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Ata da 04ª (quarta) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 27(vinte e sete) de março de 
2019, a Câmara realizou em sua sede, na Avenida Independência N° 
09(nove) sob a presidência do vereador Rozenildo dos Santos e 
secretariado pelo vereador Claudinei Franco de Freitas, às dezenove 
horas, presente, os vereadores, Antenor Gonçalves de Camargo, 
substituta de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota, Eziquiel Batista 
Fortes, Joel Gomes de Lima, Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias 
Ribeiro e Vandir Rosa Rodrigues. 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 (terceira) Sessão 
Ordinária do ano de 2019. Onde colocou em votação, sendo aprovada 
por todos. Após, o senhor Presidente dispensou a leitura do projeto de 
Lei municipal nº 034, de 01 de dezembro de 2018, Projeto de Lei 
Municipal n° 001 de 07 de fevereiro de 2019, Projeto de Lei municipal 
n°002 de 06 de março de 2019, Projeto de Lei municipal nº 003, de 15 
de março de 2019, Projeto de Lei do legislativo n°002 de 11 de março 
de 2019. Por decorrência da entrega antecipada a cada vereador com 
fulcro no parágrafo único do art.230 do Regimento Interno, bem como 
reunião de comissão realizada em 21 de março de 2019. Em seguida 
solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura das demais 
matérias sujeitas à ordem do dia: -Proposta de emenda n°001/2019 ao 
Projeto de lei n°001 de 07 de fevereiro de 2019. -Parecer conjunto das 
comissões permanentes –CCJR, COFC, CSECLT, CPUOPS. Matérias 
em exame: Projeto de Lei Municipal n°034/2018, n°001/2019, 
n°002/2019, n°003/2019, n°004/2019 e Projeto de lei do legislativo 
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n°002/2019. -Requerimento n°003/2019-Autoria do vereador Vandir 
Rosa Rodrigues. -Requerimento n°004/2019-Autoria do vereador 
Vandir Rosa Rodrigues. -Indicação n°011/2019 –autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira. -Indicação n°012/2019 -autoria do vereador 
Oziel de Pontes Oliveira. -Indicação n°013/2019 –autoria da substituta 
de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota. -Indicação n°014/2019 –
autoria da substituta de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota. -
Indicação n°015/2019 –autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. -
Indicação n°016/2019 –autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes. 
Dando continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e 
votação o Requerimento N°003/2019 de autoria do vereador Vandir 
Rosa Rodrigues. Expressou-se o vereador Vandir, endossou seu 
requerimento, reforçando sobre o edital para o concurso para a área da 
educação para professor auxiliar. Referente recordou de o senhor 
Prefeito ter criado um projeto; o qual mencionou que o próximo 
concurso seria inserido: 4(quatro) vagas para motorista, 1(um), 
assistente social, 1(um) psicólogo, 1(um) nutricionista e 1(um) 
enfermeiro. Notou que há esses profissionais trabalhando no município, 
os quais elogiou-os e opinou sobre eles serem prejudicados pela falta do 
concurso. Falou sobre acreditar, que o prefeito possivelmente gastará 
mais, mas que é possível fazer o concurso e decorrente resultará em 
mais oportunidades ás pessoas. Reforçou sobre ter vencimento em maio 
o contrato dos motoristas presentes na garagem, conselho tutelar e 
outros profissionais presentes na saúde. Reforçou além, sobre não saber 
se a assessoria jurídica do senhor Prefeito não se preocupou com esse 
fato. Após foi posto o Requerimento N°3 em votação, o qual foi 
aprovado por todos. Dando continuidade o senhor Presidente colocou 
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em discussão e votação o Requerimento N°004/2019–de autoria do 
vereador Vandir Rosa Rodrigues. Expressou-se o vereador Vandir, 
sobre já ter feito, e que a resposta não veio ao seu contento, disse que 
faltou respeito e hombridade. Notou que no portal da transparência, 
local onde foi orientado a buscar esclarecimentos, não se encontra horas 
extras e bonificações pagas aos motoristas. Falou ainda que veio em 
resposta, que os motoristas que se sentirem injustiçados devem procurar 
a justiça do trabalho. Se mostrou indignado, e falou que caso ele não 
responda a contento, procurará o promotor de justiça. Após foi posto o 
Requerimento N°4 em votação, o qual foi aprovado por todos. Em 
seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação a Proposta 
de Emenda Supressiva N°001/2019 ao Projeto de Lei Municipal n° 001 
de 07 de fevereiro de 2019 “Dispõe sobre o estágio de estudantes na 
prefeitura municipal de Itaoca /SP e das outras providencias”. De autoria 
das comissões permanentes da câmara municipal de itaoca. (Suprimir o 
artigo 10° do presente projeto). Expressou-se o vereador Vandir, contou 
que o projeto é a resposta de alunos que estão cursando faculdade fora, 
poderão fazer estágios no município. Mencionou que um artigo, o qual 
foi suprimido, que era para uma firma fazer os tramites, disse que iria 
gastos para o município. Falou além que acredita no projeto como forma 
de beneficiar exclusivamente os munícipes de Itaoca. Após, foi posto 
em votação, a Proposta de Emenda Supressiva N°001/2019 ao Projeto 
de Lei Municipal n° 001 de 07 de fevereiro de 2019, onde foi aprovada 
por todos. Posteriormente, em fase de expediente, o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o Projeto N°034 de 01 de dezembro de 
2018. “Dispõe sobre a imposição de limites no plantio de cultura de 
arvores exóticas consistente nas espécies de eucaliptos e pinus, vedando 
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esta atividade em grande escala no território do município de Itaoca/SP 
e dá outras providencias”. Expressou-se o vereador Vandir, disse que 
após ser analisado o projeto junto com o jurídico concluíram que há 
perspectiva de que ele traga benefícios, bem como tem detalhes que 
podem causar prejuízos. Disse não ser contra o projeto, contudo, 
afirmou que da forma que veio é inconstitucional. Falou que deve ser 
respeitado as nascentes, citou os bairros Guarda Mão, Caraças e 
Gurutuba... Reforçou que da forma que está, prejudicará o município 
inteiro, não apenas os que irão plantar pinos, citou os agricultores, 
pecuaristas, os “tomaticultores”..., disse que da forma que veio o 
projeto, o proprietário só se pode usar 30%(trinta por cento) da área. 
Falou sobre terem acordado na reunião de comissão em reprova-lo, mas 
que o senhor Prefeito juntamente com sua assessoria jurídica pode rever 
o projeto. Após foi posto em votação o Projeto N°034, o qual foi 
reprovado por 7(sete) votos não (Antenor, Claudinei, Eziquiel, Joel, 
Oziel, Pedro e Vandir) e 1(um) voto sim (Darzi). Dando continuidade o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei 
Municipal N° 001 de 07 de fevereiro de 2019 “Dispõe sobre o estágio 
de estudantes na prefeitura municipal de Itaoca /SP e das outras 
providencias”, com as alterações referente a emenda n°001/2019 
aprovada. O qual foi posto em votação, e sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e 
votação o Projeto de Lei municipal N°002 de 06 de março de 2019 – 

“Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal N°514/14-alterada pela Lei 
Municipal N°526/15 e Lei Municipal 538/15”. O qual foi posto em 
votação, e sendo aprovado por todos. Dando continuidade o senhor 
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
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Nº 003, de 15 de março de 2019 – “Dispõe sobre a inclusão de açúcar 
mascavo na merenda escolar das unidades municipais de ensino e 
demais órgãos da administração pública municipal e dá outras 
providencias”. O qual foi posto em votação, e sendo aprovado por todos. 
Em seguida colocou em discussão e votação o Projeto de Lei do 
legislativo N°002 de 11 de março de 2019 – “Dispõe sobre a revogação 
do artigo 1° da Lei municipal n°641/2018, que trata da instituição da 
contribuição de iluminação pública”. Expressou-se o vereador Vandir, 
referiu-se ao projeto; ao abaixo assinado feito. Falou que foram mais de 
300 assinaturas, afim de ser revogado o projeto anterior. Opinou sobre 
achar errônea a cobrança, aonde não tem iluminação. Notou ainda que 
os vereadores que votaram a favor do projeto, viram que o prefeito não 
cumpriu com a promessa. Referiu-se ao vereador Oziel ter feito um 
requerimento, e que não foi posto luz nos três bairros que foi pedido. 
Disse ainda que está sendo arrecadado dinheiro desde outubro. Falou em 
seguida sobre ser justo com os munícipes, independentemente de o valor 
ser R$4,00(quatro) ou 8(oito) reais, e observou além, que não tem como 
eles pagarem por algo que eles não estão tendo. Supôs que sendo 
aprovado o projeto irá ao prefeito e que caso ele vete, o presidente 
poderá sancionar. E observou além, que poderá ser buscada a justiça. 
Expressou-se após o vereador Oziel, disse que votou a favor do projeto 
porque o senhor Prefeito havia feito reuniões nos bairros, e que no seu 
bairro em particular havia prometido colocar iluminação com a 
cobrança. Reforçou, dizendo que o projeto é bom, contudo necessita de 
ser executado. Falou além, sobre pessoas que usam das redes sociais 
para difama-los, por terem votado a favor, disse que elas precisam 
estudar a lei, e ver que ela é boa, notou que, as pessoas dos bairros 
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opinaram a favor, e que elas acreditaram na veracidade do projeto. 
Observou que possui um oficio de 19 de abril de 2018, pedindo que 
fosse priorizado iluminação, citou o bairro Rio do Meio. E que mais 
quatro pontos iluminavam o bairro. Falou sobre ser necessário 
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para iluminar os pontos 
referidos. Disse que na rua que mora não tem iluminação, contudo paga 
“taxa”. Se mostrou aflito com a situação. Falou ainda que “se fosse 
colocado dois pontos de iluminação entre o bairro Pavão e Rio do Meio, 
votaria a favor novamente, porém não foi posto”. E que devido a esse 
fato é a favor do projeto em questão, disse ainda “ele colocasse ao 
menos uma iluminação, ele aprovaria novamente o projeto”. Após foi 
posto em votação o Projeto de Lei Municipal do legislativo N°002, o 
qual foi aprovado por todos. Em seguida deixou a palavra aberta para 
explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, 
distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Eziquiel, a 
substituta de vereador Darzi, Oziel e Vandir. Iniciou o vereador 
Eziquiel, cumprimentou a todos, disse que achou bonito ver a câmara 
cheia mais uma segunda vez, agradeceu-os pela presença. Falou que, 
sobre o projeto n°034 “ e que impõe limites a plantação de pinus e 
eucalipto”. Deixou seu reconhecimento a todos os membros do 
CONTUR; disse fazer parte. Disse ainda, que são preocupados com o 
município, com o meio ambiente, com o futuro dos munícipes...”. Disse 
ainda, que eles estão envolvidos com o projeto, e que compartilham da 
mesma preocupação que eles. Em seguida falou sobre seu voto ser 
contrário, porque acredita que uma lei aprovada é algo sério; referiu-se 
comparando a iluminação pública, onde lembrou de sua aprovação e do 
abaixo assinado feito, para, possivelmente, conseguir sua revogação. 
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Opinou ainda, sobre a insatisfação e custo gerado aos munícipes, e a 
incredulidade na colocação da iluminação. Mencionou ainda que há 
pessoas desinteressadas e que prefeririam outro projeto; sugeriram a 
colocação de água nos bairros, completou o vereador. Disse ainda que 
há locais com apenas duas casas. Falou sobre a lei continuar ainda que 
troque de prefeito e a cobrança será por tempo indeterminado e que 
equitativamente poderá se suceder ao projeto em questão. Falou ainda 
que o projeto tramita desde dezembro do ano passado, e lembrou que 
existem pessoas a favor e contra, mencionou a geração de empregos no 
município. Reforçou sobre ser mais fácil fazer alterações antes de o 
projeto ser aprovado. Mencionou após referente a sua indicação, disse 
que há necessidade devido ao tempo de espera e a necessidade singular 
de cada pessoa. Referiu-se a uma senhora, a qual levou até o posto de 
saúde, que tinha dificuldade para se manter em pé, onde lamentou-se e 
observou sobre o local não dispor de um banco. Disse que espera que o 
pedido seja atendido pelo senhor, e disse ainda, que esteve analisando o 
local e concluiu, que “caberá uns três bancos no mínimo”. Endossou 
também sua outra indicação, opinou sobre acreditar que seria melhor 
lombadas normais, do que os redutores de velocidade. Falou sobre os 
motoristas e ciclistas desviarem pela contramão, e que para evitar isso 
precisa ser colocado um obstáculo de frente ao outro. Reforçou sua 
esperança de que o prefeito atenda seus pedidos, e mencionou sobre ele 
não estar fazendo. Após despediu-se. Após fez uso da tribuna a 
substituta de vereador Darzi, cumprimentou a todos. Mencionou sobre 
não ter ficado muito contente, com a forma em que ocupou o cargo de 
substituta de vereador, mas que, contudo, precisa aceitar. Falou que 
mudou sua opinião em relação ao projeto, o qual havia sido realizado 



 

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 

em reunião de comissão, baseado no conselho do CONTUR, do qual 
declarou fazer parte. Disse ainda, que faz parte de vários conselhos do 
município. Falou além sobre defender aquilo em que acredita mesmo 
entendendo que há benefícios. Mencionou sobre a plantação em seu 
bairro e a geração de empregos. Reforçou sobre ter feito uma análise do 
projeto, e acentuando a importância de preservar o meio ambiente, 
referiu além sobre a plantação de pinus ser limitada, não 
necessariamente proibida. Referiu-se ao desmatamento, mencionou seu 
bairro, disse que ele foi desmatado com a agropecuária e ocasionou na 
escassez de água, atualmente. Reforçou, sobre o projeto ser melhor 
analisado com o prefeito e possivelmente alterado. Após despediu-se. 
Após fez uso da tribuna o vereador Oziel, cumprimentou a todos. Falou 
sobre seu trabalho não ser fácil, e que referente ao pinus “não tem 
conhecimento”. Disse que “as vezes quem é responsável por agricultura 
quer mencionou que há uma lei federal, e que delimita a distância para o 
plantio do pinus, das nascentes 50(cinquenta) metros, reservas, rios 
30(trinta) metros .... Reforçou, falando que “caso alguém plante a dez 
metros perto do rio, qualquer um pode denunciar...”. Falou em seguida, 
que as pessoas deveriam ver as dificuldades existentes no município, 
citou sobre a dificuldade dos boiadeiros com a venda do leite a menos 
de 1(um) real. Mencionou o senhor “Luquinha”, o qual disse que 
poderia usufruir da sua terra da forma que fosse mais conveniente. Disse 
ainda, que gera muitos empregos; falou que equiparando há pessoas com 
1(um) alqueire com 2 (dois) funcionários. Notou além, sua opinião 
favorável a plantação de pinus, preservando paralelamente o meio 
ambiente. Falou que fez a indicação, abordada pelo vereador Eziquiel, 
quando ocorreu um acidente no local, o qual disse ter pouca visibilidade. 
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E que o senhor Carlão caiu no referido local. Observou, que havia 
pedido uma lombada, não um redutor de velocidade que foi posto. Disse 
que na qualidade de políticos, há pessoas que tentam influencia-los. E 
ressaltou que ele não é influenciável.  Falou além, sobre procurar fazer 
um bom trabalho. E sobre ter união, um bom relacionamento entre os 
vereadores em prol do município. E após despediu-se. Expressou-se o 
vereador Ezequiel, retificou dizendo ser COMDEMAIL e não CONTUR 
como disse anteriormente; “amigos que disse estarem lutando pelo meio 
ambiente”. Após fez uso da palavra o vereador Vandir, cumprimentou a 
todos, agradeceu aos vereadores pela unanimidade na votação do projeto 
de lei do legislativo n°002 de 11 de março de 2018. Falou em seguida, 
sobre serem vereadores eleitos, não pelo prefeito, mas pelo povo. Falou 
sobre precisarem fazer o melhor para o município, em prol do presente e 
do futuro. Salientou o provável êxito com o projeto, referente a “taxa”. 
E igualmente salientou a possibilidade de o projeto de pinus ser de 
forma sustentável, afim de dar importância ao meio ambiente. Reforçou 
sobre possíveis alterações a serem feitas a fim de não prejudicar 
ninguém. Disse que não pode ser infringido nem a lei estadual, nem 
federal. Ressaltou que o pinus melhora a renda per capita, mencionou 
que sendo ampliada, na Barra do Chapéu será construído uma “mini-
indústria”. Disse que vai ter benefícios e malefícios, mas que se 
70(setenta) % será destinado a área ambiental e apenas 30(trinta) % 
destinado ao uso. Mencionou que “não podem aprovar um projeto 
generalizando”, e que embora seja louvável o que a comissão faz, 
segundo o que a vereadora Darzi comentou. Falou que “seria um adeus 
para Itaoca”. Mencionou que foi uma falha, e que precisa ser estudado; 
deliberado de forma harmoniosa. Falou além que cabe a casa da 
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agricultura oferecer mudas de arvores frutíferas e cercar locais para o 
plantio. Evidenciou que a água é importante, e mencionou que 
igualmente são as pessoas, mencionou os agricultores, os criadores de 
gado, etc. Disse que precisam pensar na sobrevivência do homem, e que 
este poderia acabar deixando o município para buscar em outro meio de 
subsistência, em outra cidade. Referiu-se ao seu requerimento 
acentuando-o, referiu-se ao prefeito ter contratado, e pago esses 
funcionários. E que devido a esse fato, poderia incluir neste orçamento, 
funcionários concursados. Mencionou a entrega de títulos, ás casas do 
município; referiu-se ao Rio Claro, disse estar “titularizado”, mas que 
ainda não receberam os documentos, e que alguns saíram em março de 
2018. Disse ainda, que espera que façam uma sessão solene, e seja 
resolvido a situação. Após 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 10(dez) 
de abril do ano de 2019, no horário regimental. Eu, Claudinei Franco de 
Freitas, mandei lavrar a presente ata que vai devidamente assinada por 
mim 2° secretário e pelo senhor Presidente em 27(vinte e sete) de março 
de 2019. 
 
 


