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Ata da 10ª (décima ) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 26(vinte e seis) 
de junho 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 Marinei Belemel 
de Morais , às dezenove horas, presente, os vereadores, Antenor 
Gonçalves de Camargo, Claudinei Franco de Freitas, 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, onde 
solicitou aos demais vereadores a dispensa da leitura da ata da 9ª 
(nona) Sessão Ordinária do ano de 2019,que após  , foi colocado 
em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida solicitou a 
dispensa da leitura dos projetos de Leis Municipais, devido a 
entrega antecipada a cada vereador:  Projeto Nº 008/2019 referente 
a Lei de diretrizes orçamentarias para o exercício de 2020 –LDO, 
devido a discussão em audiência pública realizada em 19 de junho 
de 2019; Projetos: N°011/2019, n°012/2019, n°014/2019 , 
n°015/2019 e Projeto de resolução n°001/2019,conforme reunião 
conjunta das comissões permanentes realizado em 18 de junho de 
2019.Em seguida solicitou ao primeiro secretário que procedesse a 
leitura das demais matérias sujeitas a ordem dia, a saber: Parecer 
Conjunto das comissões permanentes, apreciação dos projetos de 
leis municipais: n°009/2019, n°011/2019, n°012/2019, n°014/2019, 
n°015/2019 e projeto de resolução n°001/2019 em 18 de junho de 
2019,Requerimento n°005/2019 de autoria do vereador Vandir 
Rosa Rodrigues .Após a leitura o senhor presidente deixou em 
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discussão e votação o requerimento n°005 ,onde o vereador Vandir   
explicou que devido a reclamação de várias pessoas e 
principalmente dos taxistas ,e com a documentação em mãos 
fiquem sabendo o que está ocorrendo, pois o vereador alegou que 
os taxistas estão descontentes, relatou que  a empresa relacionada   
ganhou a  licitação  relativo ao  transporte de alunos do CRAS, 
disse o vereador que até concorda ,já que deve ser uma van, mas os 
taxistas estão dizendo(mencionou o senhor Beto e senhora 
Anazir),que há dias  em que tem apenas dois  ou três pessoas  e ao 
invés de chamar taxi  no ponto ,chama a transportadora  do senhor 
Ivan  e  comentou  não se recordar dos valores cobrados ,mas que 
por ser carro coletivo o valor do km é mais caro. Enfatizou que 
precisa do documento para ver a questão   da economia, se 
realmente é verdade ou não. Falou dos quilômetros rodados 
referente aos taxistas e a transportadora, já que há a necessidade de 
valorizar os taxistas também, pois são prestadores de serviços no 
município, e se há maneiras de dividir os mencionados serviços, 
deve ser feito; e com documentos do executivo, o vereador 
mencionou que vão averiguar e debater, obter conclusão para poder 
cobrar do prefeito, já que os taxistas os cobram. O vereador 
comentou que pode ser que o prefeito não disponha dessas 
informações e caso isso for, que ele passe para os setores da saúde 
e social para que quando for dois ou três pessoas chamem os 
taxistas também, disse que foi cobrado pelos taxistas sobre essa 
questão e questionou se outros vereadores também foram. O 
vereador Marinei complementou a fala do vereador Vandir  e falou 
sobre a tabela de valores cobrados pelos taxistas, que foi aprovado 
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na câmara ,pois há reclamações  de pessoas  sobre assunto, disse 
que há fatos que estão fugindo dos valores  a serem praticados, e  
solicitou para que  o prefeito faça reunião com o representante  dos 
taxistas  o senhor Beto  sobre os fatos ;sem mais manifestações, foi 
colocado em votação, sendo aprovado por todos. Em fase de 
expediente o senhor presidente colocou em discussão os projetos a 
seguir : Projeto de Lei Municipal n°011 de 27 de maio de 2019 
“Altera o artigo 1° da lei municipal n°489 de 06 de novembro de 
2013”,sem manifestações  foi posto em votação ,sendo aprovado 
por todos ; Projeto de Lei Municipal nº 012, de 27 de maio de 
2019- “Altera o artigo 2° da lei municipal n°405 de 10 de 
dezembro de 2009”, sem manifestações  foi posto em votação, 
sendo aprovado por todos; Projeto de Lei Municipal n°014 de 27 de 
maio de 2019 – “Autoriza o Poder executivo a se filiar e a 
contribuir para com AMITESP Associação das Prefeituras dos 
municípios de interesse turístico do estado de São Paulo”, sem 
manifestações  foi posto em votação ,sendo aprovado por todos; 
Projeto de Lei Municipal n°015 de 04 de junho de 2019- “Dispõe 
sobre autorização de pagamento de aluguel, alimentação e 
manutenção de viaturas da polícia civil e militar sediada no 
município”, onde o vereador Vandir   falou sobre  não ter 
participado  da reunião de comissão ,mas acha que o projeto  vai 
contra as regras  do tribunal de contas ,algumas coisas não podem, 
como manutenções  de viaturas, e se o prefeito fizer  isso poderá 
ser cassado, já que há um setor  responsável  hoje pelo governo do 
estado ,sediado em Itapeva, seccional   . Relatou que há processos 
licitatórios  referente a manutenções , como troca de pneus e peças; 
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relatou também que o  combustível não podia  ,pois tem cartão 
corporativo  para abastecimento em qualquer posto com a bandeira 
vale card. O vereador alertou que se  aprovar  e a prefeitura fizer 
isso se prejudicará e também o policial, pois fica a entender que se 
trata de subornar as regras. O vereador disse que não foram a fundo 
sobre a situação, e se aprovar terá problemas futuramente com o 
tribunal de contas, e que ele jamais faria isso, ressaltou todo o seu 
respeito ao jurídico, mas há o cartão de combustível e é controlado 
a quilometragem dos veículos do estado, eles conseguem ver até a 
média de gasto de cada veículo. Disse ser contra o projeto, pois está 
totalmente  fora das regras, e ele  sabendo disso  e aprovar teria 
problemas com a chefia ,já que  ficaria conivente com a situação, 
pois hoje é irregular .Relatou o vereador Vandir que antigamente  
havia auxilio das prefeituras, pois não havia  muitas condições ,mas 
hoje tem um órgão próprio que auxilia  com determinadas 
manutenções  e caso pagarem são reembolsados. Justificou a sua 
ausência na reunião de comissão devido ao seu trabalho, e até  
comentou com funcionário da prefeitura  sobre ser errado este 
projeto  e era contra , pois trará problemas ao prefeito a prefeitura  
e aos policiais  que vierem se propiciar  nesse sentido. O vereador 
Eziquiel participou da discussão e explicou sobre a reunião de 
comissão e falou que deve ser visto também a valorização  do 
profissional  que atende ,Policia Militar e Policia Civil, ao qual foi 
solicitado a reunião  com o prefeito  , e ele  esteve presente e 
mostrou o seu parecer ,comentando o vereador  que a prefeitura 
acaba fazendo algum atendimento  as vezes de forma incorreta  
pelo o que ele passou  aos vereadores ,ao autorizar este tipo de 
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ajuda conseguirá comprovar  como está sendo ajudado  sem 
precisar “ajeitar” ,ex: um almoço do delegado, desta forma 
legalizaria essa ajuda, falou que até a cesta  que é fornecido  ao 
destacamento  foi lembrado no dia ,e é feito,mas que é merecida 
aos policiais. O vereador Eziquiel justificou que entendendo dessa 
forma, a sua posição é favorável como foi na reunião, estará 
autorizando, pois, o jurídico do executivo irá avaliar até no que 
pode ajudar, seja na alimentação ou ajuda de custo com veículos e 
acredita o vereador, que não será serviços caros, e na parte da 
alimentação justificaria.  O vereador Vandir complementou que os 
policiais civis e militar tem ajuda de custo  no valor de R$ 
240,00(duzentos e quarenta reais) para alimentação ,estaria 
cometendo  mais uma falha ,a cesta  básica a polícia militar até 
concorda já que há pessoas de fora ,mas ele como vereador  e 
conhecedor  não pode fazer isso ,disse que não esteve na 
reunião,então não poderia cobrar  dos demais vereadores ,mas 
achou que se fosse suprimido  o item manutenção  da 
viatura,combustível  e alimentação  dos policiais, deixaria só o 
aluguel poderia concordar  ,e acha que de repente este prefeito  de 
hoje  não faça, mas se outro que vier queira fazer ,vai ficar que foi 
a câmara que autorizou fazer coisa errada ,pois o estado  está 
garantindo  esta parte, sem mais manifestações foi posto em 
votação ,sendo aprovado por 6(seis) votos sim ,1(um) 
abstenção(Marinei ) e 1 voto não (Vandir).Seguindo os trabalhos 
foi colocado em discussão e votação em primeiro turno o Projeto 
de Lei N°008 de 30 de abril de 2019- Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentarias para o exercício de 2020 e dá outras providencias”, 
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sem manifestações ,foi posto em votação sendo aprovado em 
primeiro turno por 7(sete) votos sim e 1(um) 
abstenção(Marinei);Discussão e votação  do Projeto de Resolução 
N°001 de 10 de Junho de 2019 “Dispõe sobre alterações no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaoca/SP”,sem 
manifestações  foi posto em votação ,sendo aprovado por 5(cinco) 
votos sim ,3(três) votos não ( Eziquiel,Marinei e Vandir ).O 
vereador Oziel fez breve uso da palavra para agradecer a secretaria 
de obras e ao prefeito pelo atendimento com relação as suas 
indicações, reformas de passarelas no bairro fazenda senhor Albino  
e Santo Antônio  senhor Lauredi  . 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 julho do ano de 2019, no horário 
regimental. Eu, Marinei Belemel de Morais, mandei lavrar a 
presente ata que vai devidamente assinada por mim 1° (primeiro) 
secretário e pelo senhor Presidente em 26(vinte e seis ) de junho de 
2019. 

 
 
 
 

  


