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Ata da 02ª (segunda) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 
de 2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 27(vinte e 
sete) de fevereiro 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, em seguida pediu ao senhor secretario que 
procedesse a leitura da ata da 01ª (primeira) sessão ordinária do 
ano de 2019. Onde colocou em votação, sendo aprovada por 
todos. Em seguida pediu ao senhor secretário que procedesse a 
leitura das demais matérias sujeitas à ordem do dia: -Indicação 
n°008/2019 –autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues. -
Indicação n°009/2019 –autoria do vereador Vandir Rosa 
Rodrigues. -Requerimento n°002/2019 –vereador Vandir Rosa 
Rodrigues. Dando continuidade o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o requerimento n°002/2019, assunto: 
“Requerer a cópia da folha de pagamento dos motoristas da 
saúde período 2016,2017,2018 da prefeitura municipal de itaoca. 
Expressou-se o vereador Vandir, contou que fez um 
requerimento, devido aos motoristas interessados em 
esclarecimentos, disse ainda, não ter citado nome, afim de não 
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expor a pessoa; a qual, relatou o nobre, que se senti lesada. Falou 
ainda, que com o documento, ela poderá fazer reivindicações. E, 
que foi através do requerimento feito aqui na câmara, que o 
auxiliará. Falou ainda, sobre acreditar na aprovação pelos 
vereadores e no esclarecimento por parte do prefeito. Advertiu, 
sobre a possível correção no caso de haver desigualdades. Falou 
além, sobre precisar ser valorizado os motoristas da saúde; bem 
como os demais, completou, e que devido aos esforços e 
horários, acredita, que merecem consideração. Dando 
continuidade o senhor Presidente deixou em votação o 
requerimento n°002/2019, o qual foi aprovado por todos. Em 
seguida deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo 
prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os 
vereadores previamente inscritos: Vandir, Eziquiel, Rozenildo e 
Marinei. Iniciou o vereador Vandir, cumprimentou a todos, 
endossou seu pedido com as indicações. Mencionou, sobre ter 
sido cadastrado o bairro Rio Claro como ponto turístico, e 
reforçou a necessidade de ser prorrogado o encanamento da 
captação de água. Notou além, que iria uns duzentos ou trezentos 
metros de cano. Falou que a indicação do CDHU foi a pedido 
dos moradores, que exigem iluminação, alegam que pagam taxa. 
Falou além, que poderia ser feito um estudo para colocar 
lombada ou sinalização delimitando velocidade. Relatou, que foi 
adiado o projeto para derrubar a cobrança da taxa dos locais 
aonde não tem iluminação, devido a pessoas que também querem 
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e solicitam assinar o abaixo assinado; além das que que 
assinaram. Notou ainda, que o vereador Eziquiel, Claudinei e o 
senhor Leovir também estão obtendo assinaturas. Criticou a 
criação da taxa pelo senhor Prefeito. Posteriormente mostrou-se 
indignado com a retirada do senhor Marcelo, e criticou ainda, 
pelo senhor Prefeito não ter contratado outro funcionário. 
Elogiou o senhor Marcelo e o trabalho dele, disse que ele não 
ficou contente de ter saído e nem de onde está. Relatou que há 
boatos, sobre ele ir embora. Falou que o espera de volta daqui a 
dois anos, além elogiou a competência e o conhecimento dele. 
Ressalvou sobre acreditar que ele fará falta. Em seguida 
mencionou a senhora Marina e prof. Voner, falou, que eles são 
profissionais formados. Falou em seguida, sobre a prefeitura ter 
feito um edital, o qual impossibilitava alguns munícipes de 
participar. Disse que não sabia se a secretária Regina também 
havia corroborado com ele. Relatou que o edital vetava parente 
dos vereadores, parente de secretários.... Falou sobre ter se 
informado com o advogado, onde compreendeu que foi 
inadequado. Falou que os professores são classificados pelos 
conhecimentos, qualificações.... Mencionou ainda, que houve um 
parente de secretário que passou e foi vetado. Falou sobre estar 
indignado, referindo-se a secretária e ao senhor Prefeito, falou 
ainda sobre o edital favorecer profissionais de fora. Opinou sobre 
ter de ser valorizado e respeitado, todo profissional que estudou. 
Falou além, sobre ter sido feito prova seletiva e ter entrado 
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professores auxiliares com curso incompleto; embora o edital 
enunciasse, que deveria ser professor formado. Reafirmou sua 
opinião; acha injusta e errônea a situação citada, e completou que 
não apoia, e acredita que os demais vereadores compartilham da 
mesma opinião. Após falou sobre ter feito parte do início, desde 
a formação em 1993, como vereador e o primeiro presidente da 
câmara, disse ainda, que foi junto com o falecido senhor José 
Lambert. E que desde esse início são sabedores, do empenho em 
apoiar os munícipes que querem fazer faculdade, ou algum curso 
profissional... Contou que o falecido senhor José Lambert 
apoiava, e que, na medida do possível os demais prefeitos; citou 
o senhor Trannin e o senhor Aluízio. Lembrou, que o senhor 
Aluízio enviou um projeto para a câmara e este virou a lei 
municipal “n°384 de 13 de março de 2009”. Leu-o, “dispõe 
sobre criação de auxilio transporte universitário e técnico 
profissionais para estudantes domiciliados no município de 
Itaoca”. Disse ainda, que na época o valor era de R$80,00 
(oitenta reais), e que com o prefeito Rafael continuou este 
mesmo valor. E em 2017, o prefeito Frederico mandou um 
projeto de lei, comunicando a possibilidade de ser corrigido de 
acordo com o INPC. Demostrou estar indignado pelo senhor 
Prefeito ter aumentado R$3,00 (três reais) no valor do auxílio. E 
comentou ainda sobre alunos, após terem procurado o auxílio e 
terem sido encaminhados a outro setor, ele mesmo procurou a 
secretaria. Foi orientado, que os interessados devem procurar o 
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fundo social, reforçou o vereador, sobre ser o secretário do fundo 
social quem avaliará e decidirá, sobre quem receberá o auxílio. 
Falou ainda que há uma lei e que caso o senhor Prefeito não 
cumpra, irá com os estudantes procurar o promotor de justiça. 
Notou que ele poderá ser responsabilizado. Falou além que ele 
tem gastos com faculdade inserida no município. Mostrou-se 
revoltado e disse que espera justiça. Falou ainda, que o senhor 
Prefeito não ouve seu advogado. Reforçou o vereador Vandir, 
sobre acreditar que os assessores e os secretários dele precisam 
analisar bem os projetos, antes de envia-los para a câmara. 
Mencionou ainda, que espera mais presenças na próxima sessão. 
Em seguida despediu-se. Após fez uso da palavra o vereador 
Eziquiel, cumprimentou a todos, reforçou novamente a respeito 
de as indicações não estarem sendo suficientemente atendidas. 
Falou sobre ter feito uma indicação, porque os alunos da Vila 
Matheus, esperam o ônibus no relento, e ela ainda estar 
pendente, e ainda reforçou sobre os problemas de falta de água 
nos bairros Paiolada, Capoava...também estarem pendentes. 
Falou que espera ação do senhor prefeito. Mencionou o boato 
sobre materiais, os quais seriam para resolver o problema de falta 
de água nos bairros, possivelmente ficarem parados na garagem. 
Ressalvou, sobre esperar que isso não ocorra. Disse ainda, que 
são representantes dos munícipes, e como tal devem cobrar o 
senhor Prefeito. Agradeceu pela execução do seu pedido para a 
iluminação na ponte. E ressalvou além, que espera do senhor 
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Prefeito mais atendimentos ás indicações. E após despediu-se. 
Fez uso da palavra o senhor Presidente, cumprimentou a todos, 
disse que queria fazer um aviso a população sobre estarem 
trazendo um profissional para ser analisado o “projeto do pino”, 
em uma audiência pública, afim de trazer esclarecimentos. 
Mencionou o senhor “Teté”, e falou-lhe, que após marcada a 
data, o avisará para que ele divulgue. Mencionou após, um 
comunicado referente a instauração de um inquérito, apurando 
uma investigação de crime de estelionato contra o vereador 
Marinei, protocolado dia 22/02/2019, que foi entregue a câmara. 
Leu o comunicado, ressalvando que afim de esclarecer boatos. E 
reforçou, que em relação a uma denúncia a câmara irá apurar. 
Após despediu-se. Em seguida fez uso da palavra o vereador 
Marinei, cumprimentou a todos. Falou sobre ser residente no 
município desde 2000, e sobre ser perseguido desde o seu início 
na política. Discorreu ainda, sobre boatos injuriosos.... Afirmou, 
querer que a denúncia feita contra ele, vá até o fim; e espera além 
disso, esclarecimentos. Ressalvou que o ocorrido o fortalecerá. 
Mencionou ser filho adotivo, sobre ter direitos iguais aos seus 
irmãos, sobre não precisar roubar, afirmou além, ser 
independente e que a educação, recebida da sua mãe, o tornou 
um homem. Ainda desabafou, “ninguém apagará minha estrela”. 
Posteriormente 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 
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13(treze) de março do ano de 2019, no horário regimental. Eu, 
Marinei Belemel de Morais, mandei lavrar a presente ata que vai 
devidamente assinada por mim 1° secretário e pelo senhor 
presidente em 27(vinte e sete) de fevereiro de 2019. 
 


