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Ata da 11ª (décima primeira) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 

da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 10(dez) de julho 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 10ª (décima) 

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°33/2019 de autoria do vereador 

Marinei Belemel de Moraes. -Indicação n° 34/2019 de autoria da mesa da 

Câmara Municipal de Itaoca. -Indicação n°035/2019 de autoria do vereador 

Marinei Belemel de Moraes. Após colocou em discussão e votação o projeto de 

lei municipal n. 009, de 14    de maio de 2019. “Dispõe sobre a revogação da lei 

municipal n. 379/08”. Expressou-se o vereador Vandir, cumprimentou a todos. 

Disse que durante dezoito anos trabalha no município de Itaoca, e que luta em 

defesa da segurança em harmonia com a polícia militar, disse que fazem um bom 

trabalho e que foram valorizados por todos os prefeitos passados. Referiu-se ao 

falecido José do Carmo Lambert; e que teve dificuldades no início. Relatou ainda 

que possuíam um delegado, um escrivão de polícia, um investigador, mas que 

devido ao estado, e a defasagem da polícia civil foi diminuindo os funcionários, e 

notou ainda o pedido de exoneração, por parte de alguns, onde referiu-se ao 

senhor Aluízio Ribas. E a ele declarou, que os apoiava incluindo a polícia militar 

e segurança pública. Referiu-se também ao ex prefeito Antônio Carlos e que na 

sua gestão o prédio que estava em ruinas. Opinou sobre o senhor Ivan Edson ter 

mentido ao dizer que era para tombar, porque era um favor a ser feito. 

Complementou em seguida, referindo-se ao ex prefeito Aluízio Ribas de 

Andrade, disse que ele foi honesto..., e que além de os permanecerem no prédio, 

o levantaram. Mencionou as doações de madeira; onde referiu-se ao senhor João 
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Camargo, e de piso; doação pelo senhor Pedro Dias Ribeiro, e referiu-se ainda a 

uma doação de forro por uma serraria de Araçaíba. Após falou, que ele, o senhor 

Itamar e o delegado lutam pela segurança pública, e que independente deles é um 

órgão público. Mencionou um projeto de doação da área da delegacia, o qual 

disse ter sido feito pelo senhor Aluízio e passado pela câmara. Notou ainda que 

não deu tempo de fazerem a documentação, e que na época os senhores Pedro, 

Rafael, Jaime R. dos Santos, Joel G. de Lima, Marcio G. de Souza, Valdir 

Machado, Vandir R. Rodrigues e a senhora Celi Mota Martins, foram favoráveis. 

Mencionou que na época a câmara valorizou o trabalho que a polícia civil estava 

desenvolvendo. Em seguida falou que o prefeito é injusto ao querer tomar o 

prédio. E que espera uma análise do projeto antes da votação. Notou ainda, que 

acredita na importância do museu, mas que considera a possibilidade de ser 

alugado outro local para sua instalação. Novamente referiu-se ao ex policial Ivan, 

o qual disse não ter consideração e respeito pelo município; o criticou. Observou 

em seguida que se o objetivo for tirar a polícia civil, deixando a polícia militar, e 

possivelmente sendo criado a guarda municipal; onde, opinou sobre a colocação 

do senhor Ivan Batista de Lima, para ser chefe. Mencionou novamente o seu 

trabalho e do senhor Itamar, e disse, referindo-se a ele próprio, que 

independentemente de ser vereador e investigador, realiza ambos trabalhos de 

forma satisfatória. Opinou, que a fala do senhor Ivan ainda ofende o atual 

presidente da república, que é um policial militar. Agradeceu aos prefeitos pelo 

apoio. Após expressou-se o vereador Marinei, mencionou sobre não ser bem 

visto em alguns lugares. Mencionou sua opinião de não querer que seja deslocada 

a delegacia de polícia do município. Referiu-se ao projeto ter sido adiado da 

sessão anterior. Referiu-se a possibilidade de ser derrubado o veto, e relembrou 

do veto ao projeto de iluminação pública; onde disse que o senhor prefeito lhe 

disse, que no momento não caberia um veto, mas a votação do projeto. Falou 

sobre caber ao governador tirar a delegacia do município, e que caso estivesse 

errado o jurídico poderia fazer esclarecimentos. Relatou que veio morar no 

município no ano 2000 ao casar-se, e que devido, não participou muito. Contudo 

presumiu que embora precisem de um prédio histórico, e mesmo ele sendo o 
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único, o prefeito não pode tirar os funcionários, caso não haja um lugar 

apropriado. Contou ainda sobre ter ficado sabendo que o vereador Vandir, o 

delegado da seccional, outro delegado presente e o senhor prefeito fizeram uma 

visita na cidade, em busca de um local apropriado, para que não fosse “tirada” a 

delegacia. Afirmou após ser favorável ao projeto. Expressou-se novamente o 

vereador Vandir, contou que ao ser pesquisado um possível imóvel para a 

delegacia, a pessoa responsável da seccional não se interessou em nenhum. E que 

possivelmente se houver uma dificuldade, poderá fechar a delegacia do 

município. Falou ainda, que em Itapeva será fechada quatro delegacias, porque o 

responsável pode. Contou ainda, que durante a emancipação da cidade e Barra do 

Chapéu, o prefeito da época não se interessou em apoiar a ida da delegacia para o 

município, e que hoje a prefeita está propondo arranjos para a instalação da 

delegacia no município, sem êxito. Falou em seguida, sobre ser valorizada a 

delegacia que eventualmente exista no município. Falou sobre o prefeito avaliar a 

importância e a prioridade da polícia civil equiparando com o museu. E se o 

prédio, onde se encontra atualmente a delegacia, conseguirá se ajustar ao 

propósito almejado. Mencionou a segurança; onde relatou um roubo de um carro, 

e a possível dificuldade de liberação de um esqueleto indígena de dez mil anos, 

que está com a USP (Universidade de São Paulo) para o suposto museu. E notou 

ainda, que deve ser estruturado para proporcionar uma boa hospitalidade, 

segurança..., aos turistas. Após expressou-se o vereador Antenor a respeito de o 

prefeito ter falado para alguns vereadores sobre não estar tirando a polícia do 

prédio e, que não sabe se vai dar tempo de construir, por precisar de um terreno 

documentado. Opinou o vereador, sobre querer que o prédio fosse da prefeitura; e 

porquê da forma atual, ele se tornará do estado. Falou ainda, sobre não ter nada 

contra a polícia civil, nem contra os funcionários; os quais parabenizou-os e 

elogiou-os. Expressou-se o senhor presidente, dizendo que o prédio é da 

prefeitura e continuará sendo. Expressou-se também o vereador Eziquiel disse, 

que o projeto em questão tem dois pontos de vista. Lembrou a fala do senhor 

prefeito de ser “o estado que precisa ajudar o município e não o contrário”. 

Comentou sobre a reunião de comissão feita e, sobre sua opinião, mas que apesar, 
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deixou claro sua opinião de priorizar a polícia civil, caso corra o risco de ser 

retirada do município. E que ela poderia ser acomodada em um outro local, e 

após ser feito o uso do prédio. Falou também sobre entender que o projeto está 

autorizando, apenas, a doação. E que entende que a pressa em se aprovar um 

projeto pode ser prejudicial. Disse que votará não. O vereador Claudinei pediu 

vista ao projeto, disse que devem discutir melhor, com a presença do prefeito. 

Expressou-se o vereador Vandir, disse que concordava com o vereador Eziquiel, 

acrescentou que o presidente do COMTUR fala abertamente nas redes sociais 

que tomará o prédio. Reforçou sua opinião de “desaparelhar um e aparelhar o 

outro”, afirmou ainda, que “corre o risco de o turismo não dar certo”. Falou sobre 

a incerteza acerca de relocar a delegacia; de o prefeito cumprir as promessas dele. 

Citou os projetos aprovados e não realizados, mencionou uma possível 

contratação e reajuste de funcionários; o qual falou estar em defasagem de dez 

por cento, ao invés de gastar com um aluguel. Indo se expressar o senhor 

presidente, sobre o pedido de vista, foi interrompido pelo vereador Marinei, o 

qual falou que acreditava na possibilidade de o pedido de vista ser negado ao 

vereador Claudinei, bem como fora negado outrora ao vereador Antenor. 

Expressou-se o senhor presidente, disse ao vereador Marinei, que havendo um 

pedido de vista, cabe a ele decidir se concede ou não. E após ser interrompido 

novamente pelo vereador Marinei; ao qual pediu respeito, onde o vereador 

Marinei discorreu sobre ter presumido que o pedido de vista dependia apenas dos 

vereadores. Expressou-se em seguida o senhor presidente disse, que o pedido de 

vista cabe ao vereador Claudinei, porque ele faz parte da comissão do projeto, e 

que o vereador Antenor no momento referido pelo vereador Marinei, não fazia 

parte da comissão. Referiu-se aos vereadores Claudinei, Vandir e Oziel, e disse 

que eles fazem parte da comissão do projeto em questão. E falou além que se 

deve estar a par de um assunto ao fazer comentários. Manifestou-se o vereador 

Marinei, disse estavam a par do assunto naquele momento. Novamente o senhor 

presidente, discorreu sobre a necessidade de ser pego o regimento interno e ser 

estudado. Falou ainda o vereador Marinei sobre não ter concordado com algumas 

considerações. Em seguida o senhor presidente colocou em votação ao 
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requerimento pedido de vista, onde solicitou ao senhor secretario que procedesse 

a votação. Aonde com 4(quatro) votos contrários pelos vereadores Antenor, Joel, 

Marinei e Oziel. E 4(quatro) votos favoráveis, pelos vereadores Claudinei, 

Eziquiel, Pedro e Vandir. Resultando no desempate pelo senhor presidente, o 

qual foi favorável. E após notificou o senhor presidente, que o projeto ficará para 

a próxima sessão 14/08 conforme artigo 239, parágrafo único; notou que 

possivelmente poderão se reunir com o prefeito a fim de tomar melhores 

decisões. Após deixou em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei 

n°008 de 30 de abril de 2019- dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o 

exercício de 2020 e dá outras providencias”. O qual sem manifestação, foi posto 

em votação, e sendo aprovado por todos. 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 agosto 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 10(dez) de julho de 2019. 

 

 

 

 
____________________                                       _____________________ 

       Rozenildo dos Santos                                         Marinei Belemel de Morais 

        Presidente                                                                 1° secretario   

 


