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Ata da 17ª (décima sétima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 
2018 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 31(trinta e um) de 
outubro 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, Joel Gomes de Lima, Marinei Belemel de 
Morais, 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 16ª (décima sexta) sessão ordinária do ano de 2018. 
Onde colocou em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida 
dispensou a leitura do projeto de lei municipal substitutivo sob protocolo 
n°073/2018 ao projeto de lei nº 023, de 04 de julho de 2018-“ratifica o 
protocolo de intenções firmado pelo município de Itaoca/SP para a 
participação no consórcio intermunicipal da região de saúde de Itapeva 
(CIRSI). Devido a entrega antecipada a cada vereador, bem como, 
reunião de comissão do dia 23 de outubro, no qual obteve o parecer das 
comissões de constituição, justiça e redação e comissão de saúde, 
educação, cultura, lazer e turismo. Informou sobre o projeto de lei 
municipal n°028/2018 e n°029/2018, ter sido retirado de tramitação desta 
casa legislativa (regimento interno artigo 189, parágrafo 2°), conforme 
oficio encaminhado pela prefeitura municipal de Itaoca n°434/2018 em 
26/10/2018 para mais adequações, conforme regimento interno seção III, 
artigo 189. Após pediu ao senhor secretário que procedesse a leitura das 
demais matérias sujeitas à ordem do dia: - Parecer conjunto das 
comissões de constituição, justiça e redação, comissão de saúde, 
educação, cultura, lazer e turismo – reunião realizada em 23 de outubro 
de 2018, matérias em pauta projeto de lei n° 28/2018, n°29/2018 e 
substitutivo sob o protocolo n°073/2018 ao projeto n°023/2018. -
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Indicação n°043/2018-autoria do vereador Joel Gomes de Lima. -
Indicação n°044/2018-autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. -Indicação 
n°045/2018-autoria do vereador Pedro Dias Ribeiro. Em seguida o 
senhor Presidente colocou em discussão e votação o substitutivo sob 
protocolo n°073/2018 ao projeto de lei nº 023, de 04 de julho de 2018 
“ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Itaoca/SP 
para a participação no Consórcio Intermunicipal da Região de Saúde de 
Itapeva (CIRSI). Expressou-se o vereador Oziel, afirmou ser contra. 
Disse acreditar na necessidade de acompanhantes para certos exames e 
igualmente para idosos. E disse ainda acreditar na impossibilidade de 
uma pessoa cuidar, ao mesmo tempo, de vários pacientes. Além falou 
que a compra de mais dois veículos resolveria o problema, e que não 
carecem de fazer o consórcio. Mencionou, relacionado, a possibilidade 
de este não ser pago, citou o hospital de Apiaí e o repasse atrasado a 
quatro meses. Expressou-se o senhor Presidente, ressaltou igualmente 
ser contra o substitutivo. Disse acreditar que a prefeitura ter que procurar 
fazer economias sem ter que prejudicar os pacientes. Expressou-se o 
vereador Marinei, enfatizando concordar com o vereador Oziel e 
demonstrando sua opinião de que a preocupação primordial deve ser os 
pacientes e depois estradas, etc... mencionou que, muito embora a 
estrada de Ribeirão a Itapeva esteja péssima. E além, falou que acredita 
na responsabilidade de cada município. Expressou-se após o vereador 
Vandir, dizendo que formou sua opinião favorável, após a reunião de 
comissão com a secretária da saúde, além das demais. Mencionou que a 
prefeitura paga terceiros para levar pacientes aos médicos. Mencionou 
ainda, um custo de R$12.000,00(doze mil reais) à R$14.000,00(quatorze 
mil reais) por mês. Falou que antes quando era a empresa de Capão 
Bonito era R$1,60(um real e sessenta centavos) por quilometro e agora é 
o Sergio com R$1,85(um real e oitenta e cinco centavos). Fez uma crítica 
a essa substituição feita pelo Prefeito. Contou que foi conversado com a 
secretaria e foi demonstrado interesse. Falou que foi debatido em São 



 

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 

Paulo e o governador se sensibilizou com os municípios e iria liberar um 
“ônibus zerado”, que vai ficar aqui no município e que vai custar 
R$3.900,00(três mil e novecentos reais), o valor do convenio mais o 
motorista; supôs que ele recebesse R$2.500,00(dois mil e quinhentos 
reais). Falou referente aos horários diversos dos pacientes e que 
referente precisam conversar. Disse que os carros da saúde continuarão 
levando alguns pacientes, citou pacientes de hemodiálise, idosos e 
pessoas fraturadas; assim como já levam hoje, reforçou. Mencionou ser 
favorável ao convenio, disse que será um ônibus novo e que esse fato 
acarretará em pouca manutenção, por aproximadamente dois anos. 
Falou que o ônibus sairá de Itaoca e passará em Apiaí, para pegar mais 
pacientes, diariamente até Itapeva, mencionou além, que haverá 
necessidade de acompanhantes em alguns casos. Enfatizou ainda 
acreditar no auxílio do ônibus ao município e no dever de fiscalização, 
quanto ao pagamento do convenio pelos municípios. Expressou-se o 
vereador Oziel, dizendo que será bom para o município não para os 
pacientes com horários muito diferentes; afirmou achar viável duas vans 
com dois horários diferentes. Indagou o vereador Marinei sobre ser o 
único ônibus e sobre o que farão quando este quebrar ou der algum 
problema. Expressou-se o vereador Vandir, disse que o convenio 
oferecerá outro ônibus. Fez uma crítica sobre faltas nas reuniões; referiu-
se a reunião com a secretária da saúde. Manifestou-se o vereador 
Eziquiel, mencionou a reunião com a secretária da saúde, sobre o projeto 
também incluir o aumento do prédio e mais computadores. Disse 
concordar com o vereador Vandir sobre a economia a ser feito, sobre a 
secretaria da saúde disponibilizar veículo e acompanhante em alguns 
casos. Além, acrescentou que o motorista possivelmente seria um dos 
que já são funcionários. Reforçou ser favorável ao projeto. Reforçou 
também, concordar com o vereador Oziel, sobre um acompanhante não 
conseguir cuidar de todos os pacientes; e que referente a esse fato 
deveriam conversar melhor. Além expressou-se novamente o vereador 
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Oziel falou, que tem R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais) de um 
deputado e que possivelmente há mais dinheiro para a compra de duas 
vans novas. E ainda reforçou, que devem cobrar os motoristas de mais 
cuidados com os veículos. Expressou-se também o vereador Claudinei, 
disse que em conversa com o prefeito, soube do receio dele sobre o 
projeto não ser de todo favorável ao município. Falou sobre a 
possibilidade de o nosso ou de outro município não pagar o convenio e 
afirmou ainda, que é contra o projeto, mesmo tendo dado parecer 
favorável na reunião de comissão. O vereador Marinei e o senhor 
Presidente lembraram do hospital de Apiaí; disseram que o prefeito havia 
firmado compromisso, porém permanecia sem pagar o convenio. 
Expressou-se o vereador Marinei, falou que no convenio comparado com 
o consorcio, seria mais fácil de se fazer cobranças. Expressou-se após o 
vereador Claudinei, disse que o governo quer tirar a responsabilidade 
que cabe a ele. Novamente o vereador Marinei, mencionou a empresa 
Elektro, sobre ela querer passar algumas responsabilidades para a 
prefeitura. Declarou não ter estado na reunião porque estava atrás de 
recursos e falou ainda, que outros não vão atrás. Expressou-se o 
vereador Antenor, fazendo um pedido de vista, o qual lhe foi negado. 
Falou em seguida, que há outros municípios que não estão pagando, e 
que sendo assim, as prefeituras deveriam reunir-se para conversarem. O 
senhor Presidente disse-lhe que estará explicando sobre o assunto, 
assim que fizer uso da palavra. Perguntou o senhor Presidente se havia 
necessidade de outra reunião. Manifestou-se o vereador Vandir, dizendo 
que em sua opinião não havia necessidade, mencionou o parecer ao 
projeto, decorrido da reunião. E que deveria ser votado sem mais 
delongas, independentemente do resultado. Novamente reforçou sua 
opinião favorável e falou que a ampliação do postinho proveio do 
consórcio e que o município poderá perder com sua reprova. Em meio a 
diálogos entre os vereadores, o senhor Presidente colocou em votação o 
substitutivo ao projeto de lei nº 023/2018, sendo reprovado por 5(cinco) 
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votos contra (Antenor, Claudinei, Joel, Marinei e Oziel), e 3(três) votos a 
favor (Eziquiel, Pedro e Vandir). Após deixou a palavra aberta para 
explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, 
distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Marinei, Vandir e 
Rozenildo. Fez uso da palavra o vereador Marinei, cumprimentou a 
todos, agradeceu e elogiou pelas presenças. Mencionou ter estado com 
o deputado André do Prado dia 23/10, deixou seu carinho a ele. 
Mencionou após um valor de R$600.000,00(seiscentos mil reais), que 
disse receberem graças a ele e os parlamentares dele. Mencionou outro 
valor de R$300.000,00(trezentos mil reais) que segundo ele é para o 
esporte. Mencionou que estavam com ele o prefeito Frederico, o senhor 
Ronaldo e o professor Neto. Agradeceu também ao deputado Giannazi, o 
qual mandou um grande abraço e um vídeo ao vereador Antenor, 
mencionou que o deputado lhe agradeceu pelo trabalho e esforço. 
Contou ainda que ele falou que virá pessoalmente ao município 
agradecer. Falou ainda o vereador Marinei que também conversou com o 
deputado Giriboni, o qual notou não ter sido eleito. Falou sobre ele gostar 
de Itaoca e referiu-se ao resultado que teve no município. Mencionou 
André do Prado e igualmente o Luiz Carlos Mota, o qual disse que lutara 
pelo município. Comentou que esteve na Funasa. Mencionou o trabalho 
dos vereadores e a necessidade de a população fazer cobranças, 
referente a execução do mesmo. Agradeceu ao vereador Oziel. Disse 
que o deputado igualmente o agradeceu, mandou-lhe um abraço e ainda 
o parabenizou pelo trabalho no bairro Pavão. Mencionou ainda sobre um 
calçamento, no referido bairro, o qual disse que terá início em breve. Em 
seguida, o vereador Marinei disse que esteve com os empresários Leovir 
e Milton, cobrando referente ao calçamento no bairro Rio Claro, 
mencionou que foi sua conquista e além mencionou, que após o término 
da obra no Lajeado, iniciarão a referida obra no referido bairro. Em 
seguida despediu-se. Após fez uso da tribuna o vereador Vandir 
cumprimentou a todos, falou sobre todos terem o livro arbítrio no 
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momento da votação. E que gostaria de alertar que as vezes a pessoa 
que falta precisa inteirar do assunto, para que não haja debates nas 
sessões. Falou referente a votação, lamentou e disse ainda que saberão 
no futuro o resultado dela. Comentou em seguida sobre um requerimento 
feito ao prefeito, sobre não ter vindo o que havia sido solicitado. Lembrou 
que seu interesse era saber os gastos da prefeitura em todos os setores, 
prestadores de serviços...; com o objetivo de averiguar a situação da 
prefeitura. Falou sobre o requerimento trazer esclarecimentos. Criticou o 
nobre, dizendo que não sabia qual motivo tiveram ou o que havia 
ocorrido, mas lhe enviaram os orçamentos das obras dos setores da 
prefeitura. Ressaltou o nobre que fez outro requerimento com o mesmo 
pedido e que se a resposta do prefeito não vier a contento, afirmou que 
irá encaminhar ao promotor de justiça. Mencionou em seguida, que 
houve erro em várias leituras da Elektro, decorrendo contas muito altas, 
contudo afirmou que elas já estão sendo corrigidas. Disse ainda, que 
diferentemente da prefeitura, a câmara se dispôs a ajudar, mencionou o 
senhor Presidente, o jurídico, o senhor Seninha e a Secretária. Após, 
falou sobre a taxa de iluminação pública, sobre a taxa ter que ser 
cobrada, apenas, dos que usufruem dela; enfatizou o nobre que não 
sabe se o erro foi da prefeitura ou da Elektro. Disse além, que o prefeito 
deve rever esse erro. Reforçou não concordar com essas cobranças e 
não será favorável a um projeto para suprimir esse artigo. E em seguida 
despediu-se. Após o senhor Presidente fez uso da palavra. Falou sobre o 
vereador Eziquiel ter dado início e a seguir os demais vereadores, para 
solucionar o problema das contas de luz muito altas. Mencionou as 
orientações do jurídico e sobre o trabalho ter tido resultado; falou que a 
Elektro está vindo nos locais, averiguando e corrigindo. Falou em seguida 
sobre iluminação pública, disse que chegou o projeto, que pretende 
suprimir o artigo 2° e que a partir dele admitiria ser cobrado taxa, mesmo 
onde não há iluminação. Disse que o projeto passará por comissão, mas 
acredita que será reprovado. Em seguida falou o nobre que referente ao 
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hospital de Apiaí, nenhum município está pagando; citou Itaoca, Ribeira, 
Itapirapuã e Barra do Chapéu. Falou sobre os municípios terem a 
obrigação de pagar para o pronto socorro, mas não para o pronto 
atendimento. Mencionou que Itaoca tem que pagar R$9.734,00(nove mil 
setecentos e trinta e quatro reais), Barra do Chapéu R$5.000,00(cinco mil 
reais), Ribeira R$6.000,00(seis mil reais) e Itapirapuã R$6.500,00(seis 
mil e quinhentos mil reais). Ressalvou que fazem quatro meses que 
Itaoca não paga o convenio e que os outros prefeitos também não estão 
honrando seus compromissos. Falou em seguida sobre ter estado ontem 
com o Prefeito da Barra do Turvo, presidente do CONSAÚDE (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira), o qual afirmou que os 
municípios têm sim a obrigação de pagar para manter o hospital. Falou 
sobre conversarem mais e sobre ter feito um requerimento, e que através 
deste, o diretor do hospital estará vindo até a câmara para apresentar 
esclarecimentos. Disse ainda, “o hospital é tudo para nós hoje, e se o 
prefeito não quiser fazer o repasse, então terá que construir um pronto 
socorro, aqui na cidade, e que fica por baixo R$100.000,00(cem mil 
reais) se nem R$9.000,00(nove mil reais) ele está conseguindo pagar”. 
Se mostrou indignado com a atitude do prefeito e afirmou que procurará 
o ministério público caso não seja feito o repasse. E 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 14(quatorze) de novembro 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 31(trinta e um) de outubro de 2018. 

 


