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Ata da 09ª (nona) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano de 2019 da Câmara 

Municipal de Itaoca, realizada em 12(doze) de junho 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 8ª (oitava) Sessão Ordinária do ano de 2019, bem como a ata da 1° 

(primeira) Sessão Extraordinária realizada em 04 de junho de 2019, onde foram 

colocadas em votação, sendo aprovadas por todos. Em seguida solicitou ao 

primeiro secretário que procedesse a leitura das demais matérias sujeitas a 

ordem dia, a saber: indicações n°029/2019 e n°030/2019 de autoria do vereador 

Oziel de Pontes Oliveira, indicação n°031/2019 de autoria do vereador Pedro 

Dias Ribeiro  e indicação n°032/2019 de autoria do vereador Eziquiel Batista 

Fortes . Após a leitura o senhor  Presidente deixou a palavra aberta para 

explicação pessoal pelo prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos 

entre os vereadores previamente inscritos: Eziquiel Batista Fortes, Vandir Rosa 

Rodrigues e Marinei Belemel de Morais ;Iniciou  o vereador Eziquiel 

agradeceu a presença de todos,comentou sobre o Projeto n°009/2019  

relacionado ao prédio da delegacia ,ao qual chegou cobrando urgência dos 

vereadores ,mas em sua opinião achou que o projeto mencionado  é polêmico  

e deve ser visto  se não vai prejudicar o município ,e que de repente fica 

impedido de funcionar aqui e ter que funcionar em Apiaí  .Solicitou ao 

Presidente  para que fosse feito  um requerimento  solicitando  a presença do 

prefeito, reunião com os vereadores  para ser vistos os dois lados ,pois há a 

proposta deles ,e sabe da necessidade  do COMTUR , já que precisa de um 

espaço  e a reunião é necessária  para o comum acordo , e que o município  não 

perca . Disse que necessita de esclarecimentos para que todos falem a mesma 

língua, ao final despediu-se de todos. O vereador  Vandir fez uso da tribuna, 
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cumprimentou a todos  presentes ,constou a presença  da suplente Darzi  ,o ex 

vereador Valdir machado , o senhor Vanderlei Seninha  e demais 

presentes,agradeceu aos demais vereadores  sobre a votação do arquivamento  

da denúncia pela comissão processante ,agradeceu as pessoas  pelas mensagens  

recebidas  e que na sua opinião a verdade veio à tona ,e  comentou que sempre 

foi do lado do respeito e da dignidade ,agradeceu as palavras dos pastores da 

igreja Assembleia e Batista   e  pessoas da igreja católica ;agradeceu os que 

valorizam as pessoas corretas e agradeceu a Deus ; complementou o vereador 

sobre os membros da comissão processante, cumprimentando-os, já que na sua 

opinião foram justos , devido a  reunião que houve ,identificou -se a base legal, 

e que ficou comprovado  através do mesmo ,sobre a denúncia infundada  .Já 

sobre o assunto da delegacia referente ao projeto n°009, o vereador comentou 

que  pode ser votado na próxima Sessão  Ordinária  e convidou as pessoas  para 

participarem  ;e frisou sobre a aprovação  da lei 379/2008 ao qual à época 

estavam juntamente com ele os vereadores: Pedro, 

Rafael,Cely,Jaime,Neto,Valdir Machado, Joel ,Márcio Godinho  e o prefeito 

Aluízio  ,viram a necessidade  do município ter uma sede da Secretaria de 

segurança pública  ,de ter uma delegacia de polícia  civil, ao qual cedeu o 

terreno  e o prédio para funcionar  o mesmo ;e hoje  disse o vereador que não 

está cem por cento ,mas está adequada  ,há coisas a se fazer  e que o município 

merece .Solicitou aos demais que analisem ,não pensem nas pessoas que estão 

ali (Vandir ,Itamar e o delegado ) ,mas sim a secretaria de segurança 

pública,segurança de todos  e que quando um órgão fecha as portas, 

dificilmente abrirá.Mencionou o município da Barra do Chapéu  , onde a 

prefeita   luta para trazer  a delegacia  no município  e não consegue,  porque 

há poucos funcionários ;e que na hora de votar  não votem pensando neles ,mas 

na segurança do município .  O vereador Vandir justificou o seu ponto de vista 

de que futuramente  ele e o Itamar  irão  se aposentar  ,mas se órgão  estiver 

aberto  vai ter outros funcionários  para auxiliarem  ,e se fechar , dificilmente  

abrirá.O vereador declarou que é totalmente  contra  e espera a oposição  

também  dos vereadores ,pois há tempos  funciona muito bem, aproveitou o 
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momento e mencionou  sobre o responsável  pelo COMTUR  senhor Ivan 

Edson ,   falou sobre a situação  ,relatando à época em que o espaço  do prédio  

estava  em ruinas , ele torceu    pela  derrubada do mesmo ,e hoje  graças a 

polícia civil e demais doações de pessoas  foi levantado  novamente  ;e agora 

surgiu o interesse da parte dele  , e disse  se admirar já  que  ele havia sido 

parte da segurança pública  e agora pensando em algo para prejudicar. 

Ressaltou o vereador que se tem dinheiro ,ou virá dinheiro  seria melhor 

construir  o CIT na entrada da cidade  ,local onde havia sido doado  o terreno , 

explicou que era da polícia militar , mas não foi utilizado ,e que se for pra 

alugar um prédio, deve se alugar pra eles (COMTUR),vai dar na mesma .O 

vereador disse que o  projeto vai para comissão ,e ele como membro da 

comissão de justiça  e redação  é contra ,pois é a favor da segurança pública  de 

Itaoca ,lembrou da polemica relacionado a luz  e que já foi revertido ,e já esta 

lei ,não tem como reverter . Falou sobre os comentários nas redes sociais sobre 

a situação, sobre a mencionada lei, devido a gestão anterior, alguns vereadores 

presentes votaram favoráveis e hoje na sua opinião não teriam o porquê de 

mudar. Explicou o nobre vereador que perdeu-se os serviços de identidade no 

município imigrando –se para  Apiaí ; comentou sobre a criação da lei  para ter 

funcionário  relacionado ao trânsito ,mas que até agora não  ocorreu, 

demonstrando as percas ocorridas , e ao final ,despediu-se. Fez uso da tribuna o 

vereador Marinei ,onde cumprimentou a todos, ressaltou a presença  da senhora 

Darzi  ,os senhores  Valdir, Seninha e Itamar ,disse não ser contra  sobre o 

projeto ,e sim contra  tirar a delegacia do município, ressaltou o comentário do 

vereador Vandir, sobre a votação da  lei anterior, destacou os vereadores  da 

gestão de 2008  ,e conforme as  palavras do vereador ,sobre doar e depois 

“desdoar” ,deixou claro , que foi aprovado  anteriormente para que o executivo  

pudesse doar, mas não fez a doação ;comentou sobre o município  não ter 

condições financeiras ,e achou que estão errados os que falam  que a prefeitura  

tem condições de alugar .Disse ser de acordo  com uma reunião com os 

senhores Itamar ,vereadores, o delegado ,o prefeito  e a secretaria de segurança 

pública e para que a mesma mande verbas ,pois há espaço e ali é um órgão  do 
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governo,mas  o prédio é Municipal; sabendo que o município  aluga o imóvel  

tendo  um espaço  dela. O vereador explicou o seu ponto de vista de que o 

governo tem a obrigação de manter a segurança no município, mas alertou 

sobre não criarem polemica igual a questão da energia elétrica e depois ficar 

que os vereadores irão votar para tirar a delegacia do município, nenhum dos 

vereadores vão querer isso. O vereador acredita que os demais vereadores vão 

querer que haja uma união para que saia a verdade, e também para que tenha 

verbas, já que o governo possui dinheiro, explicando que “hoje ele dá, amanhã 

tira”, e sabe da possibilidade de ter um prédio deles mesmos, devido ao prédio 

atual não ter sido vendido e nem doado; explicando dentro do assunto abordado 

sobre a lei que rege um contrato de aluguel e seus prazos. Deixou claro que é  

contra a delegacia   sair do município ,mas também é contra  a prefeitura  ficar 

pagando aluguel, sendo que ela tem   o espaço   dela .E disse  ter opinião 

própria ,pois aprendeu   com os pais    ,e falou   que quando surge algo  assim 

interage também  com o presidente ,lê e estuda .Ilustrou o nobre vereador das 

dificuldades   do fato  de não se  fazer mais  identidade e  sobre o porquê ter 

saído  da cidade e de não ter comunicado  a câmara  ,disse o vereador que não 

se sabe se foi por falta de funcionário  ;mencionou o comentário do vereador 

Vandir  sobre a questão do trânsito  ,ao qual foi aprovado aqui (câmara),mas no 

seu ponto de vista  o problema seria a falta do dinheiro  para o município. 

Comentou o vereador que as coisas devem ser feito por profissionalismo e não 

por política ou particular, já que estariam aqui por melhorias para o município; 

falou que  não está defendendo o prefeito e nem a delegacia ,mas sim a sua 

opinião  .Agradeceu os trabalhos do “Seninha”  e  convidou para que todos 

participem  da sessão  para saber da realidade .Destacou a sua opinião das  três 

prioridades do município  ao qual se dependem , saúde ,segurança e primeiro 

lugar conhecimento  ,afirmou novamente sobre a importância  de conversar 

com o prefeito  e achar solução  de  melhoria coletiva. Após,agradeceu a 

absolvição  da denúncia  ,sobre as mentiras  que vieram   ; e que não é ser só 

político  ,mas também conhecer  como funciona uma casas de leis ,senado  ou 

assembleia ,o quanto é importante  conhecer os seus regimentos  e que deve ser 
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executado  com transparência  e não com mentiras ,sem mais, despediu-se. Ao 

final , o senhor presidente  falou sobre os projetos em tramitação  e que irá 

marcar reunião  com as comissões , pediu  aos vereadores mais palavra ,já que 

a reunião de comissão  emite o parecer favorável ou  desfavorável  ,e  não deve 

ser mudado  , alertou aos vereadores  de que se continuar dessa maneira, fica 

difícil  marcar reunião e vai  chegar ao ponto  de não  ser mais marcado; 

informou  sobre a decisão caber à casa de leis  já que são representantes do 

povo ,e na sua opinião a casa de leis está deixando a desejar ,pois não há 

respeito  entre os vereadores ,houve brigas. Solicitou que não devia continuar 

com isso e que todos planejem o que fazer conforme o pensamento e pela voz 

da população  ,e que haja mais união. Declarou seu voto  contra ,sobre a 

questão da delegacia  ,não vota ,mas  se depender dele  para desempatar ,é 

contra. Informou que convocará o prefeito e os responsáveis para 

esclarecimentos. 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 26(vinte e seis) 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 12(doze) de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

____________________                                       _____________________ 

       Rozenildo dos Santos                                         Marinei Belemel de Morais 

        Presidente                                                                 1° secretario   


