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Ata da 07ª (sétima) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 da 
Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 08(oito) de maio 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 
Claudinei Franco de Freitas , às dezenove horas, presente, os vereadores, 
Antenor Gonçalves de Camargo, Eziquiel Batista Fortes, Joel Gomes de 
Lima, Oziel de Pontes Oliveira, Pedro Dias Ribeiro , Vandir Rosa Rodrigues e 
a suplente de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota . Havendo número legal o 
Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, em seguida pediu ao 
senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 6ª (sexta) Sessão 
Ordinária do ano de 2019. Onde colocou em votação, sendo aprovada por 
todos. Em seguida comunicou a todos, que conforme consta no   inciso X ao 
XIII, a sessão iria ser destinada para julgamento, seguindo o comunicado da 
comissão processante n°001/2019 ao qual solicitou inclusão na pauta, o 
parecer final, instaurado para averiguação da conduta do vereador Marinei 
Belemel de Morais. O senhor presidente solicitou ao segundo secretario que 
procedesse com a segunda chamada dos senhores vereadores, para verificação 
de quórum de dois terços dos membros desimpedidos, conforme Regimento 
Interno inciso X do artigo 376 para início da fase da sessão para julgamento 
do vereador, após, solicitou a leitura do parecer final no qual resume os fatos, 
atos e procedências relativo ao processo n°001/2019 ao relator da comissão 
processante Vandir Rosa Rodrigues. Em seguida deixou aberta a discussão 
aos vereadores ,porém, não houve manifestação ,deu seguimento ,solicitou ao 
acusado ou a pessoa de seu procurador  para fazer as alegações finais e 
produzir defesa oral ,onde o senhor Manoel Araújo  advogado, na qualidade 
de procurador  do denunciado ,usou a tribuna  ,primeiramente agradeceu a 
todos e aos membros da comissão e demais vereadores, ressaltou a sua 
admiração  em averiguarem a denúncia  de um munícipe  ,onde deixou constar 
sobre todos dormirem com a consciência tranquila, já que estariam bem 
representados ,pela busca de trazer a verdade ,não devendo omitir  ,e no dia de 
hoje  cumprindo - se o dever de fiscalizar um ao outro  que representam. 
Cumprimentou o senhor Marinei  ,seu cliente e denunciado, iniciou     a    
defesa    oral   onde ,        faço      constar          sobre              a    leitura     das  
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Alegações finais, processo n° 001/2019, denunciado Marinei Belemel de 
Morais, conforme mídia na posição 1:18:45(uma hora, dezoito minutos e 
quarenta e seis segundos), sob protocolo 033/2019 em 08 de maio de 2019, 
faço constar que na ocasião, conforme mídia na posição 1:26(uma hora e 
vinte e seis minutos ) à 1:30(uma hora e trinta minutos) o senhor advogado 
demonstrou aos vereadores e público as contas bancarias do denunciado, 
sendo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ,o extrato da conta do 
Banco do Brasil, saldo total, sendo os meses de  maio R$ 146,38(cento e 
quarenta e seis reais e trinta e oito centavos),junho R$ 147,17(cento e 
quarenta e sete reais e dezessete centavos) e julho R$ 148,00 (cento e 
quarenta e oito reais ),questionando sobre onde estar o deposito , demonstrou 
também o da caixa econômica federal  onde o vereador efetuava as suas 
transações financeiras, bem como a declaração à punho e autenticado em 
nome do senhor Rogerio declarando que não teve interferência do vereador 
Mário,  pelo qual também  foi lido na íntegra . Na oportunidade o advogado 
solicitou ao presidente, se acaso os vereadores gostariam de ver os 
documentos demonstrados, informando que seriam anexados aos autos. Ao 
final, o senhor Presidente, colocou em votação o Parecer Final da Comissão 
processante, que julgou improcedente a acusação por falta de provas 
solicitadas ao denunciante, em votação secreta, solicitou ao segundo 
secretario que procedesse a chamada dos senhores vereadores, entregando a 
cédula de votação, após ,depositando em urna própria .A seguir foi feito a 
contagem dos votos pelo segundo secretário ,onde o presidente proclamou o 
resultado ,sendo : 7(sete)votos favorável ao parecer e 1(um) voto 
desfavorável ao parecer, declarando arquivado o processo n°001/2019 que 
abrigou a denúncia contra o vereador Marinei Belemel de Morais .Dando 
continuidade, o senhor Presidente, comunicou aos vereadores e público 
presente sobre o recebimento do documento de denúncia contra o vereador 
Vandir Rosa Rodrigues em 24 de abril do ano de 2019. 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 
04 de maio de 2019, juntamente com a denúncia recebida. Ao final da 
leitura, o senhor Presidente deixou aberta a manifestação por parte dos 
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vereadores ,fez uso da palavra o vereador Vandir ,comentou sobre a reunião  
ocorrida anteriormente e indagou aos demais vereadores sobre a postura  do 
denunciante ,sobre a raiva  pela sua pessoa por um assunto  que trata de sua 
função  na delegacia ,deixou sua opinião de que a denúncia é infundada  e se  
aceitarem seria falsa a acusação  e iria provar isso, explicou que  quando fez 
parte da comissão ,o denunciado à época havia solicitado a sua retirada da 
comissão processante ,disse ser profissional  é investigador de polícia há 24 
anos ,que não perseguiu e prejudica  ninguém  ,mas que na sua função  deve 
fazer juramento  e se precisar  prender alguém ,deve se fazer a justiça 
.Solicitou aos demais  que não misturassem as   situações ,e explicou que a 
denúncia anterior veio de um munícipe  e foi acatado ,mas agora está vindo 
de um vereador, deixando claro sobre a sua profissão  e que ambas as 
funções  sempre vai ser correto  e que não gostaria que a casa de leis  se 
tornasse uma brincadeira  ,orientando sobre cada um ficar em seu 
profissional, senão cada um mexerá com o outro. Complementou também  
sobre a situação que foi presenciado anteriormente, alegando que quase foi 
agredido  pelo denunciante, demonstrando a falta  de conhecimento de 
manter as regras do regimento Interno ,postura de uma pessoa que não 
entende  e interpreta críticas recebidas como sendo  pessoas inimigas   dele. 
Solicitou que analisassem bem ,questionando –os sobre quando que ele como 
vereador e investigador de polícia  perseguiu os demais vereadores  ,disse 
esperar   que os vereadores tenham a consciência  e diga não à denúncia sem 
cabimento  .O segundo secretario deu continuidade a leitura do documento 
da denúncia,cito, sob protocolo n°025/2019 em 24 de abril de 2019 , 
denunciante Marinei Belemel de Morais ,ao final  da leitura ,se manifestou  o 
senhor secretario declarando o seu voto não ,ao afastamento do vereador 
Vandir,pela situação que estava ocorrendo, deveriam trabalhar em prol de 
melhorias  e que se fosse pra rever o caso anterior antes de afastar o vereador 
Mário  ,não o afastaria  e hoje não precisaria arquivar o processo  , alegou 
que deveria ser visto as duas partes  e se realmente tem sentido  a denúncia 
,pois acata hoje e amanhã arquiva o processo, sendo um desgaste político 
para todos e pra ele que iria  votar não ,amanhã poderia ser cobrado na rua 
,por esse lado         achou           que          deveria evitar  tudo isso que            
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estava ocorrendo. O vereador Antenor se manifestou e explicou a sua 
posição, pelo fato  de ficarem triste por coisas  que haviam acontecido ,que 
ele  e os demais vereadores foram criticados em redes sociais  sobre o 
problema da luz, alegando que o vereador saiu  ,segundo o que lhe falaram  
,com as fotos  sua, dizendo que estava apoiando  a cobrança  da  luz, 
declarou seu voto sim  ,para que o vereador fosse verificado e que não são 
eles que  apuram o processo ,disse que é uma excelente pessoa ,citou à época 
sobre a sua transferência  e sobre o abaixo assinado que os demais não 
quiseram assinar e ele assinou ,disse não ser contra  a sua pessoa ,mas  disse 
que gostaria que o vereador   sentisse que não devia machucar os 
companheiros .O vereador Vandir solicitou a palavra ,onde explicou que não 
havia mostrado foto  dele ,mas que saiu com uma lista  e também os 
vereadores Eziquiel e Claudinei,que juntos tentaram um abaixo assinado,  
disse que havia foto dos três  que votaram para não cobrar  a taxa de luz , e 
pediu ao vereador Antenor que apresentasse a pessoa que falou  pois é 
mentirosa ,alegou que os demais estão querendo votar apenas para  “judiar 
,sacanear”, sabendo que não tem fundamento, pois estão pensando no 
passado   e não com coerência ,pois quem fez essa maldade  para eles e para 
o povo  foi o prefeito ,por ter mandado um projeto injusto   e agora   disse o 
vereador que vai responder  por uma injustiça ,por uma coisa que foi 
revertido ,disse também que fica a consciência de cada um e comentou que é 
divorciado e sua filha não mora com ele. O vereador Antenor retornou sua 
palavra e disse sobre a votação unanime do afastamento do vereador, onde 
foi concluído    que não devia nada e que nesta casa de leis não existe 
privilegio, se foi feito pra um, tem que seguir. O vereador Vandir esclareceu 
que quem denunciou o outro vereador, foi um cidadão itaoquense, mas agora 
partiu de um vereador por questão de rincha dele e pela situação da 
delegacia. O vereador Antenor comentou que  não disse  que havia sido o 
vereador Vandir que havia feito a denúncia  anterior, mas expressou  que 
seria injusto  fazer diferente agora ,e que já comentam na rua , e ao final 
desejou boa sorte e que confiava nele  e sabia que ele era uma pessoa boa, e 
deveria dar exemplo  .Sem mais manifestações o senhor Presidente  solicitou 
ao segundo secretario que procedesse a votação do recebimento da 
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mencionada matéria, conforme o artigo 376 inciso IV do Regimento Interno, 
onde foi aprovado o recebimento da “denuncia” pela maioria absoluta do 
quórum de deliberação,6(seis) votos sim, e 1 (um) voto não,  exceto o 
denunciado e a senhora Darzi Ferreira da Silva Mota. 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  : Pedro Dias Ribeiro, Oziel de Pontes 
Oliveira e Eziquiel Batista Fortes  .Após, foi comunicado aos senhores 
vereadores e público presente a composição da Comissão Processante, 
sendo: Eziquiel Batista Fortes –Presidente da comissão, Oziel de Pontes 
Oliveira  –Relator e Pedro Dias Ribeiro-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 seria entregue ao presidente 
da comissão que dentro de cinco dias daria 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. 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 Vandir Rosa Rodrigues, 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 
29(vinte e nove) de maio 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 
8(oito) de maio de 2019. 
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