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Ata da 09° (nona) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2018 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de junho 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 8ª sessão ordinária do ano de 2018. Onde colocou em votação, 
sendo aprovada por todos. Dispensou a leitura dos respectivos projetos 
de leis municipais: n°010/2018, n°011/2018, n°012/2018, n°14/2018 e 
n°015/2018, devido a entrega antecipada a cada vereador conforme o 
Regimento interno desta casa, bem como, Reunião de Comissão para 
discussão dos mencionados projetos em 05/06/2018. Por apelo dos 
vereadores foi solicitado a leitura do Projeto n°002/2018, por decorrência 
de alterações feitas pela Proposta de Emenda n°001/2018 a ser 
submetida em plenário. Posteriormente pediu ao senhor Secretário que 
procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: - 
Projeto n°002/2018, -Proposta de Emenda n°001/2018 ao Projeto de lei 
n°002/2018 “dispõe sobre o transporte de passageiros em veículos de 
aluguel no município de Itaoca, estado de São Paulo”, -Indicação 
n°033/2018 de autoria do vereador Marinei Belemel de Moraes, - 
Indicação n°034/2018 de autoria do vereador Marinei Belemel de Moraes, 
-Indicação n°035/2018 de autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. 
Dando continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e 
votação a Proposta de Emenda n°001 de 05 de junho de 2018 ao Projeto 
de Lei Municipal n°002/2018, suprimindo e modificando a ementa do 
projeto bem como aos artigos relacionados. Expressou-se o vereador 
Zeferino disse que foram necessárias algumas mudanças a fim de 
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reparar alguns detalhes no projeto. Expressou-se também o vereador 
Antenor, fez uma crítica ao custo, o qual achou elevado, para os taxistas 
adequarem a cor dos seus veículos. O senhor Presidente disse que será 
para os posteriores veículos. Completou o vereador Vandir dizendo que 
possuindo mais de dez anos de uso, também a necessidade de serem 
substituídos pela cor referida no projeto; falou ainda que todos os 
veículos terão que ser “adesivados”. Expressou-se também o vereador 
Marinei endossou as expressões dos vereadores e completou pedindo ao 
senhor “Beto”, presente na plateia, para tranquilizar os demais taxistas. 
Fez uma crítica a quantidade de taxis no papel, afirmou que está em 
desacordo com a realidade. O senhor Presidente falou em seguida sobre 
o prefeito, não obstante, necessita tomar providências quanto aos 
taxistas clandestinos no município. Novamente o vereador Marinei apoiou 
a declaração do senhor Presidente, completou dizendo, que os próprios 
taxistas devem ser fiscalizadores. Além falou sobre serem punidos 
aqueles com alvará, quando não estiverem trabalhando regularmente, 
afirmou ainda que podem responder por falsidade ideológica. Manifestou-
se também o vereador Vandir, comentou que havia pontos variados e 
que com o projeto seria definido um local, o qual seria a praça central. 
Além falou sobre a possibilidade de haver uma estruturação do local, 
citou a colocação de um telefone.... Fez uma crítica por haver pontos 
variados, e que as pessoas reclamam por não terem taxis acessíveis, 
levando-os a buscarem “terceiros”. Falou ainda sobre certas ocasiões e 
certos locais onde os taxistas não querem fazer corridas, citou o b° 
Cangume. Falou ainda que a municipalidade ira auxilia-los. E onde 
acredita que devem fazer sua parte, devem ter compromisso com o 
trabalho. Pediu aos taxistas para estes fazerem cartões de visita para 
serem distribuídos entre os usuários. Falou o senhor Presidente que as 
pessoas presentes apenas poderiam se expressar mediante 
requerimento protocolado para uso da tribuna, a critério o seu 
deferimento pelo senhor Presidente. Sem mais manifestações, o senhor 
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Presidente colocou em votação, a Proposta de Emenda n°001/2018, a 
qual foi aprovada por todos. Dando continuidade o senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o Projeto de Lei n°002/2018 “dispõe 
sobre o transporte de passageiros em veículos de aluguel no município 
de Itaoca, estado de São Paulo”. Expressou-se o vereador Vandir 
indagando ao jurídico para que no artigo 23 fosse aprovado com 
emenda, mencionou a consideração do senhor Prefeito, onde seria 
criado um ponto de taxi no b° Cangume. Expressou-se o vereador 
Marinei, indagou sobre a possibilidade de ser criados outros pontos. 
Mencionou o senhor “Beto”. Falou-lhe o vereador Oziel sobre o senhor 
“Beto” ter seu ponto, próximo ao “mercadinho”, transferido. Ainda fez uma 
crítica as pessoas da plateia, que segundo ele, deveriam participar 
frequentemente, não apenas quando algo lhes interessam, ou aflige. 
Mencionou professores e funcionários públicos. Afirmou compreender a 
situação deles; e sobre votar não ao projeto, se tivesse participado da 
reunião de comissão. Falou ainda, que além das cobranças devem ser 
feitas benfeitorias, citou um abrigo. Posteriormente falou sobre terem 
feito um abaixo assinado para a linha de ônibus, e terem recebido em 
resposta, que há taxistas passando nos pontos do ônibus e trazendo os 
passageiros, e onde esses ocorridos e decorrentes prejuízos, a empresa 
possivelmente ira tirar a linha. Em seguida, enfatizou o dever dos 
cidadãos em buscar, cobrar, junto aos vereadores, seus propósitos. 
Disse entender a inflação sobre muitos produtos e serviços, citou a 
gasolina e a dificuldade de trocar o veículo para a cor exigida. 
Manifestou-se o vereador Marinei, disse que concordava com o vereador 
Oziel, sobre todos serem fiscais no município e, igualmente, podem fazer 
cobranças. Falou em seguida sobre o projeto restringir a quantidade de 
taxis, disse que será1(um) para cada 250(duzentos e cinquenta) 
habitantes, devido a taxistas que não estão exercendo a função. Disse 
além, que os taxistas com duvidas devem procura-los ou o jurídico. 
Expressou-se o vereador Zeferino, sobre a câmara ter poder, citou um 
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fato que lhe ocorreu, quando era presidente, sobre ter recebido uma 
denúncia do senhor Ivan, referente a porcos da família da “Jucada” 
estarem causando incomodo; afirmou que através disso foi resolvido o 
problema. Afirmou ainda, que se pode fazer denúncias. Mostrou-se 
preocupado e compadecido, disse não entender, claramente, como ficara 
a situação dos taxistas, após as novas exigências. Falou o senhor 
Presidente sobre o ponto de taxi no b° Cangume, disse que há 
possibilidade de ser implantado através de um decreto, solicitando 
através de um oficio. Sem mais manifestações, o senhor Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei n°002/2018, onde foi aprovado por 
6(seis) votos sim e 2(dois) votos não. Dando continuidade o senhor 
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
n°010/2018, - “Institui o dia municipal das aves e declara o João -de-
Barro (Furnarius Rufus), como ave-símbolo do município de Itaoca, e dá 
outras providencias correlatas”. Onde manifestou-se o vereador Zeferino 
dizendo que este projeto é inofensivo. Sem mais manifestações, o senhor 
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Dando 
continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Projeto de Lei n°011/2018, “dispõe sobre autorização legislativa para 
celebração convênio com a fundação nacional para o desenvolvimento 
da educação -FNDE/MEC”. Sem manifestações, o senhor Presidente 
colocou-o em votação, sendo aprovado por todos. Dando continuidade o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de lei 
n°012/2018, - “dispõe sobre a criação do fundo municipal do meio 
ambiente e dá outras providencias”. Sem manifestações, o senhor 
Presidente colocou-o em votação, sendo aprovado por todos. Dando 
continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e votação o 
Projeto de lei n°014/2018, - “dispõe sobre a criação do conselho 
municipal de controle social de saneamento básico no âmbito do 
município de itaoca e dá outras providencias”. Sem manifestações, o 
senhor Presidente colocou-o em votação, sendo aprovado por todos. 
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Dando continuidade o senhor Presidente colocou em discussão e 
votação o Projeto de Lei Municipal n°015/2018, - “autoriza o poder 
executivo a integrar o convênio celebrado entre o município de Apiaí e a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação para o trabalho de ordenamento territorial “geomineiro” dos 
municípios de Apiaí, Capão Bonito, Guapiara, Itaoca, Ribeirão Branco e 
Ribeirão Grande a ser executado pelo IPT, bem como para participação 
do rateio das despesas com o instituto, nos termos da presente lei”. 
Expressou-se o vereador Vandir, parabenizou o executivo pelo projeto, 
disse acha-lo muito importante, o qual afirmou ter um custo de 
R$15.660,34(quinze mil seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro 
centavos), pela pesquisa de geologia, uma pesquisa mineral. Falou que 
igualmente farão em outros municípios e que dependendo do resultado, 
serão possivelmente capazes de explorarem seus minérios. Expressou-
se também o vereador Marinei, citou sobre o seu parecer favorável ao 
projeto. Elogiou em seguida a empresa Instituto de Pesquisas 
Tecnologia, afirmou que a pesquisa, a ser feita, trará benefícios ao 
município, independentemente de encontrarem minérios. Sem mais 
manifestações, o senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 
Municipal n°015/2018, onde foi aprovado por todos. Posteriormente 
deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 
improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 
previamente inscritos: Vandir R Rodrigues, Zeferino R de Andrade, 
Marinei B de Morais e Antenor G de Camargo. Iniciou o vereador Vandir, 
cumprimentou a todos, mencionou os taxistas, falou sobre a situação ser 
complicada, falou que Itaoca deixou de ser distrito, tornando-se uma 
cidade, disse que devem buscar melhorias e adequações. Enfatizou, a 
respeito de críticas construtivas serem validas, e da necessidade de um 
fiscal na prefeitura; lembrou sobre já ter sido aprovado o cargo. Disse 
ainda que cobraram o prefeito, que lhes assegurou contratar até janeiro 
de 2019. Assegurou que o trabalho do fiscal deve ser em conjunto com a 
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polícia militar, contudo deve autuar antes. Falou além, que ARTESP, 
igualmente, pode fazer a fiscalização, mencionou sobre esta ter feito um 
trabalho na Barra do Chapéu, ressaltou sobre as multas serem 
“pesadas”. Posteriormente falou sobre adequarem os pontos de 
taxis...completou com uma ressalva, sobre eles terem que estar no 
ponto; citou um episódio de ter recusado a levar passageiros e ligado, ele 
próprio, para um taxista. E ainda reforçou a necessidade de serem 
legalizados os motos taxis, e sugeriu que fosse igualmente criado um 
ponto adequado, onde fossem além disso fiscalizados. Expressou-se o 
senhor Presidente, quando houve manifestações na plateia, disse que 
poderão marcar uma reunião, onde poderão discutir e tirar dúvidas. 
Novamente o vereador Vandir, falou sobre o município estar buscando 
tornar-se de interesse turístico, e onde acredita que o projeto, referente a 
regulamentar os taxistas, vira em beneficio. Falou sobre ter estado com o 
deputado Dr Ulysses em Itapeva, e sobre este ter liberado R$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) para a infraestrutura. Lembrou sobre já ter 
sido liberado R$100.000,00(cem mil reais) para a saúde. Disse que 
possivelmente destinarão para a restauração da Rua Crescêncio da Silva 
Rosa, saída para o b° Caraças até o Hélio. Ainda lembrou sobre 
anteriormente terem investido na saída para o b° Pavão. Declarou, que 
possivelmente receberão R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais), 
de um outro deputado. Enfatizou a respeito de ser por benfeitorias como 
esta, que ele recebera, que os demais vereadores também devem 
participar das reuniões com os deputados. Agradeceu a presença de 
todos e despediu-se. Após fez uso da tribuna o vereador Zeferino, 
cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a presença dos taxistas 
e disse-lhes para que continuassem vindo as sessões. Falou sobre 
aprovarem projetos, dos quais, nem sempre agradam a todos. Comentou 
em seguida referente a resposta do prefeito sobre seu requerimento, o 
qual lhe disse estar de férias o senhor Marcelo, e onde também lhe 
ocorreu a possibilidade de vir outra pessoa para explicar a situação do 
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fundo social, a qual declarou estar decrescente, citou a não construção 
de casas aos necessitados. Afirmou, o vereador, não ser perseguição 
pelo fato de querer que seja o senhor Marcelo a vir, proferir as esperadas 
explicações. Falou sobre todos serem convidados a retornarem, 
mencionou o ex vereador João C Neto e o senhor Vanderlei e em 
seguida despediu-se. Após fez uso da palavra o vereador Marinei, 
cumprimentou a todos os presentes. Disse que seu voto foi não, porque 
não concorda com tudo; acredita na necessidade de suporte, 
fiscalização, reconhecimento, comunicação e união. E ainda afirmou 
acreditar que eles devem buscar seus direitos; mencionou o senhor Herli, 
o qual acha um exemplo de mudança, citou o Esquinão. Elogiou-o. Em 
seguida mencionou sua indicação sobre um padrão no b° Rio Claro, 
disse que eles emprestam energia e precisam resolver essa 
necessidade. Mencionou sobre o outdoor ser necessário, afirmou 
acreditar, ser importante o município começar a adequar-se, para vir em 
apoio ao interesse turístico. Ponderou sobre muitos fatos terem ocorrido 
por falta de mais cobranças. Citou, “a sinalização básica, placas, pontos 
identificados...”. Novamente referente aos outdoors, afirmou que a 
publicidade é benéfica, mencionou a possibilidade de ser colocado 
números dos taxistas, horas, horários de ônibus.... Após citou uma 
conquista de R$100.000,00(cem) mil reais. Mencionou além, que em 
viajem com o prefeito estão buscando mais recursos. Afiançou sobre o 
município precisar de infraestrutura, contudo afirmou haver muita 
dificuldade em obter-se recursos.  Além fez uma crítica, disse, “em ano 
político há mais facilidade...”. Fez também uma censura a inflação, o alto 
preço dos combustíveis, ao que chamou de “lamentável estado das 
estradas”; onde assegurou que este fator atrapalha o progresso. Citou 
sua ida na Secretaria do Meio Ambiente onde lhe disseram que irão 
destinar recursos. E citou também sua ida na Secretaria de Educação 
com o governador, deputados e secretários. Onde soube sobre 
qualificação, e afirmou que o município recebera vários cursos para 
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oferecer aos munícipes, citou os de açougueiro e panificação. Mencionou 
além sua ida a Secretaria de Esporte, Lazer e juventude e de onde 
assegurou logo trazer novidades. Mencionou ao final o convite recebido 
para a entrega das casas do CDHU, e logo após despediu-se. Após fez 
uso da palavra o vereador Antenor, cumprimentou a todos os presentes, 
mencionou que faltou a sessão passada por motivos de saúde e que 
agradeceu a deus pela melhora. Explanou e agradeceu pela emenda no 
valor de R$150.000,00(cento e cinquenta) mil reais, recebida do 
deputado Carlos Giannazi. Agradeceu aos que estiveram presentes, ao 
senhor Presidente; e observou o fato de no dia estar adoentado, e o fato 
de o deputado ter-lhe feito uma visita. Após falou sobre o projeto 
n°002/2018, referente ao que altera e o que deve ser alterado, os taxistas 
podem procurar os vereadores, e onde a partir será buscado 
esclarecimentos junto ao prefeito. Afiançou sobre os taxistas contribuírem 
para o município e que em compensação possuem direitos.  Falou 
referente ao corte de “caroneiros” nos transportes escolares; enfatizou 
saber que é proibido e que houve, no município, um acidente onde 
morreu um “caroneiro”, ocasionando vários transtornos. Contudo alega 
ser necessária uma reunião com o prefeito para pertinentes 
esclarecimentos. Expressou-se o vereador Marinei dizendo não saber do 
assunto, contudo reafirmou a necessidade de uma reunião com o 
prefeito. Agradeceu, e convidou os taxistas para que compareçam outras 
vezes. Ao final o vereador Antenor ressaltou a importância dos taxistas e 
logo 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 27 de junho 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 13(treze) de junho de 2018. 
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