
 

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 

Ata da 5ª (quinta ) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 

2020 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 8(oito) de abril 

de 2020, 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, 

Claudinei Franco de Freitas, Eziquiel Batista Fortes, Oziel de 

Pontes Oliveira ,Joel Gomes de Lima ,Pedro Dias Ribeiro e Vandir 

Rosa Rodrigues, ausente o vereador Antenor Gonçalves de 

Camargo justificável , conforme  Ato do Presidente sob o n°001 de 

20 de março de 2020,contenção mundial  ao novo coronavírus 

COVID-19. Havendo número regimental o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente sessão onde solicitou ao primeiro secretário que 

fizesse a leitura   da ata da 4° (quarta) Sessão Ordinária, realizada 

em 25 de março de 2020, após, sendo aprovada por todos. Após, o 

Sr. Presidente em comum acordo entre os vereadores, dispensou a 

leitura das matérias a seguir: Projetos de Leis Municipais n° 

09,10,11,12,13,14,15 do ano de 2020 devido a entrega antecipada a 

cada vereador e os projetos de leis complementares n°002/2020, 

n°003/2020 devido a fase de discussão e votação em segundo turno 

das matérias. Em seguida ,solicitou a leitura das demais matérias 

sujeitas a ordem do dia a saber: indicação n°012/2020  de autoria 

do vereador Vandir Rosa Rodrigues e indicação n°012/2020 de 

autoria do vereador Rozenildo dos Santos ,ambos relacionados ao 

COVID -19.Em fase de expediente o senhor Presidente colocou em 

discussão e votação  os projetos a seguir  : Projeto de Lei 

Municipal n°009 de 11 de março de 2020 “Dispõe sobre 
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autorização legislativa para doação de moveis de natureza 

inservíveis para entidades religiosas”, sem manifestações foi posto 

em votação ,sendo aprovado pelos vereadores presentes ; Projeto 

de Lei Municipal n°010 de 23 de março de 2020 “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a receber doação de imóvel descrito e 

dá outras providências”, sem manifestações foi posto em 

votação,sendo aprovado pelos vereadores presentes; Projeto de Lei 

Municipal n°011 de 23 de março de 2020 “ Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a adquirir bem imóvel através de 

desapropriação amigável e/ou judicial e dá outras providencias”, 

sem manifestações foi posto em votação ,sendo aprovado pelos 

vereadores presentes; Projeto de Lei Municipal n°012 de 23 de 

março de 2020 “ Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir 

bem imóvel através de desapropriação amigável e/ou judicial e dá 

outras providencias”, sem manifestações foi posto em 

votação,sendo aprovado pelos vereadores presentes; Projeto de Lei 

Municipal n°013 de 23 de março de 2020 “ Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a receber doação de imóvel descrito e dá 

outras providencias”, sem manifestações foi posto em 

votação,sendo aprovado pelos vereadores presentes; Projeto  de  

Lei Municipal n°014 de 23 de março de 2020 “ Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a adquirir  bem imóvel  através de 

desapropriação amigável  e/ou judicial  e dá outras providencias” ”, 

sem manifestações foi posto em votação ,sendo aprovado pelos 

vereadores presentes; Projeto de Lei Municipal n°015 de 24 de 

março de 2020 “ Dispõe sobre a concessão de diárias de viagem 

no âmbito da administração municipal e dá outras providencias”, 
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onde manifestou –se o vereador Vandir alertando que o projeto 

veio como Extraordinária   e em  contato  com alguns  motoristas  

foi informado que houve a correção dos valores das diárias de 

algumas cidades ,já dos municípios de Itapeva, Itapetininga , 

Sorocaba , Itu ,mantiveram  o mesmo valor ,deixou a informação e 

foi discutido  pelos demais vereadores Eziquiel ,Oziel e  o 

Presidente . O vereador Vandir complementou para que fosse 

enviado um novo projeto para corrigir, demonstrando que foi visto 

sobre isso aos funcionários, o Presidente deixou a opção de fazer 

requerimento ou indicação para as informações , ao final foi posto 

em votação, sendo aprovado pelos vereadores presentes; a seguir 

foi posto em discussão e votação em segundo turno os projetos: 

Projeto de lei Complementar n°002 de 05 de março de 2020 –“ 

Institui o Piso salarial municipal para os agentes comunitários de 

saúde e agente de controle de endemias, alterando os anexos da Lei 

Complementar n°007/2019, e lei Municipal n°304/05-forma que 

inicia e dá outros providencias ”,onde sem manifestação foi 

aprovado em segundo turno  pelos vereadores presentes ; Projeto 

de lei Complementar n°003 de 10 de março de 2020 “Institui o 

piso salarial municipal aos profissionais do magistério   público da 

educação básica do município de Itaoca alterando os anexos da lei 

complementar N°07/2019, Lei Municipal n°570/17 e lei Municipal 

n°304/05-na forma que indica e dá outras providencias correlatas 

onde sem manifestação foi aprovado em segundo turno  pelos 

vereadores presentes . 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 
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29(vinte e nove) de abril 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 08(oito) de abril de 2020.  

 

 
____________________                                     ________________ 

Rozenildo dos Santos                                      Marinei Belemel de Morais 

        Presidente                                                                 1° secretario   

 


