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Ata da 13ª (décima terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 29(vinte e nove) de 
agosto 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, Oziel de Pontes 
Oliveira, Pedro Dias Ribeiro, Vandir Rosa Rodrigues e Zeferino 
Rodrigues de Andrade. Havendo número legal o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão, em seguida dispensou a leitura da 
ata da 12° (décima segunda) sessão ordinária do ano de 2018. Onde 
colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida informou 
aos senhores vereadores sobre o projeto de lei n°022, de 30 de julho de 
2018 “Dispõe sobre alterações no estatuto, plano de carreira e 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública 
do município de itaoca aprovado pela lei municipal n°570/2017”, ter sido 
retirado em 22 de agosto de 2018, pelo poder executivo municipal para 
adequações conforme oficio n° 346/2018/PMI, sob protocolo n°070/2018. 
E igualmente dispensou a leitura dos projetos de leis municipais: 
n°016/2018. N°017/2018, n°019/2018, n°020/2018, n°021/2018 e 
n°024/2018, devido a entrega antecipada a cada vereador e conforme 
reunião conjunta das comissões em 20 de agosto de 2018.  
Posteriormente pediu ao senhor Secretário que procedesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: - Parecer conjunto das 
comissões permanentes realizada em 20 de agosto de 2018. –Indicação 
n°037/2018 –autoria do vereador Marinei Belemel de Morais. 
Posteriormente deixou em discussão e votação Projeto de Lei nº 016, de 
12 de junho de 2018“Altera o artigo 3º da lei municipal n.º 503, de 25 de 
abril de 2014 e dá outras providências”, onde sem manifestação foi 
colocado em votação, e sendo aprovado por todos. Dando continuidade o 
senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 



 

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 

017, de 20 de junho de 2018 "Autoriza o município a instituir o programa 
de recuperação fiscal do município de Itaoca – REFIS, para pessoas 
físicas e jurídicas e dá outras providências", onde sem manifestação foi 
colocado em votação, e sendo aprovado por todos. Dando continuidade o 
senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei n.º 
019, de 29 de junho de 2018 “Dispõe sobre a retificação da resolução n. 
005/2017 da Assembleia |Geral do consorcio intermunicipal de saúde do 
vale do Ribeira e litoral sul – CONSAÚDE”, onde sem manifestação foi 
colocado em votação, e sendo aprovado por todos. Dando continuidade o 
senhor Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei n.º 
020, de 29 de junho de 2018 “Dispõe sobre a retificação da resolução n. 
004/2017 da Assembleia geral do consorcio intermunicipal de saúde do 
vale do ribeira e litoral sul – CONSAÚDE”. Expressou-se o vereador 
Zeferino dizendo que gostaria de deixar claro sobre os projetos terem 
sido analisados na reunião de comissão, onde sem mais manifestações 
foi colocado em votação, e sendo aprovado por todos. Dando 
continuidade o senhor Presidente deixou em discussão e votação o 
Projeto de Lei n.º 021, de 29 de junho de 2018 “Dispõe sobre a 
retificação da resolução n. 006/2017 da Assembleia geral do consorcio 
intermunicipal de saúde do vale do ribeira e litoral sul – CONSAÚDE”, 
onde sem manifestação foi colocado em votação, e sendo aprovado por 
todos. Dando continuidade o senhor Presidente deixou em discussão e 
votação o Projeto de lei nº024, de 08 de agosto de 2018. “Dispõe sobre 
alteração das exigências para a transferência de permissão de taxi”, 
onde sem manifestação foi colocado em votação, e sendo aprovado por 
7(sete) votos sim contra 1(um) voto não. Após o senhor Presidente 
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 a todos, agradeceu 
ao secretário de obras, pelo trabalho que ele esta desempenhando. Citou 
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uma cobertura no centro de zoonoses. Falou além sobre a possibilidade 
de o médico fisioterapeuta, do posto de saúde de Itaoca, senhor Vitor 
deixar o trabalho, disse referente acreditar que devem falar com o 
prefeito sobre o assunto. Mencionou, novamente, a falta de água da 
Sabesp na Vila Dantas no bairro fazenda e sobre ter feito um abaixo 
assinado. Agradeceu ao apoio recebido dos demais vereadores. 
Mencionou sobre a falta de bomba, no bairro Fazenda, para um alcance 
maior da distribuição. Disse que terão de ir falar com o senhor Pablo. 
Manifestou-se o vereador Oziel disse que o senhor Herli havia falado 
com o senhor Pablo e ele havia dado um prazo de quinze dias para 
colocação da bomba e, contudo, ainda não havia posto. Novamente o 
vereador Zeferino, contou que os encanamentos têm um longo. Lembrou 
que fazia aproximadamente cinco meses da reunião no bairro. Após 
despediu-se. Em seguida fez uso da palavra o senhor Presidente, 
cumprimentou a todos, disse que esteve com o contador da prefeitura, 
onde soube a situação da folha de pagamento da prefeitura, disse que 
ela está no limite com 55%(cinquenta e cinco por cento) da folha. Disse 
que fara um requerimento ou indicação para ter o documento em mãos. 
Enfatizou sobre fiscalizarem para que não ocorra o mesmo de outras 
prefeituras de região, refirmou sobre ela estar no “vermelho”. Em seguida 
despediu-se. Após fez uso da palavra o vereador Vandir, cumprimentou a 
todos, agradeceu a prefeitura, o prefeito e o vice-prefeito pelo apoio com 
a cavalgada para Iguape, a qual disse ter transcorrido satisfatoriamente, 
além agradeceu a Deus. Falou sobre ter ido um grupo de vinte 
cavaleiros, agradeceu ao apoio recebido, igualmente o vereador 
Claudinei, mencionou ainda, o prefeito e igualmente o vice-prefeito pelo 
caminhão cedido; para fazerem comida. Agradeceu a presença deles no 
local do evento. Mencionou a benção recebida do padre, elogiou o 
evento. Ressaltou achar que deve ser apoiado o esporte, disse que são 
as “raízes”. Comentou sobre a festa do cavalo; lembrou que a festa 
passada recebera apoio da secretaria da cultura, e que não houve uma 
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fiscalização tão regrada. Citou a denúncia feita na vigilância de Itapeva, 
lembrou que foi por ela, que, não ocorrera a festa. Disse que precisa ser 
resolvido todos os trâmites. Disse ainda sobre a prefeitura economizar 
dinheiro, caso não ocorresse a festa. Citou a situação econômica em que 
ela se encontra; disse precisarem falar com o prefeito caso a prefeitura 
se encontre no vermelho. Mencionou sobre ele ter prometido um reajuste 
aos funcionários da prefeitura. Mencionou os contratados e funcionários 
sobrando na prefeitura, fundo social e educação; disse que o prefeito terá 
que rever e possivelmente fazer demissões.  Mostrou-se preocupado de 
entrar na folha de pagamento e acabar prejudicando os funcionários mais 
velhos. Lembrou o fato de a prefeitura de Apiaí estar parcelando o 
pagamento dos seus funcionários. Enfatizou a necessidade de apoiarem 
o prefeito e não ficar apenas criticando. Falou ainda sobre ele ter 
responsabilidades assim como eles também possuem. 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 13(treze) de setembro do ano de 2018, no horário 
regimental. Eu, Eziquiel Batista Fortes mandei lavrar a presente ata que 
vai devidamente assinada por mim 1° secretário e pelo senhor presidente 
em 29(vinte e nove) de agosto de 2018. 
 

   


