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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dezessete dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezessete, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, tendo como 
Secretários, os Vereadores: Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos(2ª Secretária). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os 
seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Ronaldo da Silva Rocha 
(Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª 
Secretária); Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva 
Machado, Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de Souza e Euvaldo Figueredo da Silva. 
Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha,“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, e em seguida solicitou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi 
aprovada pelos Vereadores presentes. Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, 
iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das 
seguintes matérias: a) –Ofício nº 083/2017, datado de dezesseis de março do corrente ano, 
encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Silvana Oliveira Cordeiro, ao 
Excelentíssimo Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha. M.D Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu-BA, informando que não poderá comparecer a sessão do dia 17.03.2017, 
devido a compromissos e reuniões previamente agendadas. Mais quaisquer esclarecimento que se 
fizer necessário favor se dirigir a sede da Secretaria Municipal de Saúde. b) – Comunicado do 
Ministério da Educação, datado de vinte e um de fevereiro do corrente ano, informando a liberação 
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; 
Programa: QUOTA; Parcela: 001(uma); Valor em R$ 67.450,96(sessenta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e noventa e seis centavos ; c) - Comunicado do Ministério da Educação, datado de 
seis de março do ano em curso, , informando a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme 
abaixo: Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; Programa: PNAE – Alimentação Escolar – 
Creche; Valor em R$ 4.151,60 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos); 
Programa: PNAE – Alimentação Escolar – Pré-Escola; Valor em R$ 5.203,40 (cinco mil, duzentos 
e três reais e quarenta centavos); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – AEE; Valor em R$ 
127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – EJA; 
Valor em R$ 1.945,60 (hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos); 
Programa: PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; Valor em R$ 20.647,00 (vinte mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais); Programa: PNATE; 001; Valor em R$ 3.629,92 (três mil, 
seiscentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos);  Programa: PNATE; 001; Valor em R$ 
28.772,67 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos);Programa: 
PNATE; 001; Valor em R$ 7.719,14 (sete mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos); d) 
– Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caires de Souza, com o seguinte teor:Exmo. Senhor 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-
BA. Ituaçu (BA), 17 de março de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O:“Construção de uma passagem molhada no 
córrego localizado na estrada vicinal que liga o Povoado de Mamona aos Povoados da Piaba, Jatobá 
e Barbosa, deste município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA:Trata-se de um anseio comunitário 
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e um sonho das famílias daqueles Povoados, uma vez que, ameniza os transtornos causados pelo 
córrego localizado na estrada vicinal entre aquelas localidades, principalmente no período chuvoso, 
com acumulo de água no córrego, dificultando o ir e vir dos cidadãos e dos veículos, danificando os 
automóveis e motos, que transitam por aquela estrada vicinal, o que de certa forma, poderá 
ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio. Portanto, a construção da passagem 
molhada no referido córrego localizado na estrada vicinal que liga o Povoado de Mamona aos 
Povoados da Piaba, Jatobá e Barbosa, certamente irá amenizar as dificuldades dos moradores 
daquelas comunidades, sobretudo, no transporte dos seus produtos agrícolas e no transporte de 
pessoas nas difíceis horas da doença, necessitando de socorro médico. Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder 
Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, 
subscrevo-me, Atenciosamente. Otacilio Caires de Souza –Vereador. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para manifestarem sobre os expedientes 
lidos. Não houve uso da palavra. Em seguida, o Senhor Presidente saudou todos os presentes, e na 
sequência, solicitou da Secretária da Câmara o envio de um novo oficio para a Secretária Municipal 
de Saúde, destacando ser preciso ter mais respeito pela vereadora, Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos, que por duas vezes fez um ofício solicitando o comparecimento da referida secretária a esta 
Casa e não foi atendida. Solicitou que no ofício seja franqueada à Secretária qual a data em que ela 
poderá comparecer ao legislativo municipal, enfatizando que a Câmara Municipal de Vereadores 
tem a competência para convocar os Secretários Municipais, quando julgar necessário, para prestar 
esclarecimentos. Afirmou não saber o motivo da recusa da Secretária Municipal de Saúde em 
comparecer nas duas vezes em que foi convocada. Prosseguindo, o Senhor Presidente abriu o 
espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que estava inscrito aSenhora Fabiana 
de Jesus Rocha Ferreirarepresentando os moradores da Avenida Brasil, deste município, para falar 
sobre assunto referente a obras e serviços públicos.Após a deliberação do Plenário, o Senhor 
Presidente disponibilizou o tempo de cinco minutos para a referida professorafazer o seu 
pronunciamento, podendo esse tempo ser prorrogado por igual período.Fazendo uso da palavra, 
aSenhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreiraafirmou estar ali na condição de representante dos 
moradores do bairro conhecido como Avenida Brasil, destacando que a falta de calçamento na 
referida Avenidagera muita poeira e afeta todos os moradores, principalmente as crianças, que 
sofrem com problemas de saúde. Acrescentou que a falta de iluminação pública também é um 
problema grave, já que até existem os postes, mas muitos não têm braços de luz, e os que têm, as 
lâmpadas estão queimadas. Afirmou que isto gera muita insegurança entre os moradores, em razão 
da existência de muitos matagais no entorno do bairro. Mencionou que a atual gestão assumiu o 
compromisso de limpar o mato existente, mas até agora nada foi feito nesse sentido, enfatizando 
que a comunidade só foi lembrada na época da política, mas foi novamente esquecida. Salientou 
que o calçamento do bairro já foi prometido pela gestão anterior e também pela atual, mas até agora 
nada foi feito. Pediu o apoio dos vereadores no sentido de cobrar as melhorias solicitadas para o 
mencionado bairro,enfatizando que existem outros problemas como a falta de agente de saúde e o 
problema de acesso, já que o bairro é distante e não existe transporte regular. Finalizando a sua fala, 
a Sra. Fabiana agradeceu aos vereadores pelo espaço a ela concedido, ao tempo em que, reiterou o 
pedido de apoio para as demandas da comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a 
participação da Senhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreira, elogiou a fala da mesma e informou que 
encaminhará ofício ao prefeito solicitando as providências no tocante as demandas apresentadas por 
ela. Disse que tão logo o gestor municipal responda, encaminhará a resposta aos moradores da 
Avenida Brasil, ressaltando que a função do vereador é fiscalizar e fazer as cobranças necessárias e 
que vai atuar neste sentido. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou o ORDEM DO DIA, e 
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colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a)- Indicação apresentada pelo Vereador 
Otacílio Caires de Souza, para “Construção de uma passagem molhada no córrego localizado na 
estrada vicinal que liga o Povoado de Mamona aos Povoados da Piaba, Jatobá e Barbosa, deste 
município de Ituaçu, Bahia”, sendo a mesma aprovada por unanimidade. b) - Moção de Protesto 
apresentada na sessão ordinária realizada no dia 03.03.2017, pelo Vereador Ronaldo da Silva 
Rocha, sendo a mesma aprovada por unanimidade.  Por questão de ordem, o Vereador 
Euvaldodisse que não estava se lembrando da referida Moção de Protesto, solicitando ao Senhor 
Presidente para que fizesse novamente a leitura da mesma para que tenha conhecimento do seu 
conteúdo. Em atenção a tal pedido, o Senhor Presidente solicitou á Secretária que fizesse a leitura 
da Moção de Protesto, acima mencionada, abaixo transcrita: MOÇÃO DE PROTESTO: Senhor 
Presidente,Informa o nosso Regimento Interno, em seu Artigo 136, que a Moção de Protesto é 
cabível quando ocorrer fato de grande significância no âmbito municipal, capaz de inferir prejuízo 
em nosso regular andamento dos nossos cidadãos, assim, trago para Vossa Excelência Senhor 
Presidente e demais colegas desta Casa que um fato tem trazido enorme prejuízos para nossas 
crianças da região deLaranjeirase Campo Grande, e, creio eu também que na totalidade do 
município. Senhor Presidente lá no Campo Grande o gestor anterior iniciou a construção de uma 
escola, a pedido de toda comunidade, na finalidade de substituir uma que já existia na região da 
Laranjeiras, tendo assim  a escola nova  uma melhor infraestrutura, segurança e adequações às leis 
educacionais, sendo que foi-se projetando um investimento de quase R$ 840.000,00 (oitocentos e 
quarenta mil reais), porém, segundo o dono da Construtora até a data do dia 01.03.2017, de maneira 
totalmente surpreendente o atual prefeito simplesmente não está repassando as verbas para a 
construtora finalizar a obra e ainda, pasmem, decidiu aplicar os recursos municipais -  recursos 
esses já escassos por análise do próprio prefeito ao editar o falecido decreto nº 05/2017 que 
declarava a situação de emergência – na reforma da antiga escola. Destaca-se Senhor Presidente que 
a Escola da Laranjeira não possui condições mínimas alguma de poder funcionar e dar uma 
qualidade de estudo para nossos filhos e crianças, isto porque, há muito já foi identificado que 
aquela escola possui problemas com ratos, a estrutura é precária dos banheiros e das salas que já 
não comportam todos os alunos e inclusive é alvo de denúncia dos pais, funcionários e alunos, 
assim, numa época em que devemos primar pela boas utilização dos recursos públicos, muito é de 
se estranhar que até o momento o prefeito ADALBERTO, não liberou a verba para a conclusão das 
obras da Escola do campo Grande, e ainda faz o oposto, emprega altas verbas com a reforma de 
uma escola que não mais supre a carência da comunidade. Assim Senhor Presidente, deixo aqui esta 
Moção de Protesto pelo ato do gestor municipal que, ao invés de empregar nosso escasso recurso 
municipal em prol do bem dos cidadãos, o faz justamente o contrário, querendo colocar os nossos 
alunos em um ambiente precário e perigoso, assim, SUGIROA VOSSA EXCELÊNCIA PRESIDENTE, 
com o apoio dos colegas, para que, possa esta CASA enviar OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
para que tome as medidas que achar necessário a resguardar nossas crianças e famílias daquela 
região que muito sofrem. Por fim convido a COMISSÃO DE JUSTIÇA E DE OBRAS, a fazerem uma 
visita nos dois colégios com a finalidade de se verificar a veracidade da gravidade da situação aqui 
protestada e se for possível, Senhor Presidente, que a câmara disponibilize um veiculo para leva-los 
até a localidade. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha – Vereador. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis por quinze 
minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores:Ver. Adriano Silva Machado:Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse 
ter participado de uma reunião com o Senhor Prefeito e o dono da construtora, na qual foi 
informado que todas as medidas necessárias para a legalização do colégio do Campo Grande já 
estão sendo tomadas, mas enquanto tudo não for regularizado a unidade não vai funcionar. Sobre a 
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fala da Senhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreira, mencionou que sempre frequentou o bairro Brasil 
por ter muitos amigos lá e que as demandas apresentadas por ela, já foram feitas por ele ao gestor 
anterior, mesmo sem ser vereador, mas nunca foi atendido. Afirmou já ter conversado com o atual 
gestor sobre as demandas do referido bairro e o que o mesmo está disposto a fazer as intervenções 
necessárias, destacando que está aguardando apenas a finalização do processo de compra dos 
materiais para solucionar o problema da iluminação pública. Ver. Tertulina Silva Andrade: 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora destacou que com relação ao problema do 
Senhor Gercicomentado pelo colega Joel na sessão anterior, afirmou ter conversado com a esposa 
do mesmo e que foi informada pela mesma que estar tudo certo, enfatizandoque se colocou à 
disposição para interceder junto à administração municipal caso haja alguma necessidade. Informou 
que na presente data o Senhor Gersi estava em Vitória da Conquista para tratamento e ninguém da 
família a procurou para tomar alguma providência. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a 
todos os presentes, e continuando, o Edil destacou a Moção de Protesto apresentada pelo colega 
Ronaldo da Silva Rocha, afirmando que o mesmo estava correto em apresentá-la, mas que era 
preciso levar em consideração o que foi dito pelo Vereador Adriano, ao tempo em que, solicitou ao 
S enhor Presidente que fosse concedido um espaço para que o Secretário Municipal de 
Administração desse mais explicações a respeito do assunto, enfatizando que estas explicações 
seriam muito úteis para todos os vereadores entenderem de fato o que está acontecendo. Sobre o uso 
da Tribuna Livre, parabenizou a Senhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreira, afirmando que desde 
quando foi construído o bairro Brasil, o mesmo já era para ser equipado com iluminação pública 
adequada, calçamento das vias e sistema de abastecimento de água, enfatizando que o fato de não 
ter sido feito antes, não exime o atual gestor do dever de fazer, cabendo a este solucionar os 
problemas existentes.  Em aparte, o Vereador Almirdestacou que o projeto do Bairro Brasil previa 
apenas a entrega das unidades habitacionais e que as obras de pavimentação são fruto de um 
convênio posterior. Sobre a questão da iluminação pública, disse que até o ano anterior a Prefeitura 
instalou diversos braços de luz e dava manutenção permanente na iluminação pública. Destacou que 
em alguns postes não foi instalado o braço de luz porque não havia morador na residência mais 
próxima, mas que esta situação deve se restringir, a no máximo, cinco postes. Dando continuidade, 
o Vereador Euvaldoafirmou que existem vários postes sem braço de luz, salientando que conhece 
projetos residenciais realizados em outros municípios e em todos a obrigação é entregar 
pavimentado, com iluminação pública e sistema de abastecimento de água. Em aparte, o Vereador 
Adrianodisse concordar com o colega Euvaldo e que, além dos problemas citados por ele, ainda 
existem outros, citando como exemplo, um morador que recebeu a casa com a porta nova, mas que 
esta precisava ser escorada por uma madeira para fechá-la, porque a mesma foi entregue sem 
fechadura, sem luz e sem água. Afirmou que faltou compromisso do ex-gestor, mas que o atual está 
empenhado em resolver tais problemas.Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas 
Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil agradeceu a 
aprovação da sua indicação e disse ter participado de um casamento no sábado, na comunidade de 
Piaba, e que o ônibus que transportava os parentes e amigos do noivo teve que ficar do outro lado 
do córrego, distante do local. Afirmou ter ouvido muitas cobranças por parte dos populares 
presentes e que já havia feito tal indicação e cobrado pessoalmente do ex-gestor o atendimento da 
mesma, mas que não foi atendido, esperando que o atual gestor atenda o seu pedido, assim como os 
outros pedidos feitos pelos demais colegas vereadores, em especial, quando se tratar de uma 
necessidade maior por parte da população. Afirmou que os moradores daquela região sonham com a 
construção desta passagem molhada, solicitando do Senhor Prefeito o atendimento do seu pedido. 
Prosseguindo, o Vereador Otacilio apresentou uma indicação verbal ao prefeito, solicitando que o 
mesmo construa uma quadra de esportes em frente do colégio da localidade da Boca da Mata, 
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destacando que a referida unidade escolar abriga mais de quinhentos alunos e não dispõe de uma 
quadra, que também serviria para uso da comunidade. Disse existir na localidade uma equipe de 
futebol feminino, que sempre realiza atividades nos finais de semana e não dispõe de um 
equipamento adequado. Parabenizou ao Senhor Prefeito no tocante ao transporte escolar, afirmando 
que o mesmo exigiu o uso de ônibus mais novos, com mais qualidade e mais conforto para as 
crianças. Ressaltou que toda mudança causa impacto, mas que a atual gestão está de parabéns, 
afirmando já ter visto mais de dez carros novos, os quais foram comprados para garantir mais 
qualidade, segurança e conforto para as crianças. Em aparte, o Vereador Almirfalou que conversou 
com o colega Otacílio antes da sessão, dizendo reconhecer que os ônibus são novos e está todo 
mundo de parabéns, mas que existem localidades em que o carro não está pegando o aluno na porta 
de casa. Disse ter sido questionado por um eleitor sobre o transporte do Açude para o São José no 
turno matutino, que ainda não foi disponibilizado, enfatizando que é preciso resolver este problema 
para evitar que os alunos percam as aulas.Dando continuidade, o Vereador Otacilio afirmou que os 
seus parabéns ao Prefeito são pela qualidade, segurança e conforto dos novos ônibus, salientando 
que tem conhecimento de que muitas comunidades ainda estão desatendidas, mas que na próxima 
semana a situação deve ser normalizada. Defendeu que, enquanto não chegue o carro novo, é 
preciso fazer o transporte com o veículo antigo, não podendo deixar os alunos desamparados, 
destacando que não é fácil para a pessoa que ganhou a linha adquirir o carro novo de imediato, mas 
que isto não pode impedir que o aluno frequente a sala de aula. Sobre a situação das estradas, 
afirmou ter conversado pessoalmente com o prefeito sobre o assunto, e alertou o mesmo sobre a 
necessidade de realizar uma operação tapa-buraco em diversas estradas do município e defendeu 
que se for preciso, o município terá de alugar os equipamentos para realizar o serviço. Falou que o 
gestor o informou que já tinha enviado alguns equipamentos para manutenção em Vitória da 
Conquista. Sobre a situação da saúde, o Edil mencionou que a atual gestão precisa agilizar as 
providências neste setor, alertando que nos postos de saúde existem diversos medicamentos com 
prazo de validade quase no fim e que, se não foram usados, terão que ser jogados fora. Disse ter 
visitado o PSF de Boca da Mata e viu vários medicamentos disponíveis, mas que não tinha ninguém 
para fazer a entrega para a população. Afirmou que a atual gestão precisa agilizar as providências 
nesse sentido, não sendo possível ver as pessoas precisando do medicamento e este vencer por falta 
de quem faça tal distribuição. Ver. Almir Santos Pessoa:Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edil reforçou a fala do colega Otacílio no tocante a situação das estradas, 
afirmando ser preciso uma intervenção urgente por parte da atual gestão. Disse que em algumas 
localidades, até mesmo os professores estão enfrentando dificuldades para chegar ao local onde 
ensinam, destacando que na região da Mamona, o carro que estava transportando o professor 
precisou voltar porque não conseguiu subir uma ladeira. Afirmou ser necessário realizar uma 
intervenção urgente em diversas estradas, até porque as aulas já começaram e os alunos estão sendo 
prejudicados. Acrescentou que existem localidades que ainda não estão sendo atendidas pelo 
transporte escolar, solicitando do executivo que resolva estas pendências para que os alunos tenham 
acesso ao transporte e possam frequentar as aulas, sem ter que gastar do próprio bolso para isto. 
Sobre a indicação de sua autoria para a reforma da quadra de Tranqueiras e da Gruta, o Edil disse 
que foi questionado por algumas pessoas sobre o porque de não ter feito tal solicitação também para 
reformar a quadra da sede. Comentou que já havia conversado com o responsável pelo setor de 
esportes e este o informou que haverá a necessidade de trocar o piso. Sobre a fala do colega 
Adriano no tocante as casas populares, destacou que o morador não deveria ter recebido a casa da 
forma como ele alegou ter recebido, sem fechadura, sem energia e sem água, enfatizando que o 
morador deveria ter ido ao Ministério Público fazer a denúncia, porque a obrigação da construtora 
era entregar a casa pronta e apta para morar. Disse ter conversado no dia anterior com o Secretário 
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Municipal de Educação sobre a questão da licença maternidade, que em Ituaçu é de quatro meses, 
mas que nas cidades vizinhas esta licença já é de seis meses, destacando que na próxima sessão irá 
apresentar uma indicação ao Executivo no sentido de fazer tal alteração. Em aparte, o Vereador 
Sivaldo elogiou o pedido feito pelo colega Almir, afirmando ter feito esta mesma indicação ao 
gestor anterior, mas que não foi atendido, dizendo ao referido colega que o mesmo tem o seu apoio 
em tal solicitação.Dando continuidade, o Vereador Almir destacou que o vereador não pode ser o 
responsável pela elaboração deste projeto, já que isto implica em onerar despesas do executivo. 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao 
Senhor Presidente que seja encaminhado ofício ao prefeito para que o mesmo reveja a situação dos 
médicos dos PSFs, inclusive da região do São José. Disse ter visitado o Hospital Municipal e ouviu 
do médico que atendeu diversos pacientes desta localidade, todos se queixando da falta de médico 
no PSF. Mencionou que o médico do hospital relatou ter atendido quase cem pacientes na segunda-
feira, porque não está tendo atendimento médico nos PSFs. Disse ter solicitado um aparte ao colega 
Joel na sessão anterior, esclarecendo que o seu objetivo era pedir uma explicação na fala do mesmo, 
quando disse que não era vereador para aprovar projeto encaminhado pelo executivo. Enfatizou que 
até agora não viu nenhum vereador se posicionando contrariamente a nenhum projeto encaminhado 
pelo executivo, afirmando que na legislatura passada votou contra o projeto de lei referente ao 
empréstimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) feito pelo executivo, com o objetivo de 
asfaltar as vias públicas de Ituaçu, justificando que seria melhor ter buscado uma emenda junto ao 
governo federal, ao invés de endividar o município, até porque estava no final do mandato e 
ninguém sabia quem seria o próximo gestor. Destacou que se o referido projeto de lei tivesse sido 
concretizado, o atual gestor estaria com uma dívida de quatro milhões de reais para pagar, 
ressaltando,que este foi o único projeto que votou contra na legislatura passada, mesmo entendendo 
que seria bom para população, mas porque endividaria o município. Afirmou que não vê seus Pares 
votando contra projetos de interesse da sociedade e que, por esta razão, solicitava explicações do 
colega Joel para a população de Ituaçu, ao tempo em que, franqueou palavra ao referido Vereador 
para fazer uso da mesma, caso queira, ou se achasse por bem, deixasse para se pronunciar no seu 
momento de falar. Disse que nunca negou e nunca vai negar aparte a nenhum dos seus pares, por 
entender que todos trabalham juntos em prol do município. Sobre a situação das estradas, comentou 
que se reuniu no dia anterior com o prefeito e o mesmo informou que uma patrol já ficou pronta e 
vai iniciar o trabalho e que o município vai alugar outros equipamentos para agilizar o serviço. Ver. 
Sivaldo Ferreira da Silva:Saudou a todos os presentes, e continuando o Edil comentou a fala dos 
demais vereadores em relação a saúde, destacando ser este setor de extrema importância em todas 
as gestões. Disse que, como ressaltou o colega Otacílio, é difícil ver que existe o medicamento 
disponível e o mesmo ser negado à população, solicitando do executivo que resolva esta situação o 
mais rápido possível. Sobre a situação das estradas, disse que alguns trechos e algumas estradas 
estão em situação precária e isto está afetando o transporte dos alunos, citando como exemplo a 
estrada que liga Tranqueiras às localidades de Ovelha e Boca da Mata, que em muitos trechos estão 
estragadas. Falou que, como foi dito pelos vereadores que o antecederam, o prefeito já está tomando 
providência e ele acredita que em breve a situação deve ser normalizada. Afirmou que os problemas 
não podem ser resolvidos do dia para a noite e que é preciso um tempo para que tudo seja feito. O 
Vereador Sivaldo mencionou que em sessão anterior defendeu que os vereadores tragam as 
indicações por escrito, mas que em alguns momentos isto não é possível. Afirmou ter conversado 
com um motorista que dirige em uma linha de ônibus e o mesmo relatou a situação de uns córregos 
existentes no trecho. Em seguida, apresentou uma indicação verbal ao executivo no sentido de 
construir três passagens molhadas, sendo uma na região do Angico, outra entre o Angico e a Boca 
da Mata e a terceira na região de Boca da Mata. Acrescentou que o ônibus que faz o transporte dos 
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alunos da região do Açude está enfrentando dificuldades para transitar em razão dos córregos 
existentes.Em aparte, o Vereador Euvaldo solicitou ao colega Sivaldo a inclusão de mais uma 
passagem molhada na indicação do mesmo, a ser construída na região do Riachão, enfatizando que 
se a mesma não for feita, o ônibus não vai conseguir transitar pelo local. Dando continuidade, o 
Vereador Sivaldo acolheu o pedido feito pelo colega Euvaldo, solicitando que a sua indicação seja 
no sentido de construir quatro passagens molhadas. Disse acreditar que em pouco tempo a situação 
do transporte escolar também estará resolvida, enfatizando que foi preciso realizar a compra de 
carros novos para serem usados no transporte e que isto demanda tempo. Agradeceu a presença de 
todos na sessão, destacando a importância da participação popular e que esta Casa Legislativa vai 
estar sempre à disposição do povo. Elogiou a fala do Secretário de Administração e Finanças na 
sessão anterior, afirmando ter sido muito esclarecedor sobre o que de fato estava ocorrendo. 
Finalizou desejando um bom dia a todos.Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Após as saudações de 
praxe, e em seguida, o Edil parabenizou a Senhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreira pela fala na 
Tribuna Livre, afirmando que a mesma está certíssima em fazer as cobranças.  Prosseguindo, o Edil 
fez uma indicação verbal ao executivo no sentido de reconstruir a ponte na região do Espírito Santo, 
enfatizando que a antiga foi levada na última chuva forte e que aquela estrada é o principal acesso, 
tanto dos alunos que vêm para a escola da Laranjeiras, quanto para o pessoal que trabalha na saúde. 
Afirmou que por ser uma região de divisa, o executivo local pode procurar o prefeito de Contendas 
do Sincorá para buscar uma parceria e viabilizar a construção da ponte. Destacou que foi feita uma 
obra emergencial no local, que está garantindo o tráfego de veículos, mas se chover novamente, a 
estrada ficará interditada. Solicitou da Mesa Diretora o encaminhamento de ofício ao Secretário de 
Transportes para que o mesmo informe acerca dos gastos com combustível e pagamento de horas de 
máquina e caçambas realizados nos meses de janeiro e fevereiro do ano em curso. Solicitou ainda, 
que seja encaminhado ofício ao Secretário de Obras e Serviços requerendo a planilha de serviços 
das obras de pavimentação e pintura das escolas realizadas nos meses de janeiro e fevereiro do 
corrente ano. Ressaltou que o dever do vereador é fiscalizar e que algumas pessoas estão se 
sentindo incomodadas com a sua postura e estão tentando fazer com ele se cale. Disse já ter 
entregado as provas que tem para o seu advogado e que este está tomando as providências cabíveis. 
Destacou que se a pessoa for ficar nervosa por causa da fiscalização feita por ele, vai ficar nervosa 
durante os quatro anos de gestão, porque ele vai proceder desta forma durante todo o seu mandato, 
defendendo os interesses do povo. Mencionou que não foi eleito vereador para defender interesse 
próprio, mas sim para defender interesse do povo. Salientou que ficou muito angustiado com um 
fato ocorrido antes da sessão anterior e que, em razão disto, nem quis fazer uso da palavra na 
referida sessão. Disse que o fato ocorreu na escola das Laranjeiras, em que uma pessoa lhe disse 
que lugar de vereador falar era na Câmara de Vereadores e que para evitar confusão ele acabou se 
calando naquele momento. O Edil destacou que este entendimento está errado e que vereador tem o 
dever de falar e defender os interesses do povo onde quer que esteja, tendo sido eleito para isto, 
enfatizando não ter medo de ninguém e que a tentativa da pessoa foi lhe amedrontar e intimidar, 
mas que não conseguiu. Concluindo a sua fala, o Vereador Ronaldo disseter sido eleito para 
defender o povo e que vai fazer isto até o último dia do seu mandato. Ver.Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo a Vereadora também parabenizou a 
Senhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreira pela sua fala na Tribuna Livre, afirmando que a mesma 
foi muita corajosa em suas colocações e que ficou muito satisfeita de ver a união dos moradores em 
defesa dos interesses da comunidade. Destacou que além do calçamento e da iluminação público, o 
bairro também necessita de investimentos na área social. Disse estar elaborando um projeto para 
levar ao conhecimento dos demais vereadores e que é preciso ter mais atenção com os moradores 
daquele bairro, ressaltando que existe uma discriminação com os moradores do bairro Avenida 
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Brasil e Rocinha, ao tempo em que, colocou-se à disposição dos moradores desta localidade para 
interceder junto ao executivo na busca por benefícios e obras, afirmando que, mesmo antes de ser 
vereadora, já estava atenta às demandas daquelas comunidades. Mencionou que vai convidar os 
moradores do referido bairro para estarem presente na sessão em que ela vai apresentar o seu 
projeto aos demais vereadores. Sobre a fala do colega Otacílio, afirmou ter gostado muito no 
tocante à medicação, afirmando que o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha já havia alertado esta mesma situação em sessão anterior. Em seguida a Vereadora Elza 
solicitou do Vereador Adriano, na condição de Líder do Governo, que interceda junto ao executivo 
para que o mesmo designe uma pessoa para fazer a entrega dos medicamentos. Afirmou que, em 
muitos casos, são medicamentos de baixo custo, mas que para população carente este pouco é 
muito. Sobre a situação das estradas, destacou ter ciência de que a situação não será resolvida de 
uma hora para outra, mas que todos estão aguardando uma solução.Em aparte,o Vereador Sivaldo 
parabenizou a Senhora Fabiana de Jesus Rocha Ferreira pela sua fala na Tribuna Livre, afirmando 
ter esquecido de fazer isto antes, colocando-se à disposição da comunidade no que for preciso.Ver. 
Joel Teixeira Silva:Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil agradeceu a Deus por estar 
presente em mais uma sessão da Câmara e destacou que estão sendo identificados problemas na 
área da saúde. Disse que muitas pessoas estão tentando marcar exames de laboratório e não estão 
conseguindo, sendo ausência de licitação usada como justificativa para não marcar tais exames. 
Questionou o porquê de não ter sido feita ainda a licitação, tendo em vista que a atual gestão já está 
em seu terceiro mês de administração e muitas pessoas estão necessitando realizar exames 
laboratoriais. Solicitou ao Senhor Presidente o encaminhamento de Ofício ao executivo para 
esclarecer esta situação e tomar as devidas providências. Parabenizou a fala da Senhora Fabiana de 
Jesus Rocha Ferreira, afirmando que é preciso cobrar mesmo as necessidades da comunidade. Em 
resposta ao colega Reinalvo, o Vereador Joel esclareceu que não concedeu aparte em sua fala para 
evitar o acirramento dos ânimos. Esclareceu que não estava ali para votar contra projeto do prefeito, 
mas que na gestão do ex-prefeito tinha vereador que votava contra, o que inclusive foi admitido 
pelo próprio vereador Reinalvo. Afirmou que é vereador para votar a favor dos projetos que sejam 
bons para a comunidade, enfatizando que na legislatura passada, a autorização para celebrar 
convênio era vista por alguns como uma carta-branca para o prefeito.Em aparte, o Vereador 
Reinalvo afirmou não ter votado contra o projeto que autorizava o executivo a celebrar convênio, 
mas sim contra o projeto de empréstimo por entender que endividaria o município e complicaria as 
próximas gestões.Dando continuidade, O Vereador Joel voltou a enfatizar que na legislatura 
passada esta autorização era vista pela oposição como uma carta-branca, mas que agora deixou de 
entender assim. Afirmou que, no seu entendimento, o prefeito Adalberto Luz não pediu e não tem 
carta-branca. Parabenizou os colegas vereadores Ronaldo e Almir pelas cobranças feitas.  
Prosseguindo, o Vereador Joel solicitou ao Senhor Presidente a elaboração de um Projeto de Lei 
declarando de Utilidade Pública Municipal a Associação de Lagoa dos Patos, Olho D'água do Meio, 
Pé da Ladeira, Abóbora e região, destacando que a referida associação já é reconhecida como de 
utilidade pública nas esferas estadual e federal desde 2010.  Ressaltou que associação precisa ter 
este título para participar de um evento, no mês de maio, em Brasília. Em aparte, o Assessor 
Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva,destacou que o legislativo municipal 
já concedeu um Título de Utilidade Pública para outras associações e que a Secretária da Câmara 
vai informar ao Vereador quais os documentos necessários para elaboração do respectivo 
projeto.Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha,parabenizou a fala de todos os vereadores, afirmando ter percebido a preocupação de cada 
um com os problemas existentes no município, ao tempo em que,  parabenizou a Senhora Fabiana 
de Jesus Rocha Ferreira e a Senhora Vanusa pela iniciativa e por ter comparecido antes ao 
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legislativo para se informar sobre os procedimentos necessários para fazer uso da Tribuna Livre. 
Afirmou que as portas da Câmara estarão sempre abertas para todos os cidadãos ituaçuenses. 
Solicitou dos vereadores que deixem de lado questões menores e evitem este embate público, 
buscando sempre o entendimento maior e o interesse do povo. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente disse que desde o dia vinte e quatro de fevereiro o PSF do São José está sem funcionário 
de serviços gerais para fazer a limpeza e que isto causou a interrupção do serviço odontológico. 
Mencionou que a coordenadora do PSF e membros da comunidade já fizeram esta cobrança na 
Secretaria de Saúde, mas até agora nada foi feito nesse sentido. Afirmou que no dia anterior havia 
pessoas agendadas para serem atendidas no pré-natal e serviços odontológicos, mas estas tiveram 
que ajudar na limpeza antes de serem atendidas. Classificou a situação como sendo absurda e 
afirmou esperar que isto não volte a ocorrer. Solicitou que o prefeito tome as devidas providências 
e, se for preciso, mande um funcionário da sede para ir fazer a limpeza do PSF do São José, 
destacando que a população precisa ser atendida com dignidade. Parabenizou o Vereador Reinalvo 
pela sua cobrança, afirmando que já fez tal cobrança antes e que outros vereadores também 
precisam cobrar, enfatizando que não pode ter PSF funcionando sem atendimento médico, causando 
a superlotação do Hospital Municipal, sendo que este foi feito para atender os casos de urgência e 
emergência, mas está tendo que suprir esta lacuna. Parabenizou o médico Dr. Mateus, que atende no 
Hospital Municipal, afirmando ter ouvido muitos bons comentários a respeito da atuação do 
mesmo. Esclareceu aos demais vereadores que a Moção de Protesto foi apresentada pelo Vereador 
Ronaldo no dia três de março, estando tudo registrado em ata e que não houve nenhuma votação 
escondida, solicitando aos vereadores que prestem mais atenção nos expedientes que são colocados 
em pauta, bem como na fala dos demais Edis. O Senhor Presidente falou que está à disposição de 
todos os vereadores e que a Câmara está funcionando na integralidade do seu expediente, estando 
aberta a todos para prestar os esclarecimentos necessários. Disse que todos os vereadores e qualquer 
cidadão pode solicitar informações, inclusive sobre os gastos e despesas da Câmara, afirmando que 
a sua gestão não tem nada a esconder. Solicitou do chefe do executivo uma maior atenção com as 
estradas do município, em especial a que liga a região de Santa Clara ao Salobro, que está quase 
intransitável. Solicitou do Líder do Governo na Câmara, Vereador Adriano, que traga informações 
do executivo sobre a situação das estradas, salientando que os moradores do Salobro estão tendo 
que passar pela Lage e Foveira em razão da situação da estrada citada. Sobre a fala do Vereador 
Otacílio, destacou que moradores do Açude relataram a falta de transporte escolar para levar os 
filhos até a escola do São José. Destacou que a empresa vencedora da licitação tem por obrigação 
fazer o transporte dos alunos e não ficar esperando que terceiros adquiram veículos para então 
contratar o serviço. Afirmou que está sendo verificada uma subcontratação por parte da empresa 
vencedora, o que por lei não é permitido. Enfatizou que a legislação exigiu veículos com no 
máximo de quinze anos de uso, mas que existem alguns veículos com mais de vinte e cinco anos de 
uso rodando. Solicitou ainda, que o executivo tome as providências necessárias para evitar que os 
alunos sejam prejudicados, destacando que alguns alunos já perderam mais de quinze dias de aula. 
Em seguida, solicitou o envio de ofício ao Procurador do Municípioquestionando se existe alguma 
lei que autorize o executivo municipal a reajustar a tarifa cobrada para travessia da Gruta da 
Mangabeira, destacando que o reajuste foi de 200% (duzentos por cento), questionando com base 
em que o executivo fez o mesmo. Questionou ainda se existe lei autorizando a cobrança da referida 
taxa. Solicitou ao Assessor Jurídico que elabore um documento formalizando o Vereador Almir 
Pessoa como Líder da Oposição nesta Casa, destacando que o líder tem direito de fazer uso da 
palavra no final do Grande Expediente, indagando ao Assessor Jurídico o que é preciso para 
formalizar esta questão?Em resposta, Dr. Antônio Augusto esclareceu que era preciso reunir o 
bloco de oposição para que este indique quem será o Líder e esta indicação seja formalizada à Mesa 
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Diretora. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Gilvan Marques quetraga as 
informações para que seja elaborado um projeto de resolução concedendo ao mesmo o Título de 
Cidadão Ituaçuense, e justificando  tal homenagem ressaltou que o Senhor Gilvan é uma pessoa 
assídua às sessões do legislativo municipal, que participa ativamente dos Conselhos Municipais e 
por estas razões merece a honraria. Prosseguindo, o Senhor Presidente, destacou que a Moção de 
Pesar pelo falecimento do Senhor conhecido como Seu Antônio da Mamona não foi apresentada em 
razão da falta dos dados necessários, mas que será feita em outra oportunidade. 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.  Ver. Joel 
Teixeira Silva – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em  dezessete de março de dois mil e dezessete. 
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