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Ata da Sessão Solene e Especial para a Instalação e Posse dos Senhores Vereadores eleitos
nas eleições de dois de outubro de dois mil e dezesseis e Eleição da Mesa Diretora para o
Primeiro Biênio 2017/2018.Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
àsdezhoras e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio
Souza Guimarães, nesta cidade de Ituaçu-BA, na forma do Art. 10 e Art. 11 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em
Sessão Solene e Especial para a Posse dos Senhores Vereadores eleitos nas últimas eleições de
dois de outubro de dois mil e dezesseis e Eleição da Mesa Diretora para o Primeiro Biênio
2017/2018.Na forma do § 1º do Art. 10 do Regimento Interno, observada a hierarquia assumiu a
presidência dos trabalhos quem mais recentemente exerceu o cargo na Mesa, o Vereador
Reinalvo Rocha Ferreira, que convidou o Vereador Otacilio Caíres de Souza para secretariar os
trabalhos. Compareceram e tomaram assento à Mesa os seguintes Vereadores: Reinalvo Rocha
Ferreira, Euvaldo Figueredo da Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Otacílio Caíres Souza,
Sivaldo Ferreira da Silva, Joel Teixeira Silva, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, Almir
Santos Pessoa, Tertulina Silva Andrade, Ronaldo da Silva Rocha e Adriano Silva Machado.
Constatado o quórum regimental, o Presidente Interino da Sessão, Vereador, Reinalvo Rocha
Ferreira, “Invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Solene”, ao tempo em que,
saudou a todos os presentes, e em seguida, convidou os Edis para prestarem na forma da Lei o
seguinte Juramento: “Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato que me foi
confiado, observando a Constituição e as Leis do País e trabalhando pelo engrandecimento do
Município de Ituaçu e pelo bem geral de seus habitantes”.Concluídas as formalidades acima, o
Senhor Presidente, usando das atribuições que a Constituição e as Leis lhe conferem, declarou
solenemente empossados todos os Senhores Vereadores, acima nominados, para o mandato que
iniciará em primeiro de janeiro de dois mil e dezessete e expirará em trinta e um de dezembro de
dois mil e vinte. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por quinze
minutos para que fosse procedida a Eleição da Mesa Diretora desta Casa Legislativa para o
Biênio 2017/2018. Em seguida,solicitou ao Secretário que fizesse a leitura das seguintes chapas,
assim constituída: CHAPA nº 01 - Presidente: Ver Reinalvo Rocha Ferreira – PMDB; VicePresidente: Ver. Adriano Silva Machado – PTB; Primeiro Secretário: Ver. Otacilio Caíres de
Souza – PSD; Segundo Secretário: Ver. Tertulina Silva Andrade - PR. CHAPA nº 02:
Presidente: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha – PR; Vice-Presidente: Ver. Ronaldo da Silva
Rocha – PSD; Primeiro Secretário: Ver. Joel Teixeira Silva; Segunda Secretária: Ver. Elza
Marillu Martinnelly Silva Ramos – PSB. Após a votação em escrutínio secreto e apurados os
votos pelos escrutinadores, Vereadores Adriano Silva Machado e Almir Santos Pessoa, foi
declarado pelos mesmos o seguinte resultado: a Chapa nº 01 acima referida: 05 (cinco) votos; a
Chapa nº 02acima referida: 06(seis) votos. De acordo com o Art. 12, §3º do Regimento Interno
da Câmara, o Senhor Presidente declarou eleita a Chapa nº. 02 para a composição da Mesa
Diretora desta Casa Legislativa, para o Biênio 2017/2018, assim constituída: Presidente: Ver.
Márcio Aparecido Araújo Rocha – PR; Vice-Presidente: Ver. Ronaldo da Silva Rocha – PSD;
Primeiro Secretário: Ver. Joel Teixeira Silva; Segunda Secretária: Ver. Elza Marillu Martinnelly
Silva Ramos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, de acordo com o Art. 12, §3º do
Regimento Interno da Câmara, DECLAROU EMPOSSADA A NOVA MESA DIRETORA PARA O
BIÊNIO 2017/2018, ao tempo em que, convidou o Presidente ora eleito e demais membros da
Mesa Diretora para tomarem assento em seus respectivos lugares e dar prosseguimento aos
trabalhos. Assumindo a Presidência, oVereador Márcio Aparecido Araújo Rocha saudou a todos
os presentes, agradeceu a Deus e aos seus companheiros vereadores pela eleição para Presidente
desta Câmara de Vereadores de Ituaçu-BA,esperando contar com os mesmos para que os
trabalhos desta Casa Legislativa sejam realizados harmoniosamente e pacificamente, rogando a
Deus que conceda a todos a sabedoria para bem defender o povo ituaçuense. Parabenizou o
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Vereador Reinalvo por ter disputado a eleição, afirmando que também já sofreu uma derrota na
disputa para Presidente. Em seguida, parabenizou os novos vereadores, bem como, aqueles que
foram reeleitos. Parabenizou o Prefeito eleito, Senhor Adalberto Alves Luz, o vice-prefeito,
Senhor Luís Carlos Pessoa da Silva, ao tempo em que, agradeceu a presença do ex-prefeito,
Senhor Albércio da Costa Brito Filho, do ex-prefeito, Senhor Lupes José dos Santos, do exprefeito, Senhor Paulo Antônio Ramos, do ex-vice-prefeito, Senhor Ruytemberg Silva Santos, ao
ex-presidente da Câmara, Senhor Anísio Braz de Oliveira, ao ex-vereador, Senhor Adenilton Luz
Teixeira, funcionários desta Casa e todos os demais presentes. Dando continuidade, o Senhor
Presidente, disse saber da responsabilidade que é conduzir um legislativo municipal e afirmou
que todos os 11 (onze) vereadores estão na Câmara para representar os interesses do povo de
Ituaçu. Falou que pela segunda vez foi o vereador mais votado do município e destacou que
vereador não se compra, mas que pode ser conquistado, ressaltando que gostaria de deixar bem
claro para aqueles que sabem a que estão sendo dirigidas estas palavras, que “pessoas de bem
não se compra, mas podem ser conquistadas”. Disse acreditar que todos os vereadores estão ali
para trabalhar pelo município e aprovar tudo que for bom para Ituaçu. Afirmou que, assim como
o ex-prefeito Albercinho trabalhou por Ituaçu, o novo gestor Adalberto Luz também tenha este
mesmo compromisso em seu mandato. Em seguida, franqueou a palavra aos demais membros da
Mesa Diretora. Inicialmente, usou da palavra o Vereador Joel Teixeira Silva – Primeiro
Secretário, o qualsaudou a todos os presentes, em especial ao ex-prefeito, Senhor Albércio da
Costa Brito Filho e ao prefeito eleito, Senhor Adalberto Alves Luz, bem como, a sua família. Em
seguida, o Edil agradeceu aos vereadores que depositaram o voto de confiança na chapa que ele
fez parte, rogando a Deus que ilumine os caminhos de todos os vereadores. Dirigindo-se ao
prefeito eleito, Senhor Adalberto Luz, disse-lhe que faz parte da bancada de oposição, mas que
estar disposto a trabalhar pelo município. Afirmou ter sido eleito pelo PSB e que estar firme com
a sua bancada, aproveitando a oportunidade para agradecer os 774 (setecentos e setenta e quatro)
votos que o elegeram, ressaltando que apesar de ser filho de gente humilde e não dispor de
muitos recursos financeiros conseguiu se eleger, apesar de muita gente ter tentado impedir isto,
não sabendo eles que a sua cadeira no legislativo já estava marcada. Na sequência, usou da
palavra, a Vereadora Elza Marillu Martinelly Ramos - Segunda Secretária, a qual após fazer
as saudações de praxe, agradeceu a presença de todos os seus familiares, parabenizou o prefeito
eleito, Senhor Adalberto Alves Luz e afirmou que estar à sua disposição no que for preciso,
enfatizando, que o mesmo sabe que o seu compromisso é com a área da saúde, Finalizou
desejando um Feliz Ano Novo a todos. Em seguida, usou da palavra, o Vereador Ronaldo da
Silva Rocha – Vice-Presidente, o qualsaudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por lhe
permitir estar presente e fazer parte da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, aproveitando para
parabenizar o presidente eleito. Prosseguindo, o Edil, disse ao prefeito eleito, Senhor Adalberto
Luz, que hoje a câmara é composta de 11 (onze) vereadores que querem o bem de Ituaçu,
independente de ser oposição ou situação. Finalizando agradeceu em especial o apoio da sua
família. Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos demais Edis, e usaram
da mesma, os seguintes vereadores:Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os
presentes, e prosseguindo, o Edilagradeceu ao povo de Ituaçu pela confiança nele depositada
para exercer mais um mandato nesta Câmara de Vereadores. Agradeceu em especial ao apoio da
sua esposa e de seus filhos, presentes na sessão, eafirmou ter a maior fé que o prefeito eleito,
SenhorAdalberto Luz vai conseguir realizar tudo que ele pretende, bastando que o mesmo
cumpra o que prometeu para Ituaçu melhorar. Ver. Tertulina Silva Andrade: Disse que em
primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por ter lhe dado esta vitória, afirmando que não
entrou na disputa para tomar voto de ninguém, mas sim porque sua mãe, a ex-vereadora Maria
Rosa Teixeira,exerceu cinco mandatos na Câmara de Ituaçu e sempre lhe incentivou a participar
da vida política, mas que para isto teve que enfrentar a resistência do seu esposo, que não queria,
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o qual acabou aceitando e sua família permaneceu unida nesta disputa e ela saiu vitoriosa.
Afirmou esperar que o prefeito eleito, Senhor Adalberto Luz, trabalhe e seja um bom gestor,
porque se assim for, será bom para o povo de Ituaçu. Disse ser preciso a união de todos que
querem o bem de Ituaçu para que o município cresça e se desenvolva, aproveitando a
oportunidade para agradecer ao Senhor Sebastião Barbosa, ao Senhor Valdívio, e aos seus
primos, que muito lhe ajudaram.Ver. Adriano Silva Machado:Inicialmente, o Edilagradeceu a
Deus e a Nossa Senhora do Alívio pelos 326 (trezentos e vinte e seis) votos válidos que recebeu,
afirmando ter feito uma política honesta, amiga e sincera. Agradeceu de maneira especial a sua
tia Eny Coelho, a sua esposa Mirlam Lucy, a sua filha Maria, ao prefeito eleito, Senhor
Adalberto Luz, ao ex-prefeito, Senhor Albércio da Costa Brito Filho e todos os demais presentes.
Finalizou desejando um feliz 2017 para todos, prometendo honrar o seu mandato com caráter e
dignidade.Ver. Almir Santos Pessoa:Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil
agradeceu a Deus e aos membros da sua família e da família da sua esposa, que lhe deram o
maior apoio, destacando que inicialmente a sua esposa não queria que ele disputasse a eleição,
mas depois lhe deu a maior força, aproveitando a oportunidade para agradecer de coração ao exprefeito, Senhor Albércio da Costa Brito Filho, que também o ajudou muito. Dirigindo-se ao
prefeito eleito, Senhor Adalberto Luz, o Edil afirmou que no seu mandato de vereador estaráa
disposição para ajudar a administração, não sendo sua intenção atuar de forma a impedir que os
benefícios venham para o município. Disse que vai fazer as cobranças necessárias, mas que
também será parceiro, porque foi eleito pelo povo para ajudar o povo e não para perseguir o
prefeito por ser oposição ao mesmo. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira:Iniciou a sua fala
agradecendo a Deus por ter lhe permitido retornar ao legislativo municipal, aproveitando para
agradecer também a presença da sua esposa, do seu filho e amigos. Afirmou ter sido eleito
através dos votos recebidos de seus amigos. Em seguida, o Edil parabenizou ao Presidente da
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha e afirmou que os vereadores devem se unir e
trabalhar sempre em prol do município. Finalizou desejando um feliz 2017 a todos.Ver. Sivaldo
Ferreira da Silva:Saudou a todos os presentes, e prosseguindo o Edil agradeceua Deus por mais
uma oportunidade de fazer parte do legislativo municipal, dando continuidade ao seu trabalho
como vereador. Aproveitou para agradecer o apoio que sempre recebeu dos seus familiares,
assim como dos seus eleitores, afirmando que já vem há mais tempo nesta caminhada e que todo
o trabalho que realiza é sempre tendo Deus ao seu lado. O Vereador Sivaldo mencionou que
estar nesta Casa para trabalhar por Ituaçu e pelo desenvolvimento do município e que, apesar de
ter sido eleito pela oposição, não vai se opor a nada que seja bom para Ituaçu e que traga
desenvolvimento para o município. Falou que Ituaçu é um município carente e precisa da união
de todos que querem o seu bem para crescer, enfatizando que estará à disposição do prefeito no
que for preciso. Em seguida, o Edil parabenizou o Presidente da Câmara pela sua vitória e
aproveitou para agradecer a presença de todos, afirmando ser muito importante a participação da
população nas sessões da câmara. Finalizou desejando um feliz 2017 para todos e uma boa
administração para todos do município.Ver. Otacilio Caíres de Souza:Saudou a todos os
presentes, e continuando, o Edilparabenizou ao presidente eleito, Vereador Márcio Aparecido
Araújo Rocha, ao tempo em que, agradeceu a toda sua família, que o ajudou nesta eleição 2016,
assim como aos 630 (seiscentos e trinta) eleitores que confiaram os seus votos a ele. Parabenizou
o prefeito e vice-prefeito eleitos, Senhor Adalberto Alves Luz e o Senhor Luís Carlos Silva
Pessoa, respectivamente. Em seguida, o Vereador Otacilio disse que estará na Câmara para dar
total apoio ao prefeito eleito Adalberto, dizendo que este não vai administrar sozinho, porque ele
depende do apoio dos vereadores e do apoio do povo. Em seguida, pediu a Deus que ilumine o
caminho de todos para que Ituaçu possa crescer e se desenvolver, principalmente, na área da
saúde. Afirmou que Ituaçu precisa superar muitas barreiras, mas que se todos se unirem esta
tarefa fica mais fácil, afirmando que a prioridade da nova gestão deve ser o setor de saúde.
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Dirigindo-se ao presidente da câmara, o Edil afirmou que fez parte da chapa derrotada porque
não poderia jamais enganar ninguém, sendo preciso ter muita seriedade no trabalho. Finalizou
rogando a Deus um ano melhor para todos, com muita paz, muita saúde e muito trabalho. Logo
após, o Senhor Presidente franqueou a palavra às autoridades presentes. Inicialmente usou da
palavra, o ex-Prefeito Municipal, Senhor Albércio da Costa Brito Filho, o qual saudou ao
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, afirmando ser um prazer vêlo sentado naquela cadeira e conduzindo o legislativo municipal no biênio 2017/2018, ao tempo
em que, saudou aos demais vereadores, ao ex-presidente da Câmara, Senhor Anísio Braz de
Oliveira, aos ex-vereadores, Senhores Adenilton Teixeira e o Senhor Antônio Augusto Medrado
dos Anjos e Silva, ao ex-vice-prefeito, Senhor Ruytemberg Silva Santos, aos ex-prefeitos,
Senhor Lupes José dos Santos e o Senhor Paulo Antônio Ramos e a todos os demais presentes.
Dando continuidade, disse ser um prazer e uma satisfação muito grande estar presente naquela
sessão para mostrar que o homem público tem que ter coragem e pode sair de cabeça erguida por
ter cumprido com as suas obrigações e ter feito o dever de casa, enfatizando que nas três
oportunidades que teve de conduzir o município, procurou sempre fazer o melhor para Ituaçu.
Afirmou que no seu primeiro mandato realizou muitas obras e conseguiu uma reeleição tranquila
e que no segundo mandato deu continuidade ao trabalho e ao final do mesmo ainda deixou um
saldo em caixa no valor de R$ 759 mil (setecentos e cinquenta e nove mil reais), sendo este o
fruto de um trabalho sério realizado por um administrador sério. Salientou que neste terceiro
mandato não foi diferente e que estava deixando a prefeitura com a sensação de dever cumprido
por ter executado dezenas de obras e ainda estar deixando o município com as finanças
equilibradas. Destacou que estava deixando o município com R$ 2.650.000,00 (dois milhões e
seiscentos e cinquenta mil reais) em caixa, sendo: um convênio na Caixa Econômica Federal no
valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para pavimentação de seis ruas da
sede; recursos de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para construção da creche municipal;
uma importância de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) para ser creditado na conta
de cada um dos professores e de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para ser creditado na
conta de cada um dos zeladores; uma importância de R$ 458.000,00 (quatrocentos e cinquenta e
oito mil reais) para ser dividido entre os participantes do PMAC. Afirmou que nesta gestão,
realizou: a aquisição de três ambulâncias, dezesseis veículos, duas patrols, uma enchedeira, uma
caçamba, um caminhão pipa, uma retroescavadeira e um trator; realizou a substituição da
iluminação da caverna da gruta; o asfaltamento de duas ruas no povoado da Gruta; construiu sete
quadras poliesportivas e um ginásio de esportes na Lagoa da Laje; construiu um colégio no São
José de Noé e um colégio no Manoel Alves, melhorando a qualidade da educação; construiu um
posto de saúde no Campo Grande; construiu uma Praça na Lagoa da Lage; construiu a Praça e
Avenida Carlinhos Barbosa, dizendo que este nome nos honra; construiu duas praças em
Tranqueiras; ampliou a barragem, levou água tratada, construiu um banheiro, asfaltou o entorno
da praça e pavimentou diversas ruas em Tranqueiras; realizou obras de calçamento na sede,
Várzea, Campo Grande e no Tamboril; construiu um balneário na Gruta da Mangabeira, que está
alavancando o turismo em Ituaçu; iniciou as obras de construção de um colégio de grande porte
no Campo Grande, com recursos próprios, que representa um investimento de R$ 873.000,00
(oitocentos e setenta e três mil reais) e que está deixando em caixa a importância de R$
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) para garantir a conclusão da obra até o final de
janeiro e garantir que o colégio já seja usado no próximo ano letivo; perfurou e instalou mais de
vinte poços artesianos, assim como levou água para diversas comunidades rurais; melhorou a
iluminação pública de diversas ruas da sede, com a troca de lâmpadas e braços; realizou a
reforma de diversos postos de saúde; realizou diversas ações na área social, que muitas vezes
representam pouco investimento, mas trazem grande retorno, citando as oficinas de futebol, corte
e costura, balé, artesanato, eletricista, culinária, pedreiro e leitura de projetos; realizou a
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manutenção das estradas vicinais, com utilização de mais de vinte mil caçambas de cascalho,
garantindo as boas condições das mesmas apesar das chuvas. Prosseguindo, o ex-prefeito falou
que muitas vezes as pessoas pensam que a prefeitura tem recurso disponível para fazer o que
quiser, mas que não é verdade, ressaltando, que o homem público precisa tratar o recurso público
de forma responsável e saber que o recurso de uma área não pode ser gasto em outra, porque a
Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal trazem limitações aos gestores. Dando
continuidade, falou sobre o hospital de Ituaçu, afirmando que muitas vezes o mesmo é criticado
pela população e que isto nunca vai deixar de acontecer, porque as pessoas nunca estão
satisfeitas com o que tem. Comentou que muitas vezes a pessoa vai para Vitória da Conquista,
paga por uma consulta e espera horas para ser atendida, mas no Hospital de Ituaçu a pessoa é
atendida gratuitamente e não quer esperar. Destacou que o município recebe R$ 41.000,00
(quarenta e um mil reais mensais) para manutenção do hospital e gasta mais de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) por mês para mantê-lo funcionando. Mencionou que nos
hospitais de Vitória da Conquista é comum ver o paciente aguardando atendimento nos
corredores, o que não ocorre em Ituaçu, mas as pessoas não valorizam isto. Disse que o próprio
irmão do prefeito eleito sofreu um acidente e sua mão começou a necrosar, sendo necessário
transferi-lo para um hospital em Salvador, mas o mesmo só foi atendido e operado lá porque ele
usou o seu cargo de prefeito para conversar com o diretor, e depois disto, o mesmo lhe falou que
havia procurado o Hospital de Ituaçu, que levou meia hora para ser atendido e já estava com
raiva por este atraso e naquele dia, ao se deparar com o sofrimento das pessoas não conseguindo
sequer ser atendidas em Salvador, ele reconheceu a importância do Hospital de Ituaçu. O Exprefeito disse ser preciso um esforço de toda comunidade para manter a referida unidade
funcionando, porque se o hospital fechar, quem vai sofrer é a população que mais precisa e que
muitas vezes é quem não critica. Dando continuidade, destacou os avanços na área da educação,
citando como exemplos a construção dos prédios escolares de Boca da Mata, São José de Noé,
Manoel Alves e Campo Grande (em andamento). Disse ainda, que se fosse fazer um
levantamento detalhado, obra por obra, precisaria de muito mais tempo, mas que ele se propôs a
fazer um resumo para mostrar o porquê está saindo de cabeça erguida e com o sentimento de
dever cumprido. Afirmou que sua decisão de realizar a festa de Réveillon foi criticada pelas
pessoas, mas que não poderia deixar de fazer em razão da crise, até porque a realização da festa
foi planejada e não comprometeu outras áreas da administração pública. Destacou que poucos
administradores conseguiram fazer o que ele fez, deixando a prefeitura com as contas
equilibradas e saldo em caixa, citando como exemplo, os municípios de Tanhaçu e Anagé, onde
os servidores invadiram a prefeitura para tentar receber os salários atrasados. Enfatizou que
todos os vereadores que tem compromisso com Ituaçu devem votar a favor dos projetos a favor
da sociedade, do desenvolvimento do município, sendo este o seu pedido a cada um dos Edis
desta Casa Legislativa, ao tempo em que, desejou sucesso ao novo prefeito, afirmando que quem
ganha com uma boa gestão é o povo de Ituaçu. Finalizando a sua fala, o ex-prefeito, Senhor
Albércio da Costa Brito Filho, agradeceu a todos e voltou a afirmar que estava deixando a
prefeitura de cabeça erguida. Na sequência, usou da palavra o Prefeito eleito, Senhor Adalberto
Alves Luz, que iniciou a sua fala saudando e desejando um feliz 2017 a todos os presentes, ao
tempo em que, parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha
pela sua vitória e ao Vereador Reinalvo Rocha Ferreira pela coragem de disputar as eleições,
apesar de já saber que o resultado já era esperado, enfatizando que a vida não é feita só de
vitórias, mas que espera que a vitória do referido presidente venha a somar para Ituaçu.
Mencionou que não vai encaminhar para o legislativo, projetos contrários aos interesses de
Ituaçu e que por esta razão não vai ter nenhum receio de enviá-los, até porque os vereadores são
obrigados a votar os mesmos, porque serão sempre para o desenvolvimento de Ituaçu. Comentou
que desde cedo começou a trabalhar, sempre pautou a sua vida pela correção e que não tem
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medo de desafios, destacando que já perdeu uma eleição e que isto não lhe tirou nenhum pedaço
e sim o fez crescer. Afirmou estar preparado para administrar Ituaçu, ao lado dos vereadores e do
povo do município. Salientou que a crítica engrandece as pessoas e que está preparado para isto e
para quem quer fazer oposição, aproveitando a oportunidade para agradecer a todos os exprefeitos que trabalharam e deram a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento de
Ituaçu, bem como aos vereadores que já passaram pelo legislativo municipal. Disse que não se
pode apostar na política do quanto pior, melhor, enfatizando que o ideal é que os novos gestores
recebam o município em condição de dar continuidade ao trabalho e não sucateado, porque isto
representa o desperdício do dinheiro público. Afirmou estar pronto para dialogar com todos e
que ele não se envergonha de dizer que não é político, mas que estava disposto para dar a sua
parcela de contribuição. Disse esperar a compreensão de todos e que se estiver fazendo algo de
errado, que as pessoas lhe digam e o alertem. Destacou que ninguém tem condição de governar
sozinho e que espera contar com a colaboração de todos no sentido de falar sobre as
necessidades de cada área. Afirmou que não existe ninguém autorizado a falar em seu nome em
nenhuma comunidade rural, e que vai procurar dialogar diretamente com a população,
salientando que todos terão acesso a ele e não só alguns escolhidos. Acrescentou que não tem
inimizade com ninguém e que a política ficou para trás, destacando que ele mesmo já fez parte
deste grupo político que está deixando o poder e nunca se usou desta participação para ter
qualquer tipo de vantagem ou privilégio. Disse que, mesmo estando na oposição, nunca insuflou
ninguém para ficar acionando a justiça contra este ou aquele gestor, mas que se a oposição quiser
fazer isto, que faça, mas que primeiro pense no bem de Ituaçu. Afirmou que foi criticado por
elogiar Barra da Estiva, mas que a sua inveja é ver outras cidades crescendo, se desenvolvendo e
Ituaçu perdendo espaço, citando como exemplo, o fechamento iminente da Itaguarana, que vai
resultar na perda de trezentos empregos diretos. Disse ser preciso abrir um canal de diálogo com
a empresa para entender o que está acontecendo e tentar reverter o quadro. Mencionou que
Ituaçu não pode se contentar com pouco, mas que para isto é preciso buscar o progresso, porque
o acomodado não alcança o progresso, sendo necessário ter a coragem de lutar. Falou que as
dificuldades existem e sempre existirão, mas que ele nunca vai cruzar os braços e aceitar sem
lutar. Enfatizou que o seu objetivo é buscar o melhor e que muitos filhos de Ituaçu, mesmo
gostando do município, tem que procurar outros lugares para ter oportunidade, afirmando que
tem um compromisso muito grande com a juventude de Ituaçu. Destacou que não está ali para
deixar seus filhos Kaique e Breno em posição privilegiada por ele ser ou ter sido prefeito de
Ituaçu. Dando continuidade, comentou a fala do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho,
falando que não sabia ao certo qual era o seu objetivo ao narrar o caso ocorrido com o seu irmão,
mas que ficasse claro para todos que o seu irmão é eleitor do mesmo e sempre votou com ele.
Afirmou esperar que ele tenha citado o caso, não para dizer que a sua família usa de privilégio,
mas sim para engrandecer a atuação do Hospital de Ituaçu, dizendo que quem recebe benefício
da prefeitura não está em dívida com o gestor, porque as políticas públicas existem exatamente
para beneficiar o povo. Prosseguindo, o Senhor Adalberto disse não querer passar uma imagem
de arrogância, até porque é agricultor, vive do que planta, convive diretamente com o trabalhador
rural e sabe das dificuldades enfrentadas por este. Disse ser preciso ajudar a quem precisa, mas
que a prefeitura não pode ficar simplesmente dando e corrompendo o povo, mas sim ajudando
este a crescer e caminhar com as próprias pernas. Afirmou que as instituições bancárias de Ituaçu
não podem funcionar simplesmente em razão do dinheiro dos funcionários públicos e dos
aposentados, sendo preciso que eles também invistam na agricultura, através do financiamento
dos pequenos agricultores. Em seguida, mencionou que as pessoas não precisam ter medo dele e
não devem dar atenção ao que está sendo dito, de que sua porta não vai estar aberta para atender
o povo, que ele toma um cacho de banana das mãos de um trabalhador, sendo esta história uma
mentira. Destacou que este tipo de comentário é proveniente de pessoas fracas, que não sabem
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perder o poder e que deveriam deixa-lo governar, assim como ele deixou todos que passaram até
agora pela prefeitura fazer o seu trabalho. Dando continuidade, afirmou que não é sua função
fiscalizar o ex-gestor, cabendo isto ao Tribunal de Contas dos Municípios, mas que vai usar os
meios legais para ter certeza de que tudo que o ex-prefeito está dizendo que deixou, ele
efetivamente tenha deixado. Falou que vai vistoriar as obras do prédio escolar do Campo Grande
para saber se a obra está sendo executada da forma correta, assim como todas as praças que estão
sendo construídas, até porque ele tem certeza que o gestor sabe que o dinheiro é do povo e que é
sua obrigação fiscalizar. Sobre o montante de recursos que o ex-gestor afirmou ter deixado na
conta, disse que vai fazer um levantamento detalhado para ter certeza que o dinheiro já não está
comprometido para o pagamento de alguma despesa. Afirmou ser preciso rever os contratos já
firmados, porque ele quer deixar a prefeitura com dignidade, em nome da sua família, a qual vai
ajudar na sua gestão, salientando que a sua casa vai estar aberta e que ele vai atender a todos na
prefeitura, procurando sempre fazer o seu trabalho. Destacou que dali a dois anos já vai enfrentar
o primeiro julgamento por parte da população, através da eleição para deputado. Disse que vai
procurar manter um canal aberto com a população e que se não tiver condição de fazer tudo que
espera, vai saber chamar a comunidade, mostrar a realidade e buscar uma solução possível.
Ressaltou que o Brasil enfrenta uma crise não só política, mas também moral, com políticos
sendo presos e isto está envergonhando a todos. Dando continuidade, o Senhor Adalberto disse
que Ituaçu é de todos, não tem dono, e que a sua maior satisfação será ser lembrado no futuro
pela sua passagem pela prefeitura de Ituaçu e que ele jamais vai querer ser lembrado por ter
causado dano ao município, ou por ser investigado pela CGU ou TCM. Disse ainda, que ele tem
uma dívida com o banco em razão da sua atividade rural, destacando que todo agricultor está
sujeito a plantar e perder, mas que na Prefeitura a realidade é outra, não existindo perda e sim a
administração de um recurso que chega e precisa ser dividido entre os vários setores. Afirmou
que a estrutura do município deve estar sempre à disposição da população e que caso algum
vereador tenha alguma demanda, basta apresentar que ele vai tentar suprir, desde que seja em
benefício do povo. Em seguida, disse que antes da eleição para Presidente da Câmara, procurou
algumas pessoas ligadas ao outro grupo e até se reuniu com o Presidente eleito, mas que não foi
possível uma composição, até porque o Vereador Márcio Aparecido tinha certeza de que a
vitória era dele. Acrescentou que apesar da derrota, vai sair da Câmara contente com o que ouviu
de todos os vereadores, porque eles demonstraram estar comprometidos com os interesses do
município. Disse que todos os prefeitos que passaram por Ituaçu abdicaram de alguma coisa em
prol do município, citando como exemplo, o prefeito Albércio da Costa Brito Filho, que estava
queimado de sol de tanto rodar pela zona rural acompanhando as obras neste final de gestão, e
dirigindo-se ao mesmo, disse que se existe alguma mágoa entre eles, que a mesma deveria ser
esquecida, porque a política já passou e o que fica é Ituaçu. Destacou que toda gestão tem seus
erros e seus acertos e que isto é natural do ser humano. Pediu a ajuda de todos para governar,
afirmando que ele não é melhor do que ninguém, mas simplesmente aquele que o povo confiou
para governar o município, ressaltando que o dinheiro é do povo. Falou não ter medo de dizer
que é nojento e que as pessoas não deveriam brincar em relação a isto, afirmando que a coisa
pública vai ser cuidada em sua gestão. Disse que não vai querer saber quem é o motorista, mas o
mesmo vai ter que cuidar do carro do município, porque o carro não é dele e sim do povo,
enfatizando que não vai aceitar que os funcionários degradem o patrimônio público
deliberadamente e fique por isto mesmo, precisando que haja a punição necessária, até para
conscientizar o próprio funcionário. Mencionou que todos os servidores públicos precisam fazer
algo a mais e que eles não podem deixar um pai e uma mãe de família voltar para zona rural sem
resolver um problema por causa de dez ou quinze minutos, até porque estas pessoas deixam de
trabalhar, perdem o dia de serviço, para estarem ali. Dando continuidade, afirmou que se o exprefeito Albércio da Costa Brito Filho conseguir algum benefício para Ituaçu, que ele vai
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executar a obra e vai dar todo o crédito a quem a conseguiu, afirmando que não vai criar
obstáculos para a vinda de obras que beneficiem a população do município, salientando que o
mesmo vale para qualquer pessoa ou autoridade que tenham algum trâmite com deputado. Em
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seguida, afirmou que tudo que vai herdar das administrações anteriores será bem cuidado, assim
como não vai deixar de concluir as obras em andamento para se vingar do ex-prefeito, até porque
as obras beneficiam a população. Afirmou que, no seu entendimento, faltou confiança do exprefeito Albércio da Costa Brilho Filho nele, já que o mesmo poderia não ter feito estas obras a
toque de caixa no final da gestão, mas sim chamá-lo para conversar e passar tudo direitinho,
permitindo que as obras fossem executadas com mais tranquilidade, afirmando ter certeza que,
de todo jeito, o nome que seria lembrado seria o dele. Disse ainda, que a sua fala não deveria ser
entendida como uma crítica, mas sim como uma sugestão, até porque o papel de fiscalizar e
apontar os erros não cabe a ele, mas sim aos órgãos fiscalizadores do estado e da união.
Prosseguindo, o Senhor Adalberto convidou a todos os presentes para participarem da Missa
Solene que seria realizada naquele mesmo dia, a partir das dezenove horas na Igreja Matriz, e
logo após, a solenidade de Posse na Área de Eventos Municipal, ao tempo em que, pediu a todos
que rezem e peçam a Deus por ele, afirmando que precisa deste crédito com a população de
Ituaçu, ressaltando que ele não pode nunca dizer que não precisa do povo, até porque se não
estiver governando para o povo, não faz nenhum sentido estar sentado na cadeira de prefeito. Por
fim, agradeceu a presença e a atenção de todos. Em seguida, o Senhor Presidenteconvocou a
todos os vereadores para a Sessão Solene e Especial, a ser realizada na Área de Eventos desta
cidade, às vinte e uma horas do presente dia,para a Posse dos Senhores Prefeito e Vice-Prefeito,
eleitos nas eleições de dois de outubro de dois mil e dezesseis.Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, solicitando que lavrasse a
presente Ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Vereador Joel
Teixeira Silva, Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em primeiro de janeiro de dois mil e dezessete.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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