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Ata da 03ª (terceira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 da 

Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 13(treze) de março 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 2ª (segunda) 

Sessão Ordinária do ano de 2019. Onde colocou em votação, sendo aprovada por 

todos. Em seguida solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura das 

demais matérias sujeitas à ordem do dia: leitura do projeto de Lei Municipal do 

legislativo n°002 de 11 de março de 2019- “Dispõe sobre a revogação do artigo 

1° da Lei Municipal n° 641/2018, que trata da instituição da contribuição de 

Iluminação pública”, Indicação n°010/2019 –autoria do vereador Pedro Dias 

Ribeiro. Dando continuidade, o senhor Presidente, comunicou aos vereadores e 

público presente sobre o recebimento do requerimento e anexos em nome do 

senhor Rafael Reinaldo Machado de Oliveira, munícipe de Itaoca em 28 de 

fevereiro do ano de 2019, onde requereu providências no sentido de averiguar a 

conduta do vereador desta edilidade. Em conformidade ao que consta no 

Regimento Interno, o senhor Presidente solicitou ao segundo secretario que 

fizesse a leitura do despacho do presidente ocorrido na data de 08 de março de 

2019, juntamente com a denúncia recebida, cito, Requerimento de solicitação de 

providencias contra o vereador Marinei (Mario), já registrado o boletim de 

ocorrência na delegacia de polícia de Itaoca, no que solicita aos vereadores que 

tomem as medidas necessárias, anexos ,cópia do RG,CPF,título de eleitor, 

comprovante de endereço, Boletim de ocorrência sob o número 026/2019 que foi 

lida os nomes das testemunhas ,o investigado e o autor do presente B.O e o  

histórico ,lido em seu inteiro teor .Ao final da leitura, o senhor Presidente 

,solicitou ao segundo secretario que procedesse a votação do recebimento da 

mencionada matéria, conforme o artigo 376 inciso IV do Regimento Interno, 
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onde foi aprovado o recebimento da “denuncia” pela maioria absoluta do quórum 

de deliberação,8(oito) votos sim, exceto o denunciado .Prosseguindo, conforme o 

Regimento, o senhor Presidente  comunicou aos vereadores e público presente a 

aprovação do recebimento da denúncia  ,onde foi iniciado os trâmites para 

composição da comissão processante ,sendo solicitado pelo presidente ,um 

membro da plateia para acompanhar os trabalhos ,o senhor Luiz 

Wenguer,funcionário público municipal  ,se prontificou. A seguir, foi lido os 

nomes dos vereadores desimpedidos para compor a comissão, depositando –se os 

nomes  em urna própria para fazer o sorteio, onde o membro da plateia 

mencionado ,que ao lado da mesa diretora da câmara sorteou três vereadores a 

seguir  : Vandir Rosa Rodrigues, Antenor Gonçalves de Camargo e Pedro Dias 

Ribeiro .Após, foi comunicado aos senhores vereadores e público presente a 

composição da Comissão Processante ,sendo : Pedro Dias Ribeiro –Presidente da 

comissão, Vandir Rosa Rodrigues –Relator e Antenor Gonçalves de Camargo-

membro. Dando continuidade aos trabalhos o senhor Presidente comunicou aos 

membros da comissão instaurada e demais presentes que conforme o Regimento 

Interno em seu artigo n°376 inciso VIII, o processo relacionado será entregue ao 

presidente da comissão que dentro de cinco dias dará início ao trabalho das 

comissões. Determinando em primeiro ato a notificação do denunciado, mediante 

remessa de cópia da denúncia e dos documentos que a instruírem. Em seguida 

deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo improrrogável de 

trinta minutos, distribuídos entre os vereadores previamente inscritos: Oziel de 

Pontes Oliveira, Rozenildo dos Santos, Vandir Rosa Rodrigues e Eziquiel Batista 

Fortes. Iniciou o vereador Oziel, falou sobre amizades dissimuladas, sobre ter 

sido o segundo vereador, mais votado, e que desde percebe que embora se 

dediquem são prejudicados, relatou que isso ocorre com ele. Opinou sobre, achar 

que todos deveriam ser unidos em prol do município; e não pensar em si próprio. 

Demonstrou-se indignado. Mencionou uma indicação sua, pedindo água para o 

bairro Capoava e mencionou, ainda que ela não foi concluída. Após falou que o 

vereador Marinei não roubou, que se juntou com o amigo dele, o qual disse, que 

tinham convivência e que houve uma desavença “boba” resultando no ocorrido. 
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Disse que ficou chateado com a votação, onde não pode evidenciar sobre os 

envolvidos. Agradeceu a presença de todos e despediu-se. Em seguida fez uso da 

palavra o senhor Presidente, cumprimentou a todos, falou que infelizmente houve 

a denúncia, a qual referindo-se, ressalvou sua indignação às desavenças. Disse 

que é vergonhoso perante os munícipes. Referindo-se ao senhor Prefeito, sobre o 

trabalho dele precisar ser estendido, e ressalvou ainda, que o cobram quando é 

devido. Notou seu desejo de haver união e de não haver mais ocorridos como o 

que houve; referindo-se ao vereador Marinei, o qual afirmou ter confiança na 

inocência dele. Referiu-se ainda, ao trabalho dele e sobre não o julgarem. Em 

seguida mencionou a ponte do bairro Guarda Mão, relatou, que ela está quase 

caindo e que referente, devem fazer cobrança. Mencionou, ainda referente a 

ponte, que o ex prefeito Aluízio veio a câmara e o cobrou. Falou sobre fazerem 

um documento destinado ao prefeito; ressalvou sobre já disporem dos materiais, e 

carecer apenas de mão de obra. Agradeceu a presença de todos. Mencionou os 

vereadores Vandir, Claudinei e Eziquiel; mencionou ainda, que eles fizeram um 

projeto para revogar a “taxa de iluminação”, notou que ele passará por comissão 

e após votação. Referiu-se em seguida, ao vereador Eziquiel, ofereceu-lhe apoio; 

reforçando sobre o trabalho em conjunto. Após despediu-se. A seguir fez uso da 

palavra o vereador Vandir, cumprimentou a todos, mencionou a presença do ex 

prefeito Aluízio, ex vereador Cito e do senhor “Zé Matraca”. Parabenizou a 

política da câmara, referindo-se à apuração dos fatos. Afirmou que caso haja 

crime, espera justiça. Falou que o vereador é representante, fiscal e precisa 

trabalhar em prol dos munícipes e não ser beneficiado com eles. Referiu-se a não 

se permitir o ocorrido, afim de não se intensificar no futuro, completou. Notou 

que já houve denuncia e afastamento nesta câmara. Opinou sobre “...não existir 

nem pequeno nem grande ladrão e, que quem rouba um boi é o mesmo que rouba 

uma carreta com uns sessenta bois...”. Declarou que será apurado, e que há mais 

denúncias a respeito deste vereador. Mencionou a respeito de mais uma pessoa 

ter ido no Fórum, e ainda ressalvou, que estará à disposição para elas. Referiu-se 

ao seu trabalho. Mencionou seu desejo de que haja seriedade, e seriedade com o 

dinheiro público. Relatou referente, que leu em um jornal, referente a câmara de 
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Itaporanga, onde foi caçado o prefeito da cidade. Além, reforçou novamente, que 

será apurada a denúncia e completou dizendo acreditar, que as pessoas da 

comissão são idôneas, citou os senhores Antenor, Pedro e ele próprio. 

Mencionou, que no que depender dele será justo. Referiu-se a câmara tomar as 

medidas cabíveis; equiparou com o tribunal de contas ao aprovar e desaprovar 

ações da prefeitura. Falou além, sobre não ser a delegacia de Itaoca, mas a 

secional de Itapeva que apurará a denúncia. Após, agradeceu ás pessoas, que 

assinaram o abaixo assinado, mencionou que foram mais de 300 (trezentas) 

pessoas. Falou ainda, que acredita na sua aprovação pela comissão e na sessão. 

Referiu-se em seguida sobre o auxílio aos estudantes, onde mostrou-se indignado 

coma organização do prefeito, quanto a distribuição aos estudantes; disse que 

todos são merecedores. Reforçou sobre haver uma lei, e que a partir dela poderá 

fazer um requerimento, caso seja necessário, completou. Falou ainda referente, 

que procurará com a secretaria da educação, os nomes dos que não foram 

beneficiados, para levar ao promotor de justiça, afim de ver o que poderá ser 

feito. Disse ainda, que “aprovam leis, e que não tem sentido elas não serem 

cumpridas”. Mencionou além esperar, que todos estejam novamente na próxima 

sessão. E que estará o projeto da luz, o qual reforçou novamente seu desejo de 

aprovação. Reforçou o assunto proferido pelos vereadores Eziquiel e Rozenildo, 

referente ao bairro Paiolada, disse ter dado o encanamento, uma máquina nova, e 

completou não saber o que estão esperando para por água no bairro. Falou sobre 

a chuva ou outro motivo não serem desculpas para não ser concluída a obra. 

Endossou o pedido para o término da obra, dos encanamentos...no Gurutuba dos 

Martins. Completou dizendo, esperar mais atenção dos responsáveis, afim de que 

haja menos falhas. Expressou sua crítica a ponte do bairro Guarda Mão estar 

inacabada, disse ser falta de respeito com as pessoas que foram “enchentadas”, 

mencionou sobre haver o ex prefeito Aluízio morando no referido bairro. Falou 

sobre ter feito um oficio, onde aguarda a assinatura dos demais vereadores. 

Agradeceu e despediu-se. Após fez uso da palavra o vereador Eziquiel, 

cumprimentou a todos, ressalvou que os espera, novamente, na próxima sessão. 

Referiu-se ao projeto, referente a iluminação, que será apresentado para votação. 
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Notou novamente achar injusto ser cobrado dos locais aonde não há iluminação. 

Expressou seu desejo de aprovação pelos vereadores, e o atendimento pelo 

senhor Prefeito. Endossou o pedido do vereador Vandir, referente ao término da 

obra de colocação de água no bairro Capoava. Mencionou que devem legislar, e 

que precisam fazer apurações diante a denúncias. E que a comissão dará 

continuidade. Falou que ninguém está condenando o vereador Marinei. 

Agradeceu a presença de todos, ao “Seninha”, pelas divulgações e após despediu-

se. Ao final, o senhor Presidente comunicou a todos, seguindo o que manda o 

Regimento Interno, artigo 351, após recebida a denúncia pelo plenário, afastou o 

vereador Marinei Belemel de Morais pelo período que perdurar a investigação e 

não podendo exceder 90(noventa) dias para a apuração dos fatos. 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 

27(vinte e sete) de março do ano de 2019, no horário regimental. Eu, Claudinei 

Franco de Freitas, mandei lavrar a presente ata que vai devidamente assinada por 

mim 2° secretário e pelo senhor presidente em 13(treze) de março de 2019. 

 

 

 

____________________ 

Rozenildo dos Santos  

Presidente da Câmara Mun. de Itaoca 

 

 

 

____________________ 

Claudinei Franco de Freitas  

2° secretário  

 


