
 
 

 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio. 
Cep: 46640-000   –    Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44 
Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: camaramunicipal.ituacu@hotmail.com 
 

Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos trinta e um 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 
Secretária a VereadoraElza 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); 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. Ausente o VereadorJoel Teixeira Silva (1º Secretário).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 EXPEDIENTEe solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das 
seguintes matérias: a) - Ofício nº 014/2017, datado de vinte e um de março do corrente ano, do 
Procurador Jurídico do Município de Ituaçu-BA, Dr. Mateus Fernandes Pereira, à Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, requerendo cópia completa da fase constitutiva do 
processo legislativo referente ao Projeto de Lei nº 006/2016 (incluindo pareceres das Comissões e 
atas das sessões), que Cria cargos de provimento efetivo na estrutura administrativa do Município 
a serem providos por concurso público, e dá outras providências. b) –Comunicado apresentado 
pelos Vereadores ao Presidente da Câmara, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 17 de março de 
2017. Senhor Presidente, Pelo presente, vimos comunicar a Vossa Excelência que o Vereador 
ALMIR SANTOS PESSOA - PSD, a partir desta data é o Líder da Bancada da oposição junto a esta 
Casa Legislativa. Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, Atenciosamente. Ronaldo da 
Silva Rocha – PSD; Otacílio Caires de Souza - PSD Elza Marillu Martinelly Silva Ramos – PSB 
Joel Ferreira Silva - PSB Sivaldo Ferreira da Silva – PR Tertulina Silva Andrade –PR. Dando 
continuidade, o Senhor Presidentefranqueou a palavra aos Edis pelo tempo de cinco minutos para 
manifestarem sobre os expedientes lidos.Não houve uso da palavra.Na sequência, o Senhor 
Presidente iniciou o ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) –
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2017 de 20 de março de 2017, que 
“Declara de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais das Fazendas 
Jurema, Abóbora, Pé da Ladeira, Várzea Grande, Várzea Cumprida, Verde 01, Verde 02 e Região, 
deste município de Ituaçu, Bahia e dá outras providências”, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade de votos. Na sequência, 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. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, a Vereadora solicitou ao Senhor Presidente que encaminhasse ofício à 
Secretária Municipal de Saúde solicitando providências quanto à falta de medicamentos no PSF de 
Lagoa da Lage, afirmando não ser possível admitir que esta situação ocorra e que está faltando 
medicamento até para que é hipertenso. Disse que a população, em razão de tudo que aconteceu, 
está lhe culpando por causa disto.Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas Vereadores, 
aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edilcomentou a fala da colega 
Tertulina, dizendo que no dia anterior teve uma conversa séria com a Coordenadora de Saúde 
sobre a falta de medicamentos e o que está acontecendo nos PSFs. Afirmou que a coordenadora 
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disse que a responsável pelo PSF lhe relatou que está uma maravilha e que está tudo certo, mas 
que ele alertou à coordenadora que esta deveria fazer uma visita no local e conversar com os 
moradores para saber a real condição da unidade de saúde. Destacou que a responsável pela 
unidade jamais vai admitir para a coordenadora que esteja ruim, afirmando que esta sempre foi a 
postura adotada pela mesma, desde a gestão anterior e que o seu único objetivo é continuar tudo 
da forma como está, ganhando sem trabalhar.  O Edil falou que teve uma discussão mais acalorada 
com a coordenadora e que para bem da verdade a esposa do prefeito estava presente no momento. 
Questionou como uma pessoa pode ficar responsável pela coordenação dos PSFs e em três meses 
não ter feito nenhuma visita às unidades? Destacou que o ofício solicitado pela Vereadora 
Tertulina deveria ser encaminhado para a Secretária Municipal de Saúde, enfatizando que a 
mesma já foi convidada a comparecer ao legislativo municipal, mas não o fez. Comentou que 
disse à coordenadora que dava o prazo de uma semana para que a mesma desse uma solução ao 
problema, enfatizando não ser possível permitir que a situação continue do jeito que estar, e que 
estar aguardando uma solução antes de tomar qualquer outra providência. Dando continuidade, o 
Vereador Otacilio agradeceu a Deus pelas chuvas que caíram no município, afirmando que 
melhorou a condição dos produtores, mas prejudicou ainda mais a situação das estradas e que, 
após este período chuvoso é que será o momento certo para o executivo fazer as intervenções 
necessárias. Disse ainda, que naquele mesmo dia, antes da sessão, viu um ônibus parado na 
estrada, não sabendo dizer se estava quebrado ou se não havia conseguido subir a ladeira. Afirmou 
que está aguardando um posicionamento do executivo em relação a este problema das estradas 
para se manifestar na próxima sessão sobre o assunto. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a 
todos os presentes e em seguida, o Edil agradeceu a Deus pela benção das chuvas que caíram no 
município, afirmando ter percebido uma alegria maior das pessoas após a ocorrência das chuvas, 
rogando a Deus que o período chuvoso se estenda por mais tempo em Ituaçu. Comentando a fala 
do colega Otacílio, destacou que por um lado as chuvas acabaram com o problema da poeira nas 
estradas, mas por outro danificou ainda mais alguns trechos que já estavam ruins. Destacou que 
agora é o momento do poder executivo tomar as providências, porque poderá aproveitar a terra 
molhada e evitar gastos com caminhão-pipa.Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, o Edil afirmou não saber qual o órgão do município que toma conta das 
pessoas que trabalham com os poços artesianos, destacando que na sua comunidade Água de 
Rega, Campo Grande, Santa Rosa, Laranjeira e Mato Grosso todos os dias ele recebe reclamação. 
Solicitou ao Senhor Presidente que encaminhasse ofício ao órgão responsável, solicitando que seja 
feita uma reunião com os responsáveis pelos poços e os usuários do serviço para que seja 
explicado detalhadamente como e quando é feita distribuição. Destacou que no Campo Grande a 
distribuição é feita três vezes por semana, sempre na segunda, quarta e sexta. Afirmou acreditar 
que a pessoa não passou no concurso para trabalhar apenas três dias na semana, sendo preciso 
realizar esta reunião para saber exatamente como funciona este sistema e resolver este problema. 
Afirmou que está fazendo isto em razão das inúmeras cobranças que tem recebido e que o seu 
objetivo não é entrar em conflito com os operadores, destacando ter amizade com muitos destes 
trabalhadores, mas que não pode deixar de buscar uma solução para o problema em razão disto.  
Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou 
todos os presentes, e em seguida, solicitou da Secretária da Câmara que oficiasse a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos para que solucione o problema existente na comunidade de Santa Clara 
e Bebedouro, que se encontra há vários dias sem água, em razão de problema com a rede elétrica 
que fornece energia para o sistema do poço artesiano. Falou que a rede de energia não suporta a 
bomba instalada e que isto está fazendo com que as comunidades fiquem sem água, enfatizando 
que antes a comunidade estava desabastecida por falta de água no leito do rio e que agora em 
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razão do excesso de lama no manancial, sendo necessária a tomada de providências. Em questão 
de ordem, oVereador Almir Pessoa solicitou que no mesmo ofício seja relatada também a 
situação da região do Marçal, afirmando que a referida localidade está enfrentando o mesmo 
problema. Destacou que as pessoas estão sem água e pedindo socorro, sendo necessário que o 
prefeito tome providências para garantir o abastecimento de água, seja através da utilização de 
carros-pipa, ou providenciando a instalação do poço artesiano que foi perfurado. Dando 
continuidade, oSenhor Presidente disse que no dia anterior deu carona a três senhoras da 
comunidade de Olhos D'água do Guigó e que a estrada está em péssima condição, solicitando ao 
prefeito que dê uma prioridade a esta comunidade. Pediu prioridade também ao atendimento da 
comunidade de Salobro e Morros, afirmando que o tráfego está inviável nestes trechos e que as 
pessoas não conseguem trafegar mais de carro, somente sendo possível usando motos. Salientou 
que a situação de algumas estradas do município é de calamidade, destacando que a estrada do São 
José, apesar de estar ruim, ainda está em uma condição melhor que outras estradas do município e 
que, por esta razão, estava solicitando a prioridade aos trechos que estão em pior estado de 
conservação. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos para 
aguardar a chegada do Bispo Diocesano Dom Armando Bucciol. Decorrido o tempo, o Senhor 
Presidente reabriu a sessão e agradeceu a presença de todos, fez uma saudação especial ao Bispo 
Diocesano Dom Armando Bucciol e ao Padre Léo, afirmando estar muito feliz com a presença dos 
mesmos, enfatizando que o Legislativo é uma casa de debates, em que oposição e situação têm 
seus embates políticos, mas sempre buscando o melhor para o município e que a presença dos dois 
membros da Igreja Católica traz uma certa paz para o ambiente.  Ressaltou a importância da 
palavra de Deus na vida das pessoas, aproveitando o ensejo para convidar Dom Armando Bucciol 
e Padre Léo para compor a Mesa Diretora da Sessão. Em seguida, franqueou a palavra ao referido 
Bispo. Inicialmente o Bispo Dom Armando Bucciolsaudou a todos os presentes e agradeceu a 
oportunidade de participar da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, destacando o 
fato do legislativo municipal contar com duas mulheres vereadores, enfatizando ser este um fato 
raro na nossa região. Disse que a sua visita pastoral à Paróquia de Nossa Senhora do Alívio, em 
Ituaçu, faz parte das atividades que um Bispo precisa realizar e que já havia algum tempo que ele 
desejava realizá-la, mas que em razão de outros compromissos não conseguiu realizar antes. 
Afirmou ter o costume, ao visitar as paróquias, sempre procurar manter contato com o prefeito e 
vereadores, que são os representantes do povo e em nome deste procuram o bem comum e atender 
as necessidades mais urgentes do povo. Ressaltou que o prefeito tem destacado papel na mediação 
dos interesses políticos e que os vereadores são os representantes mais próximos do povo. 
Destacou que o povo não tem acesso ao governador, nem ao presidente, mas tem contato com os 
vereadores e o prefeito, enfatizando que as necessidades e os pedidos mais urgentes do povo 
sempre passam e recaem sobre eles. Salientou que a Igreja Católica tem uma tradição nos 
movimentos sociais e que, desde 1891, com a Carta Encíclica do Papa Leão XIII, que a Igreja 
Católica acompanha a evolução da sociedade, orientando os seus fiéis sobre a participação clara e 
definida na sociedade. Disse que os sociólogos destacam a importância da Doutrina Social da 
Igreja e que, sempre que pode, gosta de traçar as diretrizes gerais desta doutrina para as pessoas de 
uma maneira geral. Mencionou que em 1961, o Papa João XXIII editou uma carta de orientação a 
todos os homens e mulheres de boa vontade. Dom Armando Bucciol afirmou acreditar que a vida 
em sociedade pode ser comparada à vida em um grande navio e que não adianta cada um fazer e 
cuidar só da sua parte, quando o navio tem um grande buraco e está afundando e todos podem 
morrer. Enfatizou ser importante que as pessoas reconheçam que estão unidas e que o mundo se 
tornou pequeno e pode ser chamado de uma aldeia global.  Ressaltou que as redes sociais e os 
novos veículos de comunicação tornaram a informação instantânea e o que acontece agora em 
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Ituaçu pode repercutir em todo o mundo na mesma hora, afirmando que isto serve tanto para o 
bem, quanto para o mal. Disse que a atual situação de fragilidade vivida pelo Brasil e no mundo, 
com a crise social, ética e econômica, é muito delicado e exige uma defesa dos grupos sociais mais 
vulneráveis e pobres. Destacou que a Igreja Católica não tem partido político e que se algum dos 
seus representantes declarar uma posição política, não é com a permissão da Igreja, mas isto não 
significa que a igreja não faz política, afirmando que o termo política vem do grego e significa a 
arte de administrar a cidade e buscar o bem comum. Prosseguindo, Dom Armando disse que 
gostaria de fazer a leitura de um pensamento do Papa Francisco, que com coragem e 
determinação, escreveu, denunciou e falou sobre a importância de buscar a defesa dos mais 
fragilizados e dos mais pobres e que este é o partido da Igreja Católica. Pediu a Deus que faça 
crescer o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo, que vise sanar 
efetivamente as raízes profundas dos males do nosso mundo. Falou que a política está muito 
denegrida e que este não foi o primeiro Papa a afirmar isto e que no Concílio Vaticano II, o Papa 
Paulo VI defendeu que a política deve ser uma sublime vocação e que o Papa Francisco defende 
que é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Afirmou que ser 
vereador, prefeito, deputado e político exige atender este princípio da caridade, não na micro-
relação familiar e de pequenos grupamentos sociais, mas como uma ideologia maior, dentro de um 
relacionamento econômico, social e político. Disse que poderia ficar falando por mais tempo sobre 
esta ideologia, mas que não quer tomar muito o tempo dos vereadores e que a sua ideia foi apenas 
expor o espírito que anima a sua presença ali, a sua missão, a missão da Igreja Católica, 
respeitando sempre a posição das demais igrejas, mas que todas aquelas que se inspiram em Jesus 
Cristo devem trilhar este caminho de solidariedade. Disse não ser fácil e que nos encontros que 
teve com outros gestores verificou que o povo pensa que as prefeituras e câmaras podem fazer 
mágica para resolver todos os problemas, mas não podem, destacando que os recursos estão cada 
vez menores e os problemas maiores, reduzindo a capacidade de resposta do poder público. 
Solicitou permissão para dar um conselho, enfatizando que em toda eleição existem uma disputa 
entre partidos e que a vitória de um significa a derrota do outro, mas que após a disputa o maior 
derrotado seria o povo se a oposição, que tem papel estimulador em uma democracia, não ajudasse 
na busca do bem comum. Destacou que se a oposição não se mantiver rígida na perspectiva de 
buscar sempre o bem do povo, este ficará prejudicado. Ressaltou que nos trezes anos que está à 
frente da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, sempre buscou ter contato com o povo e com 
as comunidades para conhecer a realidade. Destacou que Ituaçu é uma terra bonita, tanto pela 
beleza das montanhas que a cercam, quanto pela Gruta da Mangabeira, que segundo ele é uma das 
maravilhas da nossa região. Disse que em Ituaçu vive um povo bom e trabalhador e que quando 
viaja pelo Brasil e ouve alguém criticando os baianos, sempre os defende, apesar de não ser 
natural da Bahia, dizendo que é um povo trabalhador, principalmente na região do sertão, onde se 
trabalha muito e se recebe pouco como resultado do trabalho. Afirmou que muitos passos foram 
dados no sentido de melhorar a condição de saúde, educação e assistência social e que não se pode 
permitir o retrocesso. Pediu que todos se unam, superem divergências, que seja aberto um diálogo 
profundo entre todas as forças sociais na escuta atenta dos gritos dos mais pobres. Mencionou que 
sempre participa de reuniões em Brasília, onde cada representante relata as transformações e, com 
a ajuda de especialistas, eles conseguem entender melhor a realidade do momento vivido no 
mundo e no Brasil e que as perspectivas são desafiadoras. Salientou que nos momentos de maior 
dificuldade, é importante juntar forças para buscar o bem de todos. Dom Armando rogou a Deus 
que permita aos vereadores, em parceria com o prefeito, com os grupos e movimentos sociais, que 
busquem atender os pedidos mais urgentes da população de Ituaçu. Agradeceu a atenção de todos 
e se colocou à disposição para responder a outros questionamentos. Dando continuidade, o Senhor 
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Presidente franqueou a palavra a qualquer um dos presentes que quisesse fazer um questionamento 
ao Bispo Dom Armando Bucciol. Inicialmente usou da palavra o Presidente da Associação da 
Gruta da Mangabeira, SenhorElenilto Silva Meira,destacando que já se reuniu anteriormente 
com o Bispo Dom Armando Bucciol para tratar da taxa de visita abusiva cobrada pelo Poder 
Executivo Municipal, indagando se o Bispo já havia conversado com o Prefeito sobre esta 
questão, solicitando ao mesmo que falasse sobre tal reunião e o que ficou decidido. Em resposta, 
Dom Armando Bucciol afirmou que a sua postura como Bispo da Igreja Católica é que não lhe 
cabe discutir decisões que não estão no âmbito da sua competência. Afirmou ter conversado com o 
prefeito a respeito do assunto, disse ter compreendido as razões dele e que a única ressalva que 
pode fazer é que uma decisão que muda uma praxe deveria ser tomada aos poucos, mas que 
debater valores ou forma de administrar não é da sua competência. Disse que cabe ao legislativo e 
o executivo debaterem tal assunto, não cabendo ao Bispo dizer se a decisão é boa ou ruim, 
afirmando acreditar ser preciso abrir um canal de diálogo entre o poder público e os movimentos 
sociais interessados, para definir o que é melhor para a população. Destacou que a motivação 
apresentada pelo prefeito foi aproveitar um bem que é de todos, um patrimônio que a natureza 
ofereceu a esta terra, para trazer frutos para toda a comunidade. Falou que toda mudança provoca 
um choque, mas acredita que a motivação do prefeito é angariar recursos para melhorar as 
condições de saúde, educação, estradas e a própria estrutura turística do Santuário da Gruta da 
Mangabeira, enfatizando que não pode desmerecer esta finalidade e que, além do que já falou, não 
pode mais opinar, cabendo ao povo e seus representantes decidirem o que é melhor para toda a 
comunidade. Em seguida, usou da palavra, o Diretor Municipal de Esportes, Senhor Rui 
Humberto Moreira Bonfim,destacando que as palavras de Dom Armando Bucciol o fizeram 
refletir sobre as outras vezes em que estevenesta Casa para assistir as sessões do legislativo 
municipal. Disse que foi candidato a vereador no último pleito e não se elegeu, mas que a despeito 
disto resolveu continuar participando ativamente da vida política. Falou que antes, só comparecia 
às sessões em que algum assunto mais polêmico fosse debatido, mas que agora está presente em 
todas as sessões. Destacou que é possível perceber a mudança na condução dos trabalhos na atual 
legislatura da forma como era feita em legislaturas anteriores. Mencionou que na presente data, 
Ituaçu tem o privilégio de receber a principal autoridade católica da região e o pároco da 
comunidade, destacando que o Bispo com suas palavras enriqueceu a sabedoria dos vereadores. 
Disse ao Bispo Dom Armando Bucciol que está satisfeito com a postura adotada pelos vereadores 
de Ituaçu nas sessões legislativas, sejam ele de primeiro mandato, ou aqueles que já estão há mais 
tempo no cargo, ressaltando que as palavras do Bispo foram muito significativas para uma 
comunidade pobre como é o caso do município. Destacou que Ituaçu é um lugar bonito, de gente 
trabalhadora, mas não deixa de ser um município pobre por causa disto. Afirmou que o município 
está atravessando uma fase de transição política, após dezesseis anos de um grupo político no 
poder, e que isto traz mudanças significativas. Elogiou a postura do atual Presidente da Câmara, 
assim como dos vereadores que estão sempre atuando em defesa do povo e buscando o melhor 
para a população. Concluindo a sua fala, o Senhor Rui Humberto enfatizou que as palavras de 
Dom Armando Bucciol foram muito sábias e que é preciso unir forças para encontrar o melhor 
caminho para alcançar o bem comum. Fazendo uso da palavra, o Vereador Euvaldo Figueredo 
da Silva,pediu ao Bispo Dom Armando Bucciol e ao Padre Léo, se possível, que seja feito um 
maior atendimento à romaria nos meses de setembro e outubro, destacando que quando os 
romeiros chegam em Ituaçu, ligam para o Padre ir lá, e que o ideal  nos meses de romaria é que a 
Gruta da Mangabeira tivesse um padre à sua disposição. Destacou que antes a comunidade não 
tinha um local para abrigar o Padre, mas que agora já tem, sendo possível o atendimento do seu 
pedido. Em resposta, Dom Armando Buccioldestacou que o pedido feito pelo Vereador já estava 
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sendo acalentado em seu coração há muito tempo e que agora, com a presença do Padre Paulo e do 
Diácono Gilmar, com certeza vai favorecer a maior presença na Gruta da Mangabeira. Destacou 
que normalmente os fiéis pedem a presença do Padre, mas que estes não descem do céu ou brotam 
da terra. Enfatizou que o atendimento feito em Ituaçu é melhor do que o realizado em outras 
paróquias, afirmando ter recebido a diocese em meios a muitas dificuldades, com poucos padres, 
mas que pouco a pouco a situação está sendo resolvida. Mencionou que até o final do ano existe a 
expectativa de que mais um jovem de Ibicoara seja ordenado Padre e que no próximo ano um filho 
da terra também deve alcançar este objetivo. Disse que o seu interesse é atender as exigências 
religiosas do povo. Aproveitando o ensejo, falou que gostaria de fazer uma queixa do povo, 
afirmando que este precisa assumir o protagonismo, não fazendo manifestações e protestos 
barulhentos, ressaltando que o legislativo é a casa do povo e que, como tal, deve ser respeitada. 
Falou que os vereadores são os representantes do povo, mas que este deve assumir o papel de 
protagonista, não sabendo dizer quantas décadas ou séculos serão necessários para que isto 
aconteça, mas que desde o início da sua atuação como Padre e depois Bispo, é contra este tipo de 
manifestação, defendendo sempre que seja feito o debate nos lugares apropriados. Destacou que a 
Casa Legislativa deveria estar lotada, não porque o Bispo estava presente, mas em todas as suas 
sessões para que a comunidade tome conhecimento do debate e faça parte deste diálogo. Disse que 
este é um dos pontos fracos da democracia no Brasil, não podendo o povo se limitar a delegar os 
poderes, devendo também participar ativamente, fiscalizando e apoiando os escolhidos para que 
sejam coerentes com as promessas feitas no período de campanha; marcando presença nas sessões 
da Câmara para acompanhar projetos e propostas que interessam à vida social e econômica na 
realidade local do município; intervindo na Tribuna Livre quando for preciso, com propostas em 
nome de grupos ou associações; participando dos Conselhos Municipais; combatendo a corrupção 
em todos os lugares; exigindo transparência dos atos públicos; cobrando o orçamento 
participativo; denunciando os que praticam injustiças em favor dos interesses particulares, ao 
invés de ficar gritando na praça. Disse que esta é a sua visão de como a democracia deve ser 
exercida, procurando sempre o debate franco e sabendo que as decisões não agradam a todos, mas 
que é importante que haja este espaço de discussão antes da tomada de decisões. Pediu aos 
vereadores que acolham esta proposta, afirmando que se assim o fizerem o exercício dos seus 
mandatos será benéfico para todos e eles poderão se apresentar de cabeça erguida diante do povo. 
Finalizou abençoando a todos e dizendo que, com a graça divina, exerçam o seu papel de 
representantes do povo, com dignidade e transparência. Não havendo mais interessados em fazer 
perguntas ou se manifestar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de Dom Armando Bucciol e 
do Padre Léo, afirmando que a Câmara de Vereadores está procurando exercer o seu papel com 
imparcialidade e que, já no seu discurso de posse como Presidente, defendeu que seja buscado o 
diálogo com o executivo em todos os momentos para dirimir controvérsias em relação a projetos e 
reivindicações. Afirmou que o Legislativo Municipal é privilegiado por funcionar em frente da 
Igreja Matriz em devoção a Nossa Senhora do Alívio e que só este fato já traz uma paz de espírito 
a todos. Prosseguindo, o Senhor Presidente parabenizou o Padre Léo pelo trabalho realizado à 
frente da Paróquia de Ituaçu, salientando que o mesmo esteve na comunidade de São José de Noé 
para celebrar a Missa de São José, tendo realizado uma linda celebração. Afirmou que o Padre Léo 
transmite confiança e paz para a comunidade e que isto é importante neste momento em que as 
pessoas estão perdendo a fé e deixando de buscar Deus acima de todas as coisas. Disse que 
assumiu o compromisso consigo mesmo de participar das missas em sua comunidade, todo 
primeiro domingo de cada mês. Disse ser preciso buscar a Deus em todos os momentos das nossas 
vidas, solicitando ao Bispo Dom Armando Bucciol que fizesse um momento de oração para 
abençoar a Câmara Municipal de Ituaçu.Em atenção ao pedido, o Bispo Diocesano Dom 
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Armando Bucciolconvidou a todos para fazer a oração universal que o próprio Deus nos ensinou: 
Oração do Pai Nosso, rogando a Deus em seguida que derrame suas bênçãos sobre o legislativo 
municipal, fortalecendo as mentes e os corações dos vereadores para que estes possam buscar 
sempre o bem comum, com coragem, alegria e amor. Finalizou agradecendo pela acolhida e 
abençoando a todos.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, 
solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente 
assinada.  Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos – Segunda Secretária, mandei digitar e 
subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em  tinta e um de 
março de dois mil e dezessete. 
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