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Ata da 08ª (oitava) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 

da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 29(vinte e nove) 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 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 Darzi 

Ferreira da Silva Mota substituta de vereador . Havendo número legal 

o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, em seguida 

pediu ao senhor secretario que procedesse a leitura da ata da 7ª 

(sétima) 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 a ordem dia, a 

saber: indicação n°026/2019 de autoria do vereador Joel Gomes de 

Lima, indicação n°027/2019 de autoria do vereador Marinei Belemel 

de Morais e indicação n°028/2019 de autoria da substituta de vereador 

Darzi Ferreira da Silva Mota. Seguindo os trabalhos o senhor 

Presidente informou que conforme constava no inciso VIII(oito) do 

artigo 376 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaoca, 

solicitou ao relator da comissão processante, para que procedesse com 

a leitura do Parecer relativo ao processo n°002/2019, que abriga a 

denúncia contra o vereador Vandir Rosa Rodrigues. Após lido o 

parecer pelo vereador Oziel de Pontes Oliveira, o senhor Presidente 

deixou em discussão a matéria, onde o vereador Eziquiel na qualidade 

de Presidente da Comissão Processante explicou que os membros 

conversaram   e avaliaram as provas juntadas, e através do Regimento 
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Interno, concluíram que não tinha o porquê de dar continuidade na 

denúncia. Acrescentou que são de município pequeno e acredita que 

os políticos tem os mesmos interesses, brigar pelo município  e não 

um contra o outro  ,alegando que fica feio  e que de repente   é uma 

briga particular  que envolve a todos  e a câmara brigando por 

situações irrelevantes , e disse que devem brigar por algo que 

comprove e que seja sério e  não tem o porquê de manter este tipo de 

briga . Alegou que fica ruim para todos  e a casa de leis fica parada, 

discutindo coisas aparentemente particulares  que não leva a lugar 

nenhum , onde chegou numa situação que não provou nada  para 

nenhum dos dois . O vereador destacou   que acredita nas   suas 

palavras e intenções e também que cada vereador está lutando pelo 

município e não por benefício próprio, e se houver algo que 

prejudique aí será o primeiro a investigar, mas este tipo de denúncia 

no seu ponto de vista não deve passar, deve ser discutido e encerrado. 

O vereador Mario fez uso da palavra e disse ser o autor   da denúncia , 

e que na casa de leis cada um tem diversidade de pensamento e não 

vai ser ele que irá mudar ,mas que na sua opinião,  estão fugindo  

totalmente do patamar ,nada contra a pessoa que o denegriu  várias 

vezes e sabe disso e tem provas , pessoas que contaram para ele  e que 

aqui não cabia mencionar nesta casa de leis, mas achou que estão 

fugindo  de um ato  que está em documentos, então isso significa  que 

o executivo  está totalmente fora das normas  e  os vereadores devem 

corrigir ,indicou fazer reuniões  com os demais jurídicos do executivo, 

convocar o setor  tributos ,porque ele tem propriedades no município e 

desde que tem os documentos em seu nome  nada se vale  e passa . 

Ele, juntamente com a sociedade estão se sentindo inseguros e de 
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repente investe em algo e aí cai nesta casa de leis e diz que é uma 

inverdade  e que está no código tal  e  falou do jurídico que imprimiu 

uma folha  para o presidente da comissão  ,dizendo que não tinha nada 

a ver  ,e complementou sobre o ex presidente Michel Temer , que por 

algo semelhante, hoje está sendo investigado  .Disse que devem 

respeitar  e estudar o Regimento Interno  que é verdadeiro ,e que a 

sociedade está envergonhada ,onde cria –se um contrato  anterior, 

depois sai um contrato  pelo mesmo e depois outro contrato assinado  

pela sua filha  ,depois o recibo , o IPTU e no portal da transparência  

aparece o pagamento  e o jurídico fala que é legal ,e porque o seu foi 

ilegal ? Disse que foi acusado com mentiras em tribuna, tem a ata, e o 

difamaram em rede social e questiona o porquê de não arquivarem na 

primeira? Indagou sobre coisas acontecendo no município há décadas, 

que para o vereador parece que há medo, e solicitou que devem 

defender o município, comentou que ficou sem palavras e disse que 

pensou em renunciar hoje ao cargo, mas por respeito com seus 

eleitores e familiares não fará. Questionou o vereador se caso ele 

pensou em sua família, onde deveria estudar o Regimento Interno, 

mas foi atrás de outras coisas que não tinha cabimento, o denegriu em 

casa, contando mentiras, explicou que respeita a opinião de sua filha 

presente, na qual sabe que não tem culpa, indagou que ele já sabe bem 

o que foge do Regimento desta casa, questionando sobre aonde vão 

chegar encobrindo as coisas. Acrescentou sobre a fala em tribuna, já 

que tem  ata no seu processo, que  falou coisas do seu pessoal e 

ninguém se manifestou, ele subiu em tribuna  e disse que deveriam 

investigar fazer isso e aquilo , de que ele falou que sabia do certo e do 

errado, onde rouba um boi, rouba uma boiada, aonde aluga uma casa, 
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aluga um condomínio na sua visão(Marinei )  ,e disse sobre a pessoa 

mencionar a candidatura a prefeito  do município ,questionou e se 

caso queira forjar  as leis  do executivo  e  como fica os vereadores 

aqui , irão aceitar ?O vereador Eziquiel solicitou a palavra 

direcionando ao vereador Marinei ,que todos estão vendo que 

certamente há uma briga  entre eles ,um dirige  ao outro da mesma 

forma ,vê se que é algo entre os dois  e não deve ser trazido para  

Câmara e justificou que quanto ao Regimento Interno ,deve ler e 

obedecer  sim, mas  precisa entender , disse que o nobre vereador 

achou  a clausula  mas não soube interpretar ,quando foi falado que 

havia no Regimento Interno  e impedia de alugar  ,disse que foi 

solicitado ao  vereador e que queria ver essa parte e entender ,foi visto 

e não havia impedimento nenhum .Disse ao vereador Mario que deve 

entender e interpretar  o que dizia a Lei ,que só teria irregularidade  se 

o prefeito pagasse valores  x para o vereador ,mas o próprio 

Regimento Interno diz  que se estiver dentro das cláusulas uniformes  

,até os demais vereadores podem alugar ,comentou o vereador sobre o 

processo que envolve ,não acontece diretamente ao prefeito .E sobre o 

conteúdo da denúncia o vereador Ezequiel complementou dizendo, 

que passou pela comissão da assistência social ;Informou que não está 

defendendo ele e nem o próprio vereador Marinei, comentou que onde 

estiver a verdade  estará junto  e  chegou ao ponto de dar o seu voto  

para que o vereador retornasse  a casa ,e acrescentou novamente que 

estão aqui pela verdade e não por briga política ,pediu que deixassem 

isso para campanha ,e que o seu mandato será verdadeiro  ,sendo por 

briga não conte com ele ; e quanto ao Regimento Interno ,foi 

analisado  e a questão não foi que o advogado imprimiu ,apenas  disse 
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o vereador, que solicitou esclarecimentos sobre as cláusulas 

uniformes, explicando que tem amizade com todos os vereadores, 

apenas se certificou de estar certo do voto ,e isso o amparou ; pois  

não funciona  ir no prefeito para alugar-se as casas, há situações que 

são avaliados . Complementou o vereador Eziquiel, que se o processo 

do vereador durou mais, isso é outra situação, já que seu “adversário 

político” estava nesta comissão e de repente foi isso que demorou,mas 

se houve problema  isso era  entre os dois  .Já nesta comissão não 

havia brigas com ninguém  ,não tem como estender algo  que no final 

não provaria nada, só haveria desgastes , e esta seria a justificativa de 

que estariam sendo corretos. O vereador Eziquiel respondeu um 

questionamento do vereador Marinei ,disse ele, que poderia ter 

imprimido o documento  e até pesquisado pelo próprio celular, mas na 

sala não tinha o computador  ,sendo que qualquer um poderia ter 

pesquisado e imprimido  ,o jurídico fez por  espontaneidade, 

respondeu novamente sobre ser um pedido dele como presidente da 

comissão ,já que o vereador Mario havia alegado que o jurídico é da 

câmara e não do denunciado .Ao final o presidente  informou que a 

comissão já havia decidido  e encerrou a presente discussão, deixando 

em votação ,onde solicitou ao primeiro secretário  que fizesse a 

chamada dos vereadores desimpedidos  para votação, sendo  aprovado 

o parecer por unanimidade  ,6(seis) votos sim, favorável ao parecer, 

declarando arquivado o presente processo n°002/2019 (que abrigou a 

denúncia contra o vereador Vandir Rosa Rodrigues) . Em seguida o 

Presidente deixou a palavra aberta para explicação pessoal pelo prazo 

improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os vereadores 

previamente inscritos: Marinei Belemel de Morais fez uso da tribuna, 
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cumprimentou a todos falou sobre os trabalhos da Comissão 

Processante, disse ao presidente que recolherá a ata, mencionou sobre 

o recebimento dos documentos do jurídico da câmara ,recebido pelos 

membros da comissão ,   e mencionou sobre a falsa acusação contra 

ele, e na sua opinião queriam se promover em cima dele, lembrou dos 

que parabenizaram e disse o  que veio à tona. Apesar das suas 

menções, alegou que nada coube e achou que muitas coisas  

acontecem no município e fica impune ,falou sobre perseguição  

politica e pessoal  e achou  que a pessoa não é profissional ,mesmo o 

divulgador  de redes sociais  que na sua opinião  veio através de 

mentiras aqui ,divulgou coisas  sem saber da verdade ,achou que 

realmente não prestou atenção no Regimento Interno , comentou sobre 

a sua esposa  não poder emitir nota a prefeitura ,pois causará  algo já 

que é  vereador  e que os vereadores não podem  pegar o carro do 

executivo e mencionou que não sabia desses valores  que poderia 

usufruir do executivo , disse que  analisará melhor e levar ao 

promotor, onde questionou o presidente da câmara sobre atualização 

do Regimento Interno ,confirmando-o. Alegou que fica “num jogo de 

cintura”, e sobre a sociedade se envergonhar ,demonstrou poucas 

pessoas na sessão  e informou que não vem porque as coisas que estão 

acontecendo são vergonhosas, e justificou sobre  quem é defensor da 

sociedade em duas partes  e que direito tem de cobrar se eles são uma 

defensoria só. Ou se usufrui do poder. Falou sobre o ocorrido e as 

dores e   que é difícil sentir, relatando sobre a sua situação ,sobre a  

humilhação  que sua família sofreu  por falsas calunias ,alegou que é 

ruim quando é do outro lado  ,esperando que na campanha de 2020 

venha a verdade  ,e que haja profissionalismo  e o ocorrido serviu de 
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lição  para ele ,mas pra ele mesmo não foi ,pois  não devia nada  e 

apresentou as provas. Falou sobre a comissão que apurou sua 

denúncia e sobre o senhor Antenor ser um exemplo de pessoa para ele, 

pois   exigiu as provas  e que o denunciante não conseguiu trazer, mas  

que o próprio trouxe depois .Acrescentou que a outra comissão  na sua 

opinião  parou por ali mesmo  ,já que havia imprimido uma folha. 

Explicando sobre a filha de Michel Temer ,que segundo ele, está 

quase sendo preso  por causa de uma reforma feita em sua casa ,em 

que usufruiu. E agora no município pode tudo? Disse que ponto 

chegou, disse que respeita a opinião dos demais, agradeceu a comissão 

e aos vereadores por terem votado para investiga-lo, agradeceu a 

suplente Darzi  e a aguarda em 2021 ,agradeceu pela participação ,mas 

que não fosse  através deste transtorno ,e despediu-se. Ao final o 

vereador Antenor complementou sobre o seu voto sim ,pois foi 

apurado pela comissão processante  e o jurídico ,já que não havia 

impedimento nenhum. Falou sobre a denúncia do vereador Mario  foi 

dado continuidade ,mas que ao final o vereador foi liberado ,pois as 

provas exigidas não vieram .O Presidente Rozenildo fez o uso da 

tribuna ,onde cumprimentou a todos  relatou sobre o processo do 

vereador Vandir em que a comissão decidiu  pelo arquivamento ,e já 

sobre o comentário do vereador Marinei  com relação aos 

carros,explicou que há dois assessores designados a motoristas na 

câmara  e tem os serviços da secretaria  e que aqui  trabalha   em cima 

do que a lei manda  e sua gestão  é limpa; e quem quiser consultar  os 

gastos  está à disposição  ,pode haver comentários   ,mas está com a 

consciência tranquila ; e o que chega aqui ,já que sua função de 

presidente  ,é aceitar a denúncia ,se dependesse dele não aceitaria  ,e 
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disse que segue o Regimento Interno ,agradeceu  aos funcionários  e 

que a Casa de leis  está aberta para os vereadores e público presente, 

deixando claro a sua gestão .O vereador Mario complementou  que  

mencionou sobre  os veículos do executivo  ,já que eles como 

vereadores ,não podem pegar no volante da prefeitura . 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 12(doze) de junho do ano de 2019, no horário 

regimental. Eu, Marinei Belemel de Morais, mandei lavrar a presente 

ata que vai devidamente assinada por mim 1° (primeiro) secretário e 

pelo senhor Presidente em 29(vinte e nove) de maio de 2019. 

 

 

 

__________________                              ___________________ 
  Rozenildo dos Santos                                      Marinei Belemel de Morais  

Presidente da Camara Mun. de Itaoca                 1° secretário  
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