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Ata da 20ª (vigésima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 
da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 11(onze) de dezembro 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 Sr. Presidente declarou aberta a 
presente sessão, consultou a dispensa da ata da 19° (décima nona) 
sessão ordinária, onde foi acordada a dispensa por todos os vereadores, e 
sendo colocada em votação, igualmente, foi aprovada por todos. Após o 
Sr. Presidente dispensou a leitura das matérias a seguir: Por decorrência 
da entrega antecipada a cada vereador com fulcro no parágrafo único do 
art.230 do Regimento Interno: Segundo turno de votação do Projeto de 
Lei Nº 019/2019-LOA 2020 e Substitutivo ao Projeto de lei 
Complementar N°001/2019; e Projetos: N°22, N°23, N°24, N°26 e 
N°27, o Veto total referente ao Projeto N°003/2019(ajuda de custo às 
gestantes), Projeto de Decreto Legislativo N°001/2019 de autoria do 
vereador Marinei Belemel de Morais, devido a reunião conjunta das 
comissões realizado em 04/12/2019. Em seguida o Sr. Presidente pediu 
ao Sr. Secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas à 
ordem do dia: -Proposta de Emenda Supressiva N°001 de 04 de 
dezembro de 2019 ao Projeto de   Lei Municipal N°024/2019. -Proposta 
de Emenda Modificativa N°001 de 04 de dezembro de 2019 ao Projeto 
de Lei Municipal N°024/2019. -Parecer Conjunto das Comissões 
Permanentes ocorrido em 04 de dezembro de 2019. -Requerimento 
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N°014/2019-autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. -Indicação 
N°052/2019 –autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira. Dando 
continuidade o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o 
Requerimento N°014/2019 de autoria do vereador Oziel de Pontes 
Oliveira –Onde solicita ao Sr. Prefeito encaminhar –se ao COMTUR a 
prestação de contas dos eventos ocorrido no município desde o início de 
2019. Sem manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por 
todos. Dando continuidade o Sr. Presidente, em fase de expediente, leu: 
Conforme manda o Regimento Interno, em seu parágrafo 7° artigo 
n°262, passamos para votação do veto e do Projeto de Decreto 
Legislativo (conceder título de cidadania), ambos, votação secreta. Após 
solicitou ao 1° Secretário que procedesse a chamada dos Srs. 
Vereadores, para verificação de quórum de maioria absoluta para 
votação das matérias. Havendo quórum legal, o Sr. Presidente passou a 
discussão do veto total expedido pelo Sr. Prefeito Municipal ao 
autografo N°021/2019 do Projeto de Lei do Legislativo 
N°003/2019(ajuda de custo as gestantes de alto risco). Sem 
manifestações, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário que 
procedesse com a entrega da cédula de votação. Após os votos, solicitou 
que o 1° Secretário fizesse a contagem dos votos. Em seguida o Sr. 
Presidente declarou rejeitado, o Veto expedido pelo Sr. Prefeito, por 
5(cinco) votos não e 4(quatro) votos sim. Posteriormente o Sr. 
Presidente deixou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo N°001 
de 07 de novembro de 2019 “ dispõe sobre a concessão de título de 
cidadania ao Sr. José Valmir Dias”. Sem manifestações, o Sr. Presidente 
solicitou ao 1° Secretário que procedesse com a entrega da cédula de 
votação. Após os votos, solicitou que o 1° Secretário fizesse a contagem 
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dos votos. Em seguida o Sr. Presidente declarou aprovado, 
unanimemente, o Projeto de Decreto Legislativo N°001/2019. 
Posteriormente o Sr. Presidente deixou em discussão e votação o Projeto 
de Lei Municipal N°022 de 18 de outubro de 2019-“dispõe sobre 
autorização ao Poder Executivo Municipal a celebrar convenio com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública e pelo instituto de identificação “Ricardo 
Gumbleton” e dá outras providencias ”. Sem manifestações, foi posto 
em votação, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente o Sr. 
Presidente deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal 
N°23 de 23 de outubro de 2019 –“denomina órgão público que 
especifica. ” Sem manifestações, foi posto em votação, o qual foi 
aprovado por todos. Posteriormente o Sr. Presidente deixou em 
discussão e votação a Proposta de Emenda Supressiva N°001/2019 ao 
Projeto de lei N°024/2019 (Suprimir os itens B e C conforme reunião 
das comissões em 04/12/2019). Sem manifestações, foi posto em 
votação, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente o Sr. Presidente 
deixou em discussão e votação a Proposta de Emenda Modificativa 
N°001/2019 ao Projeto de lei N°024/2019 (Alteração do item C do 
presente projeto conforme reunião das comissões em 04/12/2019). Sem 
manifestações, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Posteriormente o Sr. Presidente deixou em discussão e votação o Projeto 
de Lei Municipal N°24 de 29 de outubro de 2019 –“altera artigo 1° da 
Lei Municipal N°655, de 01 de julho de 2019 e dá outras providencias. ” 
(Incluído as alterações feitas pelas emendas supressiva e modificativa 
aprovada). Sem manifestações, foi posto em votação, o qual foi 
aprovado por todos. Posteriormente o Sr. Presidente deixou em 
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discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°26 de 07 de 
novembro de 2019 –“dá nova redação aos termos do artigo 6° da Lei 
Municipal N°250, de 03 de dezembro de 2002, que trata dos valores 
genéricos por metro quadrado e altera as taxas e preços públicos para 
competência do exercício de 2020. ” Sem manifestações, foi posto em 
votação, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente o Sr. Presidente 
deixou em discussão e votação o Projeto de Lei Municipal N°27 de 07 
de novembro de 2019 –“dispõe sobre autorização legislativa para 
doação de canos para a Sabesp para canalização de água potável nos 
bairros Paiolada e Gurutuba dos Mendes ”. Expressou-se o Vereador 
Vandir endossando o projeto direcionado ao Bairro Paiolada e 
ressalvando que não é desejo dos moradores do Bairro Gurutuba dos 
Mendes, os quais gostam da água do sitio. Relatou o Vereador sobre 
haver, e poder aumentar o desequilíbrio no abastecimento de água, 
proveniente do Guarda Mão devido a inclusão dos Bairros Caraças, 
Fazenda e Pavão. Reforçou sobre a união na conservação e manutenção 
da água dos sítios por parte dos moradores. Aonde citou o Sr. Antenor, 
disse que teve apoio da prefeitura e que após houve a manutenção por 
parte dos usuários. E reforçou ainda, sobre a preferência dos usuários, 
diante a opção da água da Sabesp. Sem mais manifestações, foi posto 
em votação, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente o Sr. 
Presidente deixou em discussão e votação em segundo turno o Projeto 
de Lei N°019/2019- “estima a receita e fixa a despesa para o Município 
de Itaoca para o exercício de 2020 e dá outras providencias ”. Sem 
manifestações, foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. 
Posteriormente o Sr. Presidente deixou em discussão e votação em 
segundo turno da Proposta de Emenda Modificativa N°001/2019 ao 
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Substitutivo sob o Protocolo N°69/2019 ao Projeto de Lei 
Complementar N°001/2019 “dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Itaoca –Estado de São Paulo, e dá outras 
Providencias”. (Alteração do artigo 264 do presente projeto 
acrescentando também os cargos em comissão no regime geral da 
previdência de autoria das comissões permanentes). Sem manifestações, 
foi posto em votação, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente 
deixou em discussão e votação em segundo turno o Substitutivo sob o 
Protocolo N°69/2019 ao Projeto de Lei Complementar N°001/2019 

“dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Itaoca –Estado de São Paulo, e dá outras Providencias”. (Incluído as 
alterações feitas pela Emenda Modificativa N°001/2019 aprovada em 
segundo turno). Sem manifestações, foi posto em votação, o qual foi 
aprovado por todos. Posteriormente pediu ao 1° Secretário para que 
procedesse a leitura do Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, processo TC-006406.989.16-0 Prefeitura Municipal de Itaoca, 
exercício 2017.E em seguida solicitou que o   1°Secretário procedesse a 
votação do parecer, o qual foi aprovado por todos. Posteriormente 
informou: conforme artigo 277 do regimento interno, o expediente em 
que houver votação das leis orçamentarias (LDO, LOA e PPA), fica 
reduzido para 30 minutos a contar da leitura, e votação da ata. Iniciou o 
Sr. Presidente agradeceu a população presente, o Sr. Prefeito, o Sargento 
da Polícia Militar, a Secretária da Saúde Marina; a qual parabenizou 
pelo trabalho, o Secretário da Agricultura Vandinho, o Sr. Edson 
contador, o Sr. “Seninha”, o Sr. Quioche, a Sra. Darzi, a Sra. Lenita, o 
Sr. Carlinhos, e demais presentes; os quais desejou felicitações. Disse 
ainda que, trabalhará em prol do município, que fez o convite ao Sr. 
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Prefeito para a sessão; o qual agradeceu pelo trabalho. Fez críticas sobre 
haver um secretário que não corresponde a responsabilidade que lhe é 
concebida na ausência do prefeito, e que assim procede em auxílio ao 
Sr. Prefeito. Agradeceu aos funcionários da câmara e o Sr. Jorge 
advogado. Após expressou-se o Vereador Antenor agradeceu a todos os 
presentes. Mencionou sobre o município e o Sr. Prefeito estarem sendo 
“bem falados” em outras cidades. Deixou seu agradecimento ao 
Deputado Carlos Giannazi; o qual declarou tê-lo atendido com emendas 
para seu bairro. Disse que foi juntamente com o Sr. Prefeito, e que 
conseguiram mais R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais para o 
posto de saúde. Disse assistiu uma reportagem sobre estar faltando 
remédios, médicos e atendimento em postos de saúde do Rio de Janeiro, 
e que diferentemente, o município está “caminhando bem”, embora falte 
alguns remédios. Agradeceu ao Sr. Prefeito pelo seu trabalho, 
mencionou a ponte a ser construída. Desejou felicitações a todos e 
despediu-se. Após expressou-se o Vereador Marinei, agradeceu a todos 
pelo ano, pelo apoio recebido, pela votação, mencionou o Sr. José 
Valmir, o Sr. Polazeck, o Sr. “Seninha” pelas divulgações, os Sres. 
Secretários Marina e Vandinho, o Sr. Contador e o Sr. Jurídico da 
Câmara Municipal, Sra. Nelita e os demais Ilson e Carlinhos. Desejou 
felicitações a todos, referiu-se além ao desenvolvimento de Itaoca, ao 
trabalho do Sr. Prefeito; o qual parabenizou e desejou felicitações. Falou 
em seguida sobre fazer pedidos em razão da necessidade dos munícipes, 
e sobre ter havido desentendimentos. Posteriormente despediu-se. Após 
expressou-se o Vereador Vandir cumprimentou e agradeceu a todos. 
Disse que fez o seu melhor. Referiu-se a ter desentendimentos. 
Agradeceu ao Sr. Prefeito, aos deputados que os apoiaram, ao trabalho 
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do legislativo em conjunto com o executivo. Referiu-se a críticas 
construtivas, a Itaoca tem 28 anos e muito a melhorar, e a valorização 
dos funcionários do município. Desejou união a todos, cautela, e que há 
dificuldades não apenas no município. Mencionou uma entrevista aonde 
uma havia uma Sra. Com alzhaimer aonde sua neta desejava uma cesta 
básica e um cachorro quente. Falou sobre a preocupação e apoio; nem 
sempre financeiro, ao próximo. Em seguida expressou-se o Vereador 
Eziquiel, falou sobre estarem encerrando um ano de trabalho, agradeceu 
e parabenizou ao Sr. Prefeito pelo seu trabalho, e aos demais 
funcionários. Mencionou os vereadores. Desejou felicitações a todos, e 
referiu-se aos seus anseios para o ano seguinte. Nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando 
os Sres. Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 
12(doze) de fevereiro do ano de 2020, no horário regimental. Eu, 
Marinei Belemel de Morais, mandei lavrar a presente ata que vai 
devidamente assinada por mim 1° Secretário e pelo Sr. Presidente em 
11(onze) de dezembro de 2019. 

 
 

____________________                                       _____________________ 
       Rozenildo dos Santos                                         Marinei Belemel de Morais 
        Presidente                                                                 1° secretario   

 
 


