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Ata da 12ª (décima segunda) Sessão Ordinária da 7° legislatura do ano 

de 2019 da Câmara Municipal de Itaoca, realizada em 14(quatorze) de 

agosto 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 11ª (décima primeira) 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°036/2019 de autoria do 

vereador Rozenildo dos Santos. - Indicação N°037/2019 de autoria do 

vereador Rozenildo dos Santos. –Indicação N°038/2019 de autoria do 

vereador Marinei Belemel de Moraes. – Indicação N°039/2019 de 

autoria do vereador Antenor Gonçalves de Camargo. Em fase de 

expediente o senhor Presidente 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, disse já estarem debatendo esse projeto, e que a população já 

sabe do que se trata; da delegacia e do COMTUR. Observou sobre o 

senhor prefeito não estar interessado na delegacia de polícia de Itaoca, e 

que está interessado em priorizar o COMTUR. Opinou referente a ser 

relocada a delegacia para um local apropriado, disse que ainda não tem. 
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Falou que aqueles que votarem a favor do projeto, estarão votando para 

que seja dado o prédio, aonde está a secretaria de segurança pública, ao 

COMTUR. Opinou sobre a delegacia estar desenvolvendo um bom 

trabalho, desde sua fundação; a qual coincidiu com a do município. 

Observou ter demorado a vir para o município, ter trabalhado quatro 

anos em Capão Bonito. Observou que é uma falta de respeito com a 

segurança pública e a polícia civil. Disse que devem valorizar o que está 

dando certo e que a polícia civil está sendo vantajosa para o município. 

Assegurou sobre as pessoas estarem satisfeitas com o trabalho deles, e 

que estão à disposição e são imparciais. Notou além, ser contra o 

projeto. Em seguida falou, que os senhores Antenor e Pedro são de 

idade e podem pensar em não precisar da polícia civil, mas os filhos e 

netos podem precisar. Reforçou sobre acreditar que o município 

necessita da polícia civil, militar, guarda municipal, câmera de 

segurança... afim do bem-estar dos munícipes. Declarou também, que 

eles fazem um trabalho educacional. Mencionou a melhora nas pessoas 

agressivas. Falou sobre fazerem a documentação certa e o juiz aplicar 

penas corretivas. Alegou já ter falado bastante. Alegou ainda, estarem 

contra a polícia civil, os vereadores que votarem, e que iriam se 

arrepender. Após expressou-se o vereador Eziquiel, cumprimentou a 

todos, falou sobre já estarem discutindo esse projeto em várias reuniões. 

E que o projeto anterior apenas autorizava a doação. Falou que se o 

prefeito não quiser doar, o prédio continua sendo do município e que ele 

próprio não concorda com a doação do prédio. Falou que em relação ao 

COMTUR, graças a todos os envolvidos e o prefeito estão tendo um 

bom desenvolvimento. E que será um ótimo trabalho, e muito bom para 

o município. Parabenizou o presidente do COMTUR, o qual se 
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encontrava na sessão, os demais envolvidos e o senhor prefeito. Falou 

ainda, que entende que o COMTUR precisa de um local, e que o prédio 

se encaixa ao propósito, por ser um prédio histórico. E que não tem nada 

contra a decisão do prefeito, mas que acredita no planejamento, a fim de 

não prejudicar a delegacia. Após expressou-se o vereador Antenor 

dizendo, que ele, e os senhores Pedro, Mario, Joel e Oziel, tiveram uma 

reunião com o senhor prefeito. E que ele disse, que não iria mexer com a 

polícia, enquanto não houvesse um local adequado, e que ela é 

necessária ao município e que está funcionando bem. Expressou-se em 

seguida o vereador Marinei, alegou que estão discutindo por coisas 

fáceis de resolver. Falou sobre se unirem, e que o município já está 

desgastado pelo que vem acontecendo, e não sabe se é falta de 

profissionalismo. Parabenizou o prefeito pelas conquistas, disse que ele 

está correndo atrás. Declarou haver calunias, “alfinetadas”, sentimentos 

de superioridade e falta de união. Declarou acreditar na necessidade de 

união, respeito e “correr atrás de melhorias”. E que precisam chegar a 

um consenso. Fez críticas as atitudes, onde declarou “...parecer de 

criança...”. Agradeceu ao ex vereador João Neto, o qual estava presente, 

disse estar dando apoio e contribuições e que o atende muito bem. 

Agradeceu também ao presidente do COMTUR, senhor Ivan Edson, o 

qual elogiou pelo trabalho exercido. Ainda referente, disse que ele ia 

precisar de apoio para melhorar. Agradeceu a todos, mencionou os 

senhores “Seninha”, Paulo, Itamar, e todo secretariado e após despediu-

se. Em seguida o senhor Presidente colocou em votação o Projeto 

N°009/2019. O qual, foi aprovado por 5(cinco) votos sim (Antenor, 

Joel, Marinei, Oziel e Pedro), 3(três) votos não (Claudinei, Eziquiel e 

Vandir). Em seguida deixou a palavra aberta para explicação pessoal 
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pelo prazo improrrogável de trinta minutos, distribuídos entre os 

vereadores previamente inscritos: Vandir Rosa Rodrigues. Iniciou o 

vereador Vandir, cumprimentou a todos, agradeceu ao vereador 

Eziquiel; o qual disse ter honestidade, hombridade, respeito pela polícia 

civil e pela segurança pública de Itaoca. Referiu-se além ao vereador 

Claudinei, disse que ele; bem como o vereador Eziquiel, é jovem, possui 

caráter, personalidade, inteligência e analisa os valores que possui a 

polícia civil. Falou ainda, sobre eles estarem certos, estarem do lado do 

povo, e que o povo irá recompensa-los e lembrar deles, se acaso saírem 

candidatos no ano que vem. Alegou além sobre o senhor presidente 

votar também, se acaso pudesse. Declarou em seguida, “deixo a 

consciência dos companheiros que votaram contra a secretaria de 

segurança pública e a polícia civil”, falou ainda, que espera que eles não 

se arrependam, sejam beneficiados na medida. Alegou ainda, sobre 

Deus dar o que é de merecedor a cada um. Lembrou da reunião, já 

referida pelo vereador Antenor, feita com “meia dúzia” de vereadores, a 

convite do senhor prefeito. Observou sobre o senhor prefeito não ter 

convidado a todos eles; disse ter sido falta de respeito e falta de 

consideração. E falta de ética profissional com está casa de leis. 

Observou ele ser o prefeito de Itaoca, e criticou, a referida, atitude dele. 

Declarou estar emocionado e pediu desculpas por algumas palavras 

ditas. Agradeceu novamente aos vereadores, que segundo ele, foram 

conscientes e coerentes. Expos que teve reclamações, e observou 

referente aos vereadores terem se reunido com o prefeito e que deveriam 

assim fazer novamente. E observou sobre precisarem trabalhar unidos. 

Falou sobre as reclamações, referente a garagem, relatou que as pessoas 

estão pagando a “hora” da máquina e é um vereador, não um 
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funcionário ou um encarregado que está “tomando conta”. Criticou a 

atitude, a qual alegou ser em benefício próprio, indagou ao jurídico se 

isso era lícito. Criticou o vereador e o senhor prefeito pelo ocorrido, e 

falou que se o fato continuar, terão que abordar o assunto. Além 

comentou sobre estar prejudicando alguns munícipes. Ainda referente, 

ponderou sobre não poder ser critério de atendimento eleitores de 

determinado vereador. E que embora eles não tenham votado em 

determinado vereador, eles votaram no prefeito e ainda são eleitores de 

Itaoca. Alegou que foram três casos, e que algumas pessoas devolveram 

o dinheiro que haviam pago pela hora da máquina. Declarou que se deve 

tratar com respeito todas as pessoas. Declarou ainda, que possui chefe, 

encarregado e engenheiro, não havendo necessidade do vereador. E que 

nunca aconteceu isso nos mandatos passados, e afirmou que havia 

respeito. Em seguida informou, que há um projeto para ser votado, 

referente a remunerações de 80%(oitenta por cento) para funcionários 

comissionados que estavam recebendo 40%(quarenta por cento) e que 

sabem que não houve reajuste para funcionários a mais de 2(dois) anos. 

Afirmou ser contra. Opinou sobre considerar apenas o doutor Raul, 

devido ao aparelho de ultrassonografia. Disse que precisam analisa-lo 

bem, e que o prefeito e o município podem ter objetivos diferentes. E 

que será feito reunião de comissão. Alegou ser uma incoerência. Em 

seguida despediu-se. 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 28(vinte e oito) 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 14(quatorze) de agosto de 2019. 


