Do mesmo modo deixou em discussão e votação o 
Projeto de Lei Municipal Nº 006, de 07 de março de 2018“Dispõe sobre a 
autorização para a celebração de convenio com o município de 
Guapiara-SP, visando o compartilhamento de vagas para o abrigamento 
de menores em situação de risco na casa transitória mediante o repasse 
de recursos financeiros”. Expressou-se vereador Marinei perguntando se 
o jurídico poderia lhe esclarecer se é a mesma casa de apoio que já 
existe em Apiaí ou se estão criando outra, respondeu-lhe o vereador 
Vandir, “que já existe o convênio, e o projeto visa apenas, atualizar 
valores, e ressalvou sobre este ser mais abrangente. Manifestou-se 
ainda, o vereador Eziquiel, dizendo que não há tantos usuários e devido 
a esse fato, acredita que o valor será justo. Onde sem mais 
manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Do 
mesmo modo deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
Nº 007, de 08 de março de 2018“Autoriza o município de Itaoca a 
promover a regularização fundiária de imóveis no bairro rio claro, na 
forma que especifica, e dá outras providências”. Onde sem 
manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Do 
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mesmo modo deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
Nº 008 de março de 2018 “Dispõe sobre declaração de área de expansão 
urbana que especifica”. Onde sem manifestações, foi posto em votação, 
sendo aprovado por todos. Do mesmo modo deixou em discussão e 
votação o Projeto de Lei Municipal Nº 009 de 22 de março de 2018 
“Dispõe sobre autorização legislativa para transferência dominial para 
Sabesp-Cia de saneamento básico de imóvel desapropriado para fins 
específicos de construção de estação elevatória de esgoto e rede 
coletora”. Onde sem manifestações, foi posto em votação, sendo 
aprovado por todos. Do mesmo modo deixou em discussão e votação o 
Projeto de Lei do Legislativo Nº 002/2018, autoria do vereador Oziel de 
Pontes Oliveira- “Dá a denominação de Rua Benedito Rodrigues Dantas, 
o trecho que se inicia no entroncamento da rua Amâncio Lima e vai até a 
casa do senhor Dorival”. Expressou-se o vereador Oziel explicando ao 
vereador Marinei aonde seriam as ruas com os devidos nomes. Sem 
mais manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Do 
mesmo modo deixou em discussão e votação o Projeto de Lei do 
legislativo Nº 003/2018 de autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira 
“Dá a denominação de Rua Aparício Dias de Oliveira, trecho que se inicia 
no final da rua Januário Dias dos Santos e vai até a casa do senhor 
Juarez Pontes”. Onde sem manifestações, foi posto em votação, sendo 
aprovado por todos. Do mesmo modo deixou em discussão e votação em 
1°(primeiro) turno o Projeto de Lei Complementar Nº 001, de 20 de 
fevereiro de 2018. “Dispõe sobre a introdução de modificações na Lei 
Complementar N° 001, de 30 de dezembro de 1.994, 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 comercio ambulante e dá outras providencias correlatas”. 
Expressou-se o vereador Zeferino, sobre anteriormente ter vindo o 
referido projeto; com uma taxa muito alta, criticou. Acrescentou, em 
seguida, sobre terem conversado com o prefeito, e este ter resolvido, e 
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acrescentou ainda que acredita, na necessidade do projeto para o 
município. Objurgou sobre este estar parado desde 1994. E que a taxa 
vira em auxilio. Expressou-se também o vereador Eziquiel, endossando 
as palavras do vereador Zeferino, acrescendo que acredita, no prejuízo 
com arrecadação do município, sendo que as taxas que deveriam ser 
pagas pelos comerciantes, não terem sido reajustadas. Ressaltou a 
importância, em seu ponto de vista de os comerciantes ambulantes 
pagarem taxas ao município, e não prejudicar, por demasia o comércio 
local. Manifestou-se o vereador Marinei, endossou a fala do vereador 
Eziquiel, acrescentou fazendo uma crítica aos vendedores ambulantes, e 
os quais acha por demais insistentes com pessoas idosas, e os demais 
vendedores, citou os de gado.... Ressaltou a necessidade de 
fiscalização. E ser criado um cargo, para esse fim. E ainda a importância 
de todos os vendedores pagarem taxas, embora acredite que para os 
ambulantes deveria ser um valor maior. Onde sem mais manifestações, 
foi posto em votação, sendo aprovado em primeiro turno por todos. Ao 
final, deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Zeferino Rodrigues de Andrade e Vandir Rosa 
Rodrigues. Iniciou o vereador Zeferino, cumprimentou e agradeceu 
presença de todos, explanou sobre uma reunião, a qual afirmou ter sido 
passado os trabalhos a serem realizados, os quais acredita serem bons. 
Afirmou ter cobrado para que ocorra a limpeza das estradas. Citou a 
reunião de comissão, e que estavam presentes a quantidade de 
vereadores necessária para análise e parecer dos projetos, além disso 
disse que estes serão benéficos ao município. Mostrou-se na expectativa 
de ser brevemente resolvido o problema de água no bairro Pavão, contou 
que falou novamente com o senhor Pablo da Sabesp. E que ele e o 
senhor Oziel irão analisar várias casas no bairro onde passarão ao 
senhor Pablo. Em seguida ressaltou, referente as taxas a serem 
cobradas, dos comerciantes e ambulantes, a necessidade de haver um 
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fiscal. Agradeceu a presença de todos e despediu-se. Após fez uso da 
tribuna o vereador Vandir, cumprimentou a todos os presentes, disse que 
todos estes projetos são importantes para o município, acha ainda, que a 
Câmara está dando ao executivo, a oportunidade de desenvolverem um 
bom trabalho. Além, citou a criação de cargos. Enfatizou que espera que 
a casa da agricultura desenvolva o canil e apreensão dos animais soltos 
nas estradas; destacou ainda a necessidade de o prefeito resolve-los 
brevemente. Referente as taxas a serem cobradas dos comerciantes e 
ambulantes, acredita na necessidade de um fiscal. E que espera nestes, 
um bom trabalho e a valorização do mesmo por parte deles. Endossou o 
requerimento do vereador Ezequiel, disse que o projeto Mãe Caetana, 
valoriza as gestantes. Demonstrou o desejo pela volta do projeto. 
Endossou a indicação do vereador Oziel, citou os senhores Benedito 
Rodrigues Dantas e Aparício Dias de Oliveira, elogiou-os, acha que foi 
merecido. Posteriormente comentou o falecimento da senhora Nazaré 
dos Santos Andrade, enfatizou sobre ela ser uma das primeiras 
funcionárias do município de Itaoca, para que constasse em ata.  
Agradeceu a todos e despediu-se. Nada mais havendo a tratar o senhor 
Presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os 
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 11 de 
abril do ano de 2018, no horário regimental. 
 
 

 


