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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aosvinte e oitodias do mês de abril 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) eElza 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 120/2017, encaminhado pelo Presidente da 21ª
Subseção OAB/BA, Dr. Osvaldo L.L. Bastos Jr., ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Ituaçu-BA, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,abaixo transcrito:BrumadoBA, 05 de abril de 20127. Ofício nº 0120/2017. Prezado Senhor, Há em curso uma grave noticia
de que o Tribunal de Justiça do estado da Bahia pretende promover a Nucleação Regional de
Comarcas, com aglutinação de Comarcas de Entrância inicial – em nossa região podendo atingir
as Comarcas de Paramirim, Caculé, Tanhaçu, Ituaçu, Barra da estiva e Presidente Jânio Quadro.
Em verdade, persistindo essa maléfica ideia, a aglutinação de Comarcas significará a extinção das
mesmas, promovendo o seu deslocamento para as Comarcas maiores (como as de Entrância
Intermediária e Final), mitigando/dificultando/retirando dos cidadãos o Direito de Acesso à Justiça
e ferindo Direitos Humanos, proteções garantidas em nossa Constituição Federal. A 21ª Subseção
da OAB-BA para que sejam adotadas as medidas urgentes para combater esse despautério de
extinção de Comarcas, sugerindo o acionamento do CNJ – Conselho Nacional de Justiça r da
Procuradoria Geral da República, tendo em vista a violação desses direitos. Nesse sentido, o
Presidente da OAB-BA, Dr. Luiz Viana Queiroz, convocou uma Reunião Extraordinária de
Presidentes de Subseções do Sudoeste Baiano para o dia 06/04/2017, em Itapetinga-Bahia, que
iremos participar. Todavia, a sociedade civil organizada e os representantes legais dos cidadãos
devem também se mobilizar em sua defesa – já que por eles representados. Assim, para que não se
dê seguimento ou para que não seja adotada por parte do TJ-BA, essa aludida medida segregadora
de direitos, como representante legitimo dos cidadãos, solicita-se a Vossa Excelência que encampe
conjuntamente essa nossa luta contra a extinção da sua Comarca, mobilizando também os
respectivos Deputados (Estaduais e Federais) e Senadores, com votação local, para que se uma em
prol da população. Saudando-o, agradecendo pela atenção, certo de que encaparão essa tarefa,
colocamo-nos ao dispor. Atenciosamente, Osvaldo L.L. Bastos Jr. Presidente da 21ª Subseção
OAB/BA. b) - Ofício nº 017/2017, datado de oito de abril do ano em curso, encaminhado pelo Bel.
Edson Santos de Souza, ao Exmo. Senhor Presidenteda Câmara Municipal de Ituaçu-BA,
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, informando que, na presente data, assumiu como
Delegado Substituto a Delegacia Territorial de Policia deste município; c) - Ofício nº 100/2017,
datado de dez de abril do corrente ano, encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora
Silvana Cordeiro Oliveira, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA,
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, para em resposta ao ofício GP/044/2015, informar
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quanto a distribuição de medicamentos nas Unidades de Saúde da Família já foram sanadas pelas
equipes e quanto a falta de medicamentos na Atenção Básica também já estão providenciando os
pedidos dos mesmos, pois o processo de licitação já foi realizado; d) - Ofício nº 018/2017, datado
de vinte e quatro de abril do ano em curso, enviado pela Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, senhora Maria Cristina de Luz Jesus, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Ituaçu-BA, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, solicitando a oportunidade para falar sobre
a saúde do nosso município, pois enquanto representante do referido Conselho, sente-se na
obrigação de fazer alguns esclarecimentos. e) – Requerimento da Comissão Provisória do Partido
Comunista do Brasil – PC do B do Município de Ituaçu-BA, representada pelo seu Presidente,
Senhor Gilvan da Silva Marques, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de ItuaçuBA,com o seguinte teor: A Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil –PC do B do
Município de Ituaçu, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF
N.°09.279.261/0001-67, com sede na Rua Deputado Osvaldo Ribeiro, s/n, Bairro Nossa Senhora
do Alívio, nesta cidade de Ituaçu, Bahia, CEP: 46.640-000, neste ato representado por seu
Presidente, Gilvan da Silva Marques, Brasileiro, Divorciado, Técnico em Edificações, Portador do
RG-SSP-BA n.°2171790-47 e do CPF-MF n.°345.964.615-20, Residente e domiciliado na Rua
Dr. Luiz Adson de Gouveia, n.°4, Bairro Nossa Senhora do Alívio, nesta cidade de Ituaçu, Bahia,
CEP: 46.640-000, vem, respeitosamente, a ilustre presença de V. Excelência, embasado no artigo
5°, XXXIV da Constituição-CF, bem como, no art. 1.° da Lei n.°9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos) c/c com os artigos 1.° e da 10 da Lei n.°12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação),
atuado em defesa dos direitos fundamentais e do patrimônio público, para expor e requerer o que
segue: Esta agremiação partidária agindo em defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta
Política de 1988, dentre os quais, os norteadores da Administração Pública, insculpidos no art. 37,
atento ainda ao primado inserto no inciso II, doreferido dispositivo constitucional, tomando
conhecimento do envio pelo Poder Executivo Municipal de Projeto de lei n.°006/2016, que, entre
outras providências, dispõe sobre a criação de cargos a serem preenchidas por concurso público.
Sendo assim, vem requerer informações detalhadas acerca do andamento da tramitação do referido
projeto nesta Egrégia Casa de Leis. Noutro passo, acaso o mencionado Projeto de Lei
eventualmente tenha sido arquivado, motivadamente, desde já, requer seja encaminhado cópias
dos seguintes documentos: a) Ata da Reunião Plenária que deliberou sobre o tema, acompanhado
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça; b) Ato Normativo da Mesa Diretora da Câmara,
dispondo sobre o arquivamento do Projeto de Lei n.°006/2016, acompanhado do componente
extrato de publicação; c) Despacho da Presidência determinando o arquivamento do Projeto de Lei
n.°006/2016; d) Expediente (Oficio) enviando ao chefe do Poder Executivo coma devida
comunicação de arquivamento do PL n.°006/2016. Cumpre informar que acaso as informações ora
solicitadas, não sejam fornecidas no prazo do art. 14 da Lei Orgânica do município, serão adotadas
por esta agremiação partidária todas as medidas judiciais pertinentes com vistas ao resguardo dos
direitos coletivos eventualmente violados. Aproveito do ensejo para apresentar meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração. Ituaçu, Bahia, em 25 de abril de 2017. Gilvan Da Silva
Marques – Presidente. f) – Indicação apresentada pelo vereador Ronaldo da Silva Rocha, abaixo
transcrita: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha,MD. Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores. Ituaçu (BA), 28 de abril 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:“Disponibilização de transporte
escolar para o turno noturno da comunidade da Bateia ao São José, deste município de ItuaçuBA”,JUSTIFICATIVA:O referido alambrado não está satisfazendo os seus objetivos, vez que, a sua
altura por ser baixa não satisfaz as necessidades atinentes ao amparo das bolas e proteção para os

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
espectadores presentes quando da realização da prática esportiva. Ressalta-se, que a referida
quadra foi construída com recursos próprios deste Município, razão desta indicação ser dirigida ao
nosso Gestor Municipal. Ademais, servirá também para realizar eventos festivos e culturais que
certamente proporcionarão momentos agradáveis ao povo daquela região.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. Ronaldo da Silva Rocha - Vereador – PSD. g) – Moção de Pesar
pelo falecimento do Senhor Antônio Ferreira Pessoa, apresentada pelo Vereador Márcio aparecido
Araújo Rocha. Ituaçu-BA, 28 de abril de 2017. Senhor Vice- Presidente, Apresento a esta Casa
Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. ANTÔNIO FERREIRA PESSOA. MOÇÃO DE
PESAR;No dia 28 de fevereiro do corrente ano de 2017, fomos acometidos por uma imensa
tristeza e pesar devido ao falecimento do nosso saudoso amigo Antônio Ferreira Pessoa, nascido
em Iguatemi em 10 de junho de 1947, onde viveu infância e adolescência. Por motivos de
trabalho, mudou-se para Brumado e viveu por lá cerca de trinta e quatro anos, onde constituiu uma
família com sua primeira esposa Marizete (In memory), onde teve sete filhos; Antônio Marcos,
Alex, Alan, Maria Stela, Marilia, Marli (In memory), e Ailton (In memory).Logo depois teve sua
segunda esposa, Senhora Zeni, com quem teve mais três filhos; Tatiane, Taline e João Paulo. No
dia 20 de julho de 2000, mudou-se para Ituaçu onde viveu seus quase dezessete anos, adquirindo
respeito por todos que conheceram. Foi um homem dedicado, carinhoso, carismático, trabalhador,
humilde, honesto, digno e de um caráter incomparável, características essas que lhe atribuíram
incontáveis amizades e uma família unida ao longo de todos os esses anos. Sua grande paixão foi
politica e futebol, fanático pelo flamengo. Antônio foi um autodidata, pois apesar de não ter
frequentado a escola, era uma pessoa inteligente, atualizada e informada. “Entender a vontade de
Deus nem sempre é fácil, más acreditar que Ele tem o melhor pra nós é o que nos
conforta”Portanto, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem ao Senhor “Antônio Ferreira
Pessoa”, merecedor de nossos reconhecimentos, ressaltando que esta homenagem não é só do meu
anseio como de todos os ituaçuenses. Por tudo isso, temos que rogar a Deus para que dê a sua
alma muita paz, sossego e as glórias do Céu e aos seus familiares a resignação por tão grande e
triste perda. Que Deus os conforte e os ampare. Assim, solicito a Vossa Excelência que, após os
trâmites regimentais, seja a presente Moção transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado
conhecimento aos familiares do nosso saudoso amigo, ANTÔNIO FERREIRA PESSOA.
Atenciosamente,Márcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PR. Dando continuidade, o Senhor
Presidente franqueou 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 abriu o espaço
destinado a TRIBUNA LIVRE, comunicando a todos que estava inscrito a Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina de Luz Jesus, para falar sobre assunto
referente a área de saúde deste município, conforme oficio nº. 018/2017, acima mencionado. Após
a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente disponibilizou o tempo de cinco minutos para a
mesma fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da palavra, a Senhora Maria Cristina de Luz
Jesus, cumprimentou todos os vereadores, funcionários do legislativo municipal e pessoas
presentes, destacando que naquele dia diversas manifestações estavam sendo realizadas em todo o
país contra a reforma trabalhista e a reforma da previdência, classificando ambas como uma
vergonha e uma afronta à nossa constituição. Mencionou que o momento era oportuno para tratar
da situação do setor de saúde municipal, afirmando que sempre houve falhas e que ela não seria
hipócrita de dizer o contrário, mas o povo clamou por mudança, conseguiu a mudança de governo
e esperava a melhora. Destacou que aquilo que estava errado e o que estava com problema,
precisam de solução por parte da nova gestão. Disse que, ao contrário, os problemas permanecem
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e, em algumas situações, até pioraram. Afirmou faltar médico em três unidades de saúde e que
uma até teve um profissional contratado, mas este só atendeu durante um mês e já foi embora.
Salientou que está faltando médico porque estes profissionais não aceitam receber o salário
proposto pela administração municipal, afirmando não ser condizente com o trabalho
desenvolvido por estes profissionais. Afirmou que existem médicos dispostos a trabalhar no
município, desde que seja feito um reajuste, questionando o porquê de não ser feito este
aumento?Enfatizou que Ituaçu pode e precisa fazer este reajuste, destacando que a população não
pode ficar desassistida ou obrigando que médicos atendam um número exagerado de pacientes no
Hospital Municipal. Falou que a população não pode ser impedida de procurar atendimento
médico no hospital e que esta demanda só existe porque falta atendimento médico nas unidades de
saúde, destacando que faltam médicos nas unidades de saúde da Sede, Ovelha e São José.
Classificou a situação como sendo absurda, afirmando que como Presidente do Conselho
Municipal de Saúde não pode permitir que esta situação perdure. Disse que os técnicos de
enfermagem são muito mal remunerados e que, daqui um tempo, nenhum profissional vai querer
mais fazer o curso técnico de enfermagem para no final receber um salário mínimo. Afirmou ter
tomado conhecimento de que o atual gestor pretende pagar uma gratificação, mas somente para os
profissionais que atuam na área de vacinação, questionando como fica a situação dos demais
técnicos, ressaltando ainda que a gratificação pode ser retirada a qualquer momento pelo gestor.
Sobre os exames laboratoriais, destacou que a atual gestão está chegando ao quarto mês e somente
agora foi feita a licitação e que na próxima semana deve ser iniciada a realização de exames
laboratoriais, questionando como pode a população ter ficado quatro meses sem acesso a este
serviço de saúde? Destacou que a maioria da população não tem condição de arcar com os custos
elevados de alguns exames laboratoriais e que estas pessoas ficaram prejudicadas neste período.
Disse que o seu objetivo ali era cobrar do executivo e do legislativo uma solução, destacando que
se cada um fizer a sua parte, a situação melhora. Dando continuidade, a Senhora Maria Cristina
indagou quando será dada uma solução para a situação do abono do PMAC, questionando a
atitude do atual gestor, que afirmou que não vai pagar por não ser obrigação dele fazer isto.
Afirmou que ele tem sim a obrigação de pagar e que os vereadores precisam dizer isto ao atual
prefeito, até porque o trabalhador não pode pagar pelo erro de gestor A ou B. Mencionou ser
preciso cobrar a realização do trabalho bem feito, mas também é preciso respeitar o trabalhador.
Destacou que em todo o Brasil os trabalhadores estão lutando pelos seus direitos e que a luta é
válida, porque quem se cala, consente. Afirmou não ser possível consentir com tanta coisa errada e
tanta falta de respeito com o trabalhador, destacando que os reflexos disto serão sentidos no futuro
por toda a sociedade. Ressaltou que no início da atual gestão, o Conselho Municipal de Saúde
convidou o prefeito municipal a participar de uma reunião e que ela ficou animada com a sua fala
na oportunidade, fazendo questão de dizer ao mesmo que não esperava aquele posicionamento por
parte dele, quando o mesmo pediu aos profissionais para tratar o povo com carinho e com atenção.
Disse ter aplaudido o mesmo naquela oportunidade, mas no momento questionava ao prefeito
onde está o carinho com o povo que ele tanto defende?Prosseguindo, a Senhora Maria Cristina
comentouque havia passado por uma situação na semana anterior que a deixou muito triste,
destacando que uma médica filha de Ituaçu, conseguiu algumas vagas para cirurgia de catarata na
cidade deIrecê-BA, tendo solicitado o transporte para os pacientes, não diretamente, mas através
do Vereador Adriano, o qual ficou responsável em resolver tal questão com o gestor, haja vista,
que o mesmo também tinta interesse. Disse que a ida dos pacientes estava prevista para o dia 19 de
abril, mas no dia anterior tomou conhecimento de que o Vereador Adrianojá se encontrava em
Irecê apenas com os seus seis pacientes, tendo ficado muito triste e decepcionada com a referida
situação. Falou que procurou o Secretário Municipal de Administração e este ficou incumbido da
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tarefa de falar com o prefeito, solicitando posteriormente que fosse alterada a data do atendimento.
Disse que conseguiu mudar o atendimento para sexta-feira, dia vinte e um de abril, e tentou falar
com o prefeito em busca do transporte dos pacientes, mas não conseguiu. Acrescentou que eram
doze (12) vagas para cirurgia e que não poderia perder esta oportunidade, quando então procurou
o Vereador Almir Santos Pessoa e este tentou falar com o atual prefeito e também não conseguiu.
Em seguida, o Vereador Almir Pessoa manteve contato com os vereadores Márcio Aparecido,
Elza Marillu, Joel, Ronaldo e Sivaldo, o ex-prefeito Albercinho e o deputado estadual Marquinhos
Viana, e todos se dispuseram a ajudar e acabaram viabilizando o transporte dos pacientes, ao
tempo em que, agradeceu a todos eles por terem tido boa vontade de ajudar e possibilitado que
estas doze pessoas fossem operadas. Falou que esta obrigação era do poder público, destacando
que as vagas foram conseguidas pela boa vontade de uma médica filha de Ituaçu, Dra. Sueny
Santos Rocha. Em seguida, a Senhora Maria Cristina pediu permissão ao Senhor Presidente para
quebrar o protocolo e solicitar uma salva de palmas para o Vereador Almir Santos Pessoa e
demais vereadores que colaboraram para a ida destes pacientes para Irecê-BA. Destacou que em
nenhum momento o Vereador Almir Pessoa lhe questionou quem seriam os pacientes
beneficiados, afirmando ser dever do poder público fazer o bem, sem olhar a quem e que se
orgulha de ter pessoas deste tipo no legislativo municipal. Disse que vai continuar lutando por
uma Ituaçu melhor, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, seja na condição de Presidente
do Conselho Municipal de Saúde, seja na condição de Presidente do Sindicato dos Agentes
Comunitários e Endemias, ou mesmo como cidadã e trabalhadora. Finalizou agradecendo a
oportunidade, pedindo desculpas se exaltou-se em algum momento. Dando continuidade aos
Trabalhos, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA e colocou em discussão e votação, as
seguintes matérias: a) -Indicação apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha para
“Disponibilização de transporte escolar para o turno noturno da comunidade da Bateia ao São
José, deste município de Ituaçu-BA”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade
de votos; b) – Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferreira Pessoa, apresentada
pelo Vereador Márcio aparecido Araújo Rocha, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por
unanimidade de votos. Prosseguindo, 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. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas
Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil , parabenizou a
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina Luz pelas suas colocações,
dizendo que a mesma tem o seu apoio. Falou que este tipo de atitude do gestor não é só com ela,
mas com quase todo mundo nesta parte, e quanto a isso ele não apoia, porque é contra coisa
errada. Continuando, o Edil solicitou o encaminhamento de ofício para a Empresa Tribo,
responsável pelo transporte escolar no município, para questionar algumas coisas erradas que
estão acontecendo. Segundo o Vereador, o edital da licitação exigia carros fabricados a partir de
dois mil e dois (2002) e as pessoas que conseguiram as linhas adquiriram carros novos para
atender a exigência com a promessa de que teriam um pagamento de 10% (dez por cento) maior
do que receberam no ano anterior, mas isto não se concretizou. Disse que algumas pessoas estão
recebendo até 20% (vinte por cento) a mais, mas outros tiveram o valor reduzido, afirmando estar
havendo uma injustiça, destacando que além de estarem recebendo a menos do que esperavam, os
mesmos estão tendo que fazer o transporte em estradas em péssimo estado de conservação.
Salientou que a estrada que existe na região das Almas Pobres, que faz o transporte dos alunos
para o colégio na Boca da Mata, que só está rodando porque uma máquina da Prefeitura de Barra
da Estiva consertou a referida estrada. Enfatizou que não estava ali para apoiar o erro de ninguém
e que foi eleito para fiscalizar e cobrar o executivo. Disse que além de estarem recebendo menos
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do que foi combinado, os donos dos veículos estão há quase sessenta dias fazendo o transporte e
ainda não receberam pelo serviço prestado. Falou que tal situação é absurda, afirmando que todo
mês o município recebe o dinheiro para custear as despesas com a o setor de educação,
enfatizando que a empresa e o prefeito estão achando que o dinheiro é deles e pode fazer o que
quiser, ou então estão engavetando o dinheiro e só vão pagar quando bem entenderem. O Edil
disse que os responsáveis pela linha tem os seus compromissos para pagar, seja para quitar um
financiamento para aquisição do veículo exigido pela empresa, seja para pagar o combustível
utilizado, sob pena de arcar com os juros decorrentes do atraso no pagamento. Pediu urgência no
envio do referido ofício, destacando que caso a empresa não pague, ou que ela não dê uma
informação sobre porque não pagou, vai procurar a justiça para tomar as devidas providências.
Dando continuidade, o Vereador Otacilio falou que quando uma coisa começa errado, termina
errado, destacando que o prefeito fez um mutirão de limpeza logo nos primeiros dias de gestão,
parabenizando-o pela iniciativa, mas ele não deveria ter feito uma coisa para prejudicar, já que
existem proprietários de máquinas e veículos há quatro meses sem receber pelo serviço prestado.
Acredita que o gestor fez a coisa errada, afirmando acreditar que o mesmo deveria ter feito o
serviço de forma gradual e não ter feito da forma como fez e depois não ter como pagar. Ressaltou
que as pessoas não ficam satisfeitas com este tipo de atitude que está sendo tomada pelo atual
gestor. Em aparte, o Vereador Amir Santos Pessoa, destacou que se o prefeito contratou
máquinas e veículos para fazer o mutirão fez de forma errada, porque não se pode contratar sem
licitação, já que existe um teto máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por ano para contratar sem
licitação. Disse que os vereadores não são cegos e estão vendo as máquinas rodando no município
e todos sabem quanto é o custo uma hora máquina e um dia de caçamba para ficar à disposição.
Afirmou ser preciso verificar estas irregularidades do executivo.Dando continuidade, o Vereador
Otacilio disse que o atual gestor foi com muita sede ao pote e acabou quebrando a cara, afirmando
que isto ocorreu porque o mesmo não escuta ninguém. Mencionou que o atual prefeito está agindo
da mesma forma que o ex-gestor Albercinho, destacando que o mesmo não ouvia ninguém e
acabou perdendo as eleições. Comentou que deu carona para uma pessoa que estava vindo até a
cidade para pedir ajuda ao prefeito para terminar uma casa que estava construindo, e tudo que o
atual prefeito fala é que não foi feita ainda a licitação. Enfatizou que existe a lei de benefício
eventual, aprovada pela Câmara de Vereadores, que possibilita ao gestor ajudar as pessoas mais
necessitadas e que não tem condição de fazer uma casa, pagar um remédio ou exame médico.
Afirmou que se o prefeito não tem conhecimento, deveria contratar uma assessoria e ver esta
questão, não podendo ficar simplesmente dando desculpa. Falou que quando procura o prefeito,
este fala que o vereador já está indo levar mais problemas para ele e que já vai saindo do lugar
para se furtar de resolver o mesmo. Disse ser papel do vereador levar os problemas ao
conhecimento do gestor, cabendo a este a solução dos mesmos, afirmandoque estar tendo muita
dificuldade de conseguir falar com o prefeito, sugerindo ao mesmo que deixe certo um dia para
atender os vereadores, ou então ele vai ter que continuar relatando os problemas durante a sessão
da Câmara. O Edil disse ser melhor o prefeito ouvi-lo em particular, do que tomar conhecimento
das cobranças nas sessões da câmara. Acrescentou que agora foi realizada a licitação para compra
de medicamentos, mas que não vai estranhar se o prefeito inventar outra desculpa por não ter
remédio. Falou que não é pessoa de se humilhar para ninguém e que vai continuar fazendo as
cobranças que julgar necessárias, como fazia na gestão passada e como vai fazer na atual,
destacando mais uma vez que não pode pactuar com coisa errada. Disse que o atual gestor
reservou um ou dois dias para atender o povo, mas que nestes dias os funcionários da prefeitura
entram no gabinete, não permitindo que o povo seja atendido, e as pessoas além de gastar com o
transporte para vir para cidade, ainda perdem um dia de serviço na roça e não conseguem falar
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com o prefeito. Lembrou que o prefeito, na sessão de posse, falou que a prefeitura não era dele,
não era dos vereadores e que pertencia ao povo, o qual merece ser tratado com carinho e atenção.
Disse ainda,que a despeito da sua fala, o prefeito não está tratando bem o povo, ressaltando que
um prefeito não pode gritar com o povo no meio da rua como está acontecendo e que ele não
aceita isto. Destacou que ficou dois anos e alguns meses contra o ex-prefeito Albercinho e que não
se arrepende de nada, afirmando ser melhor ficar contra um prefeito que não tem consideração
com os vereadores e com o povo, do que ficar do lado, recebendo as cobranças do povo e não
podendo fazer nada. Disse que, se for preciso, fica mais quatro anos contra o prefeito, afirmando
que não vai ficar nunca contra o povo. Salientou que o prefeito precisa respeitar o vereador e o
povo para que estes também o respeitem. Dirigindo-se ao Senhor Presidente, o Edildestacou que
se as sessões da câmara pudessem ser transmitidas através da rádio Líder FM, ou então através do
sistema de sonorização existente nas ruas da cidade, seria bom para o povo tomar conhecimento
do que cada vereador tem cobrado nas referidas sessões, achando também,que seria muito bom se
o povo tivesse acesso ao áudio das sessões. Dando continuidade, o Edil disse que desde a gestão
passada vem cobrando uma solução para os PSFs de Boca da Mata e da Ovelha, destacando que
de duas semanas para cá, já está chegando medicamento, já tem um dentista e o atendimento foi
estendido, mas que ainda falta médico. Em seguida, afirmou que a prefeitura conta com três
Procuradores concursados e, mesmo assim, o prefeito contratou duas assessorias para fazer o
mesmo trabalho feito pelos procuradores, salientando que das duas uma: ou o gestor não confia
nos procuradores, ou então está chamando os mesmos de incompetentes. Disse que não existe
gastar tanto dinheiro com assessoria, enquanto deixa de ajudar as pessoas mais necessitadas, que
precisa de um exame médico ou de uma cesta básica. O Vereador Otacilio falou que não pode
aceitar este tipo de coisa, voltando a afirmar ter sido eleito vereador para fiscalizar o executivo,
destacando que se o prefeito não gostar deste tipo de atitude, problema dele se não estiver
gostando, basta atender os seus pedidos, ressaltando, que prefeito que não quiser resolver
problema, que não assuma o cargo. Mencionou que o vice-prefeito não tem autonomia para nada e
que tomou conhecimento de que este autorizou um serviço na rua e o prefeito o repreendeu
duramente. O Edil disse que isto não existe e que, se fosse ele o vice-prefeito, que o prefeito teria
uma resposta à altura. Acrescentou que muitos secretários só são secretários no nome e não estão a
serviço do povo, e que muitas empresas atuam como verdadeiras 'laranjas', já que deveriam honrar
com os compromissos quando ganham uma licitação. Enfatizou que o gestor precisa dar
autonomia para os secretários, ou então não fazer nenhuma nomeação nesse sentido e assumir toda
a gestão sozinho. Destacou que os secretários municipais de saúde e de educação já pediram
exoneração. Em aparte, a Vereadora Elza Marilluafirmou que os Secretários recebem as
cobranças, que até tem boa vontade de anotar os pedidos, mas não estão tendo autonomia
nenhuma para resolver os problemas, destacando que não se pode atribuir os problemas à atuação
dos mesmos, já que não estão tendo poder para fazer nada, afirmando que o prefeito deveria
confiar mais nos seus secretários e dar a estes autonomia para resolver os problemas. Falou que o
secretário assume o cargo bem intencionado, querendo ajudar, mas quando vê que a realidade é
outra, precisa recuar, porque é o seu nome que está em jogo. Disse que a Secretária de Saúde foi
convidada várias vezes para comparecer ao legislativo, mas a mesma não veio, e que naquela
sexta-feira seria o seu último dia como secretária, segundo informações que ela teve. A vereadora
destacou que quando exerceu cargo de confiança na gestão passada, sempre teve autonomia para
resolver os problemas dentro das possibilidades que ela tinha, não podendo exceder e autorizar
despesas, mas que poderia fazer tudo que estava ao seu alcance para resolver os
problemas.Retornando a sua fala,o Vereador Otacilio disse que os secretários precisam ter
autonomia para trabalhar, destacando que se não tem esta autonomia, não justifica exercer o cargo
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de confiança. Afirmou que as suas queixas não são dirigidas aos secretários, mas sim ao prefeito,
que não dá autonomia aos mesmos para trabalhar. Afirmou acreditar que outros secretários, além
dos dois já citados, também não devem permanecer nos cargos. Dando continuidade, o Edil disse
que o ex-prefeito Albercinho tinha os seus defeitos e queria ser o dono da verdade, mas que
honrava os compromissos que assumia, destacando não ter nenhuma queixa em relação a isto
quanto ao ex-gestor. Disse que o atual prefeito não age da mesma forma, destacando que subir no
palanque e falar é muito fácil, mas que honrar os compromissos é para poucos. Salientou que a sua
fala era apenas o começo e que, caso o gestor queira uma mudança de comportamento por parte
dele, que o mesmo mude a forma de tratamento, passando a respeitar e tratar bem os vereadores,
afirmando que só depende dele. O Edil disse que ele não vai ficar perdendo tempo indo procurar o
prefeito quando este está lhe virando as costas, ressaltando que respeito é mútuo, e quem quer
receber, também deve dar. Falou ainda, que se for preciso, vai para a bancada de oposição e que
não tem medo disto ocorrer. Finalizando a sua fala, o Vereador Otacilio agradeceu a todos pela
presença. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:Saudou a todos os presentes, e em seguida o Edil
disse que a fala do Colega Otacílio foi irrepreensível e que não deixou mais nada a ser dito pelos
demais, ao tempo em que, parabenizou a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora
Maria Cristina Luz pelas suas colocações. Em seguida, solicitou ao senhor Presidente para
organizar a ida dos vereadores a Salvador para visitar os deputados Aderbal Caldas e Marquinhos
Viana e ir ao Tribunal de Justiça para tratar da questão da extinção da comarca de Ituaçu,
afirmando que não se pode permitir o fechamento da mesma em nenhuma hipótese, e que é
preciso brigar por Ituaçu e pelo povo. Disse que vai conversar com o prefeito sobre o assunto para
saber se o mesmo tem interesse em organizar uma ida conjunta do executivo e legislativo. Pediu
às pessoas presentes para continuar prestigiando as sessões do legislativo municipal e assim tomar
conhecimento das cobranças que são feitas pelos vereadores, destacando que existem pessoas que
dizem que vereador não faz nada, mas que estas não sabem que os Edis não estão tendo o apoio
necessário. Afirmou que tudo quanto foi relatado pelo colega Otacílio aconteceu e está
acontecendo em Ituaçu. Sobre a ida dos pacientes para Irecê-BA, o Edil disse ter ocorrido uma
falha por parte do colega Adriano, já que este relatou a ele e ao prefeito que se tratava de apenas
seis pacientes. Disse que o prefeito solicitou ao Vereador Adriano que providenciasse um único
veículo para fazer o transporte de todos os pacientes, mas não que este não conseguiu, sugerindo
então ao prefeito que providenciasse um carro para levar quatro pacientes e que os demais iriam
com ele no seu próprio carro. Mencionou que o Vereador Almir o procurou posteriormente e ele
se dispôs a ir junto conversar com o prefeito, mas que não pôde esperar porque precisava ir a
Vitória da Conquista com um paciente e o prefeito estava em reunião. Disse que foi procurado
novamente e que se dispôs a ajudar com as despesas, apesar de não ter sido procurado antes pelos
pacientes.em aparte, o Vereador Otaciliodestacou ser testemunha do trabalho realizado pelo
colega Euvaldo na área da saúde e que presenciou um dia em que o mesmo procurou o prefeito e
já foi recebido por este dizendo “que lá vinha ele novamente com seus problemas”, e, ainda por
cima, falou assim: 'Oh, Vade, fica lá e não vem em Ituaçu não! ', dizendo que se fosse com ele, a
resposta seria diferente. Falou que o vereador estava ali buscando atender a necessidade de um
paciente e ainda é tratado desta forma pelo prefeito.Dando continuidade, o Vereador
Euvaldo afirmou que foi oposição durante muitos anos e sempre ajudou da melhor forma que
pôde os pacientes. Disse que comprou o seu carro zero quilômetro e o mesmo já está com mais de
cento e oitenta mil quilômetros rodados, só ajudando o povo. Enfatizou que nunca vai se esconder
para deixar de ajudar o povo, destacando que a nova gestão tem apenas quatro meses e que ouviu
comentários de que o atual gestor disse que ainda vai queimar a língua de muita gente, rogando a
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Deus para que isto aconteça de fato.Ver. Tertulina Silva Andrade: Após as saudações de praxe,
a Vereadora
parabenizou a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina Luz, pela sua
fala, afirmando ser preciso fazer as cobranças na área da saúde , haja vista, que o referido setor
está um verdadeiro fracasso. Disse que no PSF de Lagoa da Laje está faltando até dipirona,
lembrando que faz vinte e dois dias que ela solicitou o encaminhamento de ofício ao executivo
cobrando uma solução para a falta de medicamento. Afirmou ser preciso priorizar a área da saúde,
destacando que um senhor presente na sessão, que estava nesta Casa para pedir ao Senhor
Presidente que interceda em seu favor junto ao Deputado Estadual Marquinhos Viana, porque já
pediu várias vezes ao executivo o remédio que precisa e não conseguiu sequer falar com o
prefeito. Sobre a ida dos pacientes para Irecê-BA, a Vereadora Tertulina disse não ter ajudado,
porque não foi procurada para isto e que se tivesse sido, ajudaria. Afirmou que a saúde está
sempre em primeiro lugar e quando ela vê uma pessoa carente sem condição de comprar um
remédio, ou de pagar um exame, isto lhe dói muito. Destacou que cimento e outras necessidades
podem esperar, mas que saúde não. Solicitou ao Senhor Presidente que reiterasse o ofício ao
executivo cobrando uma solução para a falta de medicamentos no PSF de Lagoa da Laje,
afirmando que a situação é absurda. Em seguida, parabenizou a fala do colega Otacílio, afirmando
que a empresa que ganhou a licitação é um verdadeiro fracasso e que os donos dos ônibus estão
insatisfeitos e não descartam de parar o transporte de alunos, dando razão aos mesmos se assim o
fizerem. Enfatizou que muitos não tinham o dinheiro para comprar os carros exigidos pela
empresa, questionando como eles podem agora ainda ter que arcar com o combustível sem receber
da empresa? Destacou que a empresa precisa pagar os donos de veículos, afirmando que as aulas
já começaram tarde e que não se pode mais perder um dia de aula. Disse que se o transporte
escolar for interrompido será um fracasso total para a atual gestão.Em questão de ordem, o Senhor
Presidente solicitou à Secretária da Câmara que fizesse novamente a leitura do ofício encaminhado
pela Secretária de Saúde, acima transcrito. Após a leitura, o Senhor Presidente, destacou que o
referido ofício foi uma resposta ao pedido feito pela Vereadora Tertulina e pelos demais
vereadores da Câmara de Ituaçu cobrando uma solução para a falta de medicamentos nos Postos
de Saúde, destacando que a Secretária afirma que tem medicamento nos postos, mas que os
profissionais que lá trabalham dizem o contrário, questionando quem está falando a verdade?
Dando continuidade, a Vereadora Tertulina afirmou que até o dia anterior não havia nenhum
medicamento disponível no PSF de Lagoa da Lage, inclusive os de baixo custo. Disse ainda, que a
unidade conta com o atendimento de um médico, mas que este agora está de férias e não foi
contratado outro profissional para substituí-lo. Ressaltou que a sua luta principal é na área da
saúde, afirmando estar ao lado do colega Otacílio para o que der e vier.Ver. Ronaldo da Silva
Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil, parabenizou a Presidente do Conselho
Municipal de Saúde e o Colega Otacílio pelas suas colocações, destacando que não se pode ter
medo de falar a verdade. Dando continuidade falou sobre a situação do Posto de Saúde do São
José, afirmando que o prédio foi feito há mais de 20 anos e está abandonado e em ruínas. Disse
que as pessoas usam o local para ficar na sombra, solicitando que seja encaminhado ofício ao
executivo para que tome uma providência, seja no sentido de demolir ou de reformar o referido
prédio. Disse que foi cobrado por uma pessoa da comunidade, que ainda lhe questionou se ele
trataria deste assunto na sessão legislativa e que ele assumiu este compromisso. Afirmou ter feito
uma visita ao local para ver a real situação do prédio e que o mesmo está em ruínas e que as
pessoas da comunidade estão querendo fazer a demolição por conta própria, mas que ele pediu
para aguardar até que o executivo se posicione a respeito. Em seguida, questionou se houve
alguma resposta do executivo em relação ao pedido de EPIs para os profissionais que trabalham
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no setor de limpeza pública. Diante da informação que não havia chegado nenhuma resposta, o
vereador questionou como as pessoas podem continuar trabalhando desta forma, sem os
equipamentos de proteção necessários, ao tempo em que, solicitou o reenvio do referido ofício.
Em aparte, o Senhor Presidente solicitou do Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado
dos Anjos e Silva que fizesse a leitura do artigo 27 da Lei Orgânica do Município. Em seguida, o
Assessor Jurídico fez a leitura do artigo 27, a seguir transcrito: 'A Câmara Municipal, pelo seu
presidente, bem como de qualquer das suas comissões, pode convocar secretário municipal para,
no prazo de oito dias, prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados,
importando crime contra a administração pública a ausência sem justificação adequada ou
prestação de informações falsas. §1º - Os Secretários Municipais podem comparecer à Câmara
Municipal para qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimento com o
presidente respectivo para expor assuntos de relevância de sua secretaria. §2º - A Mesa da Câmara
Municipal pode encaminhar pedido escrito de informações aos secretários municipais, importando
crime contra a administração pública a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem
como prestação de informações falsas'. Prosseguindo, o assessor jurídico destacou que houve o
enquadramento em situação destas envolvendo a Secretária de Saúde, mas em razão das
informações extra-oficiais de que a mesma estava de saída, não foram tomadas as devidas
providências, sendo necessário aguardar se ela vai realmente sair, mas que, toda vez que um
secretário municipal não comparecer, que fique claro que o mesmo está infringindo a Lei Orgânica
e cometendo crime contra a administração pública. Falando em seguida, o Senhor Presidente
destacou que o pedido do Vereador Ronaldo foi encaminhado há mais de trinta dias para a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos e ele está percebendo que os secretários não estão dando a
devida importância ao poder legislativo, bem como, às cobranças que são feitas pelos vereadores.
Destacou que a população procura o vereador e este leva o problema ao conhecimento do
executivo para que ele tome as devidas providências, mas quando isto não ocorre só resta procurar
o poder judiciário. Afirmou que no seu entendimento, mesmo sendo da oposição, não acredita que
haja necessidade de ficar recorrendo ao judiciário e os problemas podem ser resolvidos de forma
amigável, mas se continuar desta forma, será preciso denunciar ao Ministério Público para que
tome as devidas providências. Retornando a sua fala, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto
afirmou que está à disposição para tomar as providências que a Mesa Diretora entender serem
necessárias. Disse que, no caso do transporte escolar, a assessoria pode reiterar o pedido através de
ofício, advertindo o Secretário de Transportes sobre a existência deste dispositivo legal. Em
aparte, o Vereador Almir destacou que em sessão anterior, quando o colega Joel cogitou a
possibilidade de recorrer ao Ministério Público, o mesmo foi criticado por outros vereadores.
Afirmou acreditar que talvez esta seja mesmo a solução necessária diante da falta de respeito com
que o poder legislativo está sendo tratado. Disse que tem muitas críticas a fazer em sua fala e vai
cobrar providências. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo destacou que o seu pedido de
fornecimento de EPIs já tem mais de dois meses e não foi atendido e, enquanto isto, as pessoas
continuam trabalhando sem os devidos equipamentos de segurança e proteção, colocando em risco
a saúde e integridade física. Sobre o atraso no pagamento do transporte escolar, afirmou não ter
conhecimento de tal problema, mas classificou a situação como sendo uma vergonha para a gestão
municipal. Destacou que a licitação exigiu veículos com fabricação a partir do ano 2002, ou seja,
com no máximo quinze anos de uso, mas que existem muitos veículos que não atendem esta
exigência fazendo o transporte de alunos. Disse ser necessário realizar uma fiscalização para
comprovar este fato, informando que na região dos Gerais tem muitos veículos nesta situação.
Mencionou que se a licitação exigiu, a empresa tem que cumprir e, se não tiver como, que
rescinda o contrato e deixe outra empresa prestar o serviço. Dando continuidade, o Edil disse que
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gostaria de fazer das palavras do colega Otacílio as suas. Enfatizou que se fosse falar tudo que ele
pensa sobre o atual prefeito, ficaria o dia inteiro criticando o mesmo. Disse acreditar que o gestor
está 'de mal' com ele, porque não o cumprimenta, apesar de terem tido uma grande convivência
antes dele se tornar prefeito. Salientou que esta situação se deve ao fato dele ter feito cobranças
em favor do povo ao mesmo, dentre as quais o pagamento do abono do PMAC e o funcionamento
do colégio do Campo Grande. Sobre esta obra, afirmou acreditar que existe uma pessoa residindo
no local, inclusive vendendo alguns restos de materiais para sobreviver, já que teria sido
contratado para trabalhar como vigia e não está recebendo o salário. Disse que muitas pessoas que
trabalharam na obra também não receberam, enfatizando não saber se a culpa é do prefeito ou da
empresa que fez a obra. Afirmou que pretende denunciar o caso à justiça, destacando que o vigia
veio de Itabuna, está vivendo da boa vontade da comunidade, sem receber salário, há mais de dois
meses. Acrescentou que não sabe qual é a empresa que está atualmente responsável pela obra, já
que houveram muitas mudanças desde o início e que, em razão das cobranças para que a obra
fosse concluída, teve um início de discussão com o prefeito, por ocasião da realização de uma
reunião no localidade de Laranjeiras. Disse que tem a gravação do episódio e que, na ocasião,
preferiu não levar a discussão adiante, destacando que foi eleito vereador não para discutir com
prefeito, mas para defender os interesses do povo. O Vereador Ronaldo destacou, que tem
recebido elogios pelo trabalho que vem realizando, demonstrando que as pessoas estão satisfeitas
como seu trabalho e que pretende continuar agindo desta forma até o último dia do seu mandato.
Voltou a dizer que, por conta deste início de discussão, ou em razão das cobranças que fez, o
prefeito não está falando com ele, enfatizando acreditar que o mesmo não esperava esta
fiscalização por parte do vereador. Classificou a situação como sendo triste, destacando que
muitas vezes deixa de falar alguma coisa na sessão pensando no bem do povo, mas que as vezes é
preciso desabafar como fez o Vereador Otacílio. Disse que as vezes evita criticar porque sabe que
é preciso procurar o executivo para buscar uma solução para os problemas, mas que a situação está
difícil porque até mesmo os aliados do gestor não estão conseguindo nada, só restando aos
vereadores de oposição fazer as críticas. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os
presentes e em seguida, o Edil , disse que fazer cobranças é parte do papel de vereador,
enfatizando que quem mais recebe cobranças da população é o próprio vereador em todos os
lugares que vai, e que, em razão disto, o Edil tem que fazer as cobranças, levando ao
conhecimento do executivo os problemas existentes. Mencionou que ser político exige muita
calma e paciência para saber ouvir as cobranças. Continuando, o Vereador Sivaldoelogiou a fala
do colega Otacílio, afirmando que o mesmo é uma pessoa correta, que está sempre priorizando o
atendimento dos pedidos feitos pela população e primando sempre pela verdade. Sobre o
transporte escolar, afirmou não ser correto a pessoa prestar o serviço e não receber, já que na
prestação dos serviços, os proprietários de veículos assumem compromissos e obrigações. Disse
que se o problema estiver com a empresa, é preciso cobrar que ela honre os compromissos
assumidos, não deixando os prestadores de serviços com mais esta preocupação. Afirmou ter sido
procurado por duas pessoas, que lhe relataram o problema de atraso no pagamento e solicitaram
informações a respeito. Disse que vai buscar as informações e uma solução para o problema.
Sobre a falta de medicamentos, o Edil falou que em razão da necessidade de licitação, já que os
municípios não podem comprar sem fazer este procedimento, acaba atrasando a compra de
medicamentos. Elogiou a fala da Presidente do Conselho de Saúde, Senhora Maria Cristina Luz,
destacando que é preciso sempre buscar a melhora e que a Câmara de Vereadores está sempre à
disposição para ouvir as queixas e buscar as soluções. Disse conhecer alguns agentes comunitários
e sabe do esforço destes profissionais no exercício das suas atividades e na busca de melhorias
para a população. Pediu ao público que continue prestigiando as sessões do legislativo municipal,
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ajudando a divulgar o que está sendo debatido nas sessões da Câmara e as cobranças que são feitas
por cada um dos vereadores. Destacou que os Edis estão sempre lutando por melhorias para o
município e tentando ajudar o executivo a resolver os problemas.Ver. Reinalvo Rocha
Ferreira:Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil parabenizou as falas dos colegas
Otacílio e Euvaldo e da Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cistina Luz.
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao gestor municipal para solucionar
a falta de agente de saúde para atender os moradores da Rua 03, Bebedouro e Santa Clara,
destacando que há muito tempo os referidos moradores estão sem este serviço. Solicitou ainda, o
envio de ofício para empresa responsável pelo transporte escolar para prestar informações ao
legislativo sobre o atraso no pagamento dos prestadores de serviços. Sugeriu a realização de
vistoria nos veículos que estão sendo usados no transporte de alunos, destacando que existem
carros novos de ano, mas que estão em péssimo estado de conservação. Disse ter recebido
cobranças de pais de alunos neste sentido e que ele orientou as pessoas a procurar a Secretaria de
Educação para se queixar e cobrar providências. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo
afirmou ser uma falta de responsabilidade dos médicos concursados não prestarem os serviços sob
a alegação de que o salário é baixo, mas que quando estes fizeram o concurso já sabiam o salário.
Sobre a ida de pacientes para Irecê, disse que ele não foi procurado para ajudar no transporte dos
pacientes, dizendo em seguida que é preciso tomar muito cuidado com estes procedimentos
cirúrgicos realizados em regime de mutirão. Mencionou ter tomado conhecimento de casos de
pacientes que ficaram cegos após se submeterem a cirurgias em mutirões, destacando que fez uma
raspagem no olho uma vez e que não foi necessário se submeter a nenhum exame prévio. Em
seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao prefeito solicitando a roçagem
das estradas, principalmente na região de Baixa Funda, destacando que o mato cresceu e são os
ônibus que estão fazendo a roçagem. Em aparte, a Vereadora Tertulina solicitou ao senhor
Presidente o envio de ofício ao Executivo solicitando a roçagem das estradas da região de
Curralinho, Melancia, Salobro e demais regiões, afirmando que o mato cresceu e está invadindo as
estradas vicinais. Em aparte, o Vereador Ronaldo destacou que na sessão anterior solicitou a
realização de reparo em uma estrada rural do São José e Bateia, alertando o Secretário que, se não
fosse realizada no prazo de oito dias, a comunidade iria se reunir e realizar o serviço em regime de
mutirão. Afirmou que a comunidade vai realizar o referido mutirão no próximo domingo, ficando
o gestor desde já alertado para que depois não diga que houve invasão de competência.
Finalizando a sua fala, o Vereador Reinalvo agradeceu a presença de todos, destacando que
muitas pessoas não comparecem às sessões depois ficam dizendo que vereador não faz nada, mas
que isto não é verdade.Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o
Edildestacou que no dia 10/03/2017 expressou a necessidade dos vereadores e da Câmara
Municipal manter contato com os deputados votados no município para pedir que votassem contra
a reforma trabalhista em tramitação do Congresso Nacional, mas nada foi feito nesse sentido.
Disse ainda, que reiterou tal pedido na sessão do dia 24/03/2017, mas que agora não adianta mais
enviar oficio porque já foi aprovado pela Câmara. Mencionou que antes da presente sessão
conversou com outros vereadores sobre a necessidade de ir a Salvador para procurar os senadores
e pedir aos mesmos para votar contra a referida reforma, destacando ser preciso alertar aos
mesmos que no próximo ano tem eleição e que os vereadores não terão como pedir voto para
deputados e senadores que votaram a favor da reforma trabalhista. Sobre a extinção da comarca
local, o Edil afirmou já ter conversado com o Senhor Presidente sobre a necessidade de ir a
Salvador para procurar deputados e o Tribunal de Justiça para não permitir que o fato seja
concretizado. Enfatizou que a perda da comarca seria um grande prejuízo para o município e para
a população, que teria de deslocar até Vitória da Conquista ou Brumado para ter acesso ao poder
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judiciário, salientando que muitas pessoas não tem condição financeira de arcar com estes gastos.
Sobre a ida dos pacientes para Irecê-BA, o Vereador Almir disse que foi procurado pela
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina Luz para relatar o problema
do carro, a qual já tinha falado com o Vereador Adriano e perguntando o que ele poderia fazer a
respeito. Disse que enviou um áudio e uma mensagem para o referido colega, que o mesmo
visualizou e não deu nenhuma resposta. Disse ter falado com a Presidente do citado Conselho, que
não poderia arcar com este custo sozinho, mas solicitou da mesma que adiasse a ida para tentar
conseguir o transporte com o executivo. Falou que ligou para o Vereador Euvaldo e este se dispôs
a ir junto conversar com o prefeito, mas que chegando na Prefeitura ele sentiu um clima diferente
e preferiu buscar outra solução, tendo então ligado para outros colegas vereadores, para o
Deputado Marquinhos Viana, o ex-prefeito Albercinho, destacando que não ligou para outros
vereadores porque não tinha o contato e que não ligou para o Vereador Adriano porque já tinha
tentado e este não havia dado resposta. Disse que todos com quem falou se dispuseram a ajudar,
enfatizando que todos foram eleitos para ajudar o povo e que questões envolvendo saúde são
dispendiosas, lembrando que quando seu pai precisava lhe levar para Vitória da Conquista e os
dois saiam de Ituaçu apenas com o dinheiro para tomar café e pagar a sessão de fisioterapia.
Questionou porque o executivo não ajudou e deu o transporte para estes pacientes, afirmando ter
sido uma falta de respeito com os cidadãos. Ressaltou que na campanha promete o céu, mas
quando ganha dá as costas para a população. Em aparte, o Senhor Presidente destacou que a
gestão anterior foi criticada por comprar carros novos e que a nova gestão não pode alegar que
estes carros estão quebrados para justificar a não concessão do transporte dos pacientes. Disse que
os veículos foram adquiridos pelo ex-gestor exatamente para fazer o transporte de pacientes para
outros centros, acreditando que os mesmos não estão sendo usados com esta finalidade. Em
aparte, a Vereadora Elza Marilu destacou que na sexta-feira em que os pacientes foram para
Irecê-BA era feriado e não houve aula naquele dia, podendo os veículos que fazem o transporte
escolar serem usados para esta finalidade, desde que a prefeitura fizesse o devido pagamento.
Salientou que os veículos estão em bom estado e que não houve bom senso por parte do poder
executivo para resolver o problema.Dando continuidade, o Vereador Almir destacou que, quando
se trata de problema de saúde, não se pode fazer qualquer tipo de discriminação com o paciente,
sendo preciso ajudar a todos. Relatou um caso ocorrido em Tranqueiras, num domingo, quando foi
procurado por uma pessoa pedindo para levá-la em Ituaçu. Disse que na saída do povoado, parou
para cumprimentar alguns amigos e estes lhe questionaram onde ele estava indo, e diante da
resposta, os mesmos falaram que aquela pessoa não era sequer eleitora dele, mas que ele
respondeu que em caso de doença não pode olhar esta questão, sendo necessário ajudar.
Prosseguindo, o Edil agradeceu os elogios recebidos da Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, afirmando estar à disposição para ajudar sempre que necessário, mas que não pode colocar
o braço onde não alcança e que, em razão disto, teve de pedir ajuda aos colegas vereadores,
deputado Marquinhos Viana e ex-prefeito Albercinho, porque sozinho não poderia arcar com o
custo de fretar um veículo para fazer o transporte dos pacientes. Em seguida, destacou ter recebido
denúncia de que existe um motorista do Hospital que está sem fazer nada por perseguição política,
enquanto existem motoristas contratados pela administração pública, questionando se está
sobrando dinheiro na prefeitura e afirmando ser uma falta de respeito com o dinheiro público.
Disse que o motorista André está lá parado, encostado por ter feito campanha contra o atual
gestor, achando necessário respeitar a opinião política do cidadão, pois o mesmo não é obrigado a
votar em A ou B. Pediu aos demais colegas vereadores que ajudassem na solução do problema,
convidando a todos, especialmente ao Líder do Governo para ir, depois da sessão, ao Hospital
Municipal confirmar a referida denúncia. Ressaltou que o motorista André sempre foi um
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funcionário exemplar, que nunca teve má vontade para fazer uma viagem a serviço do município,
mas que agora está sendo perseguido por questões políticas. Ressaltou que agora está sendo com o
funcionário André, mas que esta situação pode se repetir no futuro com qualquer outra pessoa.
Solicitou que seja convocado o Diretor do Hospital Municipal para prestar os devidos
esclarecimentos, destacando que o Vereador Joel foi muito criticado quando cogitou a
possibilidade de acionar o Ministério Público para denunciar uma situação, mas que é preciso
tomar este tipo de providência mesmo. Afirmou que o vereador quer ser parceiro do executivo e,
quantas vezes forem necessárias, vai procurar o gestor municipal, independente dos comentários
que forem feitos, porque ele estará lá defendendo os interesses do povo. Falou que foi na
Prefeitura com a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, em busca do transporte para treze
pacientes, que precisavam fazer cirurgia de catarata, classificando como sendo uma vergonha o
gestor municipal ter negado o referido transporte. Enfatizou que o município tem recursos e prova
disto são os inúmeros veículos e máquinas alugados. Solicitou da Mesa Diretora a adoção das
medidas necessárias para resolver a situação do motorista André, destacando que o mesmo não foi
seu eleitor, mas é um cidadão de bem, uma pessoa alegre e que está jogado num 'quartinho' sem
fazer nada. Questionou o que virou o dinheiro público?Em aparte, a Vereadora Elza Marilu
destacou que o motorista André foi oposição ao prefeito, mas que não está sendo perseguido por
isto, mas sim em razão de ter feito postagens em redes sociais e ter participado de eventos
organizados pelo ex-prefeito. Acrescentou que além dos motoristas contratados, a gestão
municipal está solicitando que motoristas do SAMU e de outros órgãos realizem viagens a serviço
do município. Afirmou que, além de cansar outros profissionais, que são obrigados a fazer horaextra, tem um motorista à disposição. Disse ainda, que o referido motorista já procurou o
Ministério Público para relatar a perseguição que está sofrendo e que, além da justiça, é preciso
que os vereadores também se mobilizem, tomem conhecimento do caso e busquem uma solução.
Destacou que o motorista André é escalado para ficar de plantão, mas não faz nenhuma viagem e
que todos sabem que, quando o motorista viaja, acaba ganhando um pouco a mais. Salientou que o
citado motorista tem filhos que moram em São Paulo, já tem o valor da pensão alimentícia
descontada em folha, tem nova família em Ituaçu e o mesmo foi afetado brutalmente no ponto de
vista não só emocional, como financeiro. Dando continuidade, o Vereador Almir voltou a
destacar a necessidade de todos os vereadores comparecerem no Hospital Municipal para
confirmar a situação e buscar uma solução, destacando que o motorista André é concursado e não
pode ser demitido, mas o mesmo pode acabar pedindo para sair em razão da perseguição que está
sofrendo. Pediu ao Senhor Presidente que veja com a assessoria jurídica o que pode ser feito para
ajudar o referido motorista, afirmando que o mesmo está sendo humilhado pela atual gestão. Sobre
a fala do colega Otacílio, destacou que a Câmara aprovou em 2015, um reajuste de 100% (cem por
cento) para os procuradores do município e que a atual gestão contratou duas assessorias ao custo
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano. Destacou que o reajuste foi concedido para que os
procuradores trabalhassem a mais do que era exigido, emitindo parecer em licitações e
respondendo processos, achando ser necessário verificar o que está ocorrendo no executivo.
Mencionou que na época da aprovação do reajuste, o então vereador Dr. Antônio Augusto, hoje
assessor jurídico, foi contra, questionando naquela oportunidade porque só uma categoria seria
beneficiada. Disse que com o reajuste o salário dos procuradores foi para R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais), mas o prefeito pode pagar legalmente até R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos), e pode ainda nomear um procurador geral. Destacou que além das duas assessorias
jurídicas, o prefeito ainda contratou uma assessoria em licitação. Sobre a aprovação da Lei do
Benefício Eventual, esclareceu para o colega Otacilio que a Câmara aprovou a referida lei, mas
que para comprar o benefício eventual, o prefeito precisa fazer licitação e não pode comprar o
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benefício acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por ano só porque a câmara aprovou a lei. Dando
continuidade, o Edil destacou que os ofícios encaminhados ao executivo não estão sendo
respondidos, solicitando ao Senhor Prefeito que dê uma resposta aos vereadores. Disse ter pedido
a reforma da quadra da Gruta da Mangabeira na primeira sessão e até agora não houve nenhuma
manifestação por parte do executivo nesse sentido. Acrescentou que o Vereador Euvaldo pediu a
construção de banheiros no povoado da Gruta da Mangabeira e também não obteve resposta,
enfatizando que é preciso estar sempre cobrando. Em aparte, o Vereador Euvaldo afirmou que
não se pode cobrar uma resposta do executivo no tocante às indicações, porque estas podem ser
atendidas de imediato, ou podem ser atendidas no final do mandato. Destacou que nenhuma gestão
deu resposta às suas indicações até a presente data, mas que ele vai continuar cobrando o
atendimento das suas indicações, mas não pode obrigar o executivo a fazer. Dando continuidade, o
Vereador Almir Pessoa falou que tem conhecimento de que não se pode obrigar o executivo a
atender as indicações, mas que o gestor deveria dar uma resposta aos vereadores. Em seguida,
destacou que o executivo começou a fazer a recuperação das estradas, afirmando esperar que o
serviço seja executado rapidamente na região da caatinga onde as estradas estão em péssimo
estado de conservação. Disse que foi a um velório na região do Salobro e que a estrada estava
muito ruim e que ele só não tirou foto porque era noite. Dando continuidade, o Edil solicitou que
seja convocada a Secretária de Educação para dar explicações, afirmando ser preciso ter mais
respeito com os vereadores, destacando que foi formada uma comissão e a própria secretaria
indicou um membro do legislativo para fazer parte da mesma. Falou que a Câmara é quem deveria
ter indicado, através de votação, o membro que fará parte da referida comissão. Disse que no caso
do CONDEC, os vereadores permitiram conduta similar porque se tratava de caso emergencial,
mas que não pode deixar o executivo fazer tudo do jeito que quer. Solicitou ao Senhor Presidente
que seja colocado em votação a indicação do nome de quem vai representar o legislativo na
mencionada comissão, destacando que o vereador responde pelas comissões internas, mas não
podem representar o legislativo fora deste. Enfatizou que a elaboração de um Plano de Educação
não é brincadeira e que sua intenção não é prejudicar o prefeito, até porque se o plano for mal
elaborado, no futuro, o mesmo terá que demitir funcionários por não ter recursos para pagá-los.
Em aparte, o Senhor Presidente destacou que o Vereador é fiscal nato do executivo e a Câmara
não indica mais um membro para fazer parte de comissão ou conselho, estando todos os
vereadores aptos a fazer parte dos mesmos, podendo fazer uso da palavra e votar.Em aparte, o
Assessor Jurídico esclareceu que constitucionalmente o vereador é um fiscal nato e não se admite
a exclusão dos mesmos, tanto que todos os conselhos federais e estaduais tiveram que ser
modificados, de forma a serem paritários, não existindo mais a figura do vereador, que sendo
membro de comissão ou não, tem todo direito de participar de qualquer reunião pública, com
direito de fala e de voto. Novamente em aparte, o Senhor Presidente disse entender a fala do
Vereador Almir, acreditando que o mesmo está se referindo a falta de respeito da Secretaria de
Educação com o legislativo municipal ao não ter solicitado que a Câmara fizesse a indicação de
um membro para fazer parte da comissão para avaliação do Plano Municipal de Educação,
afirmando que vai colocar em votação o nome do representante do legislativo municipal. Fazendo
novamenteuso da palavra, o Assessor Jurídico esclareceu ser necessário que o vereador indicado
faça parte da respectiva comissão no legislativo. Dando continuidade, o Vereador Almir Pessoa
solicitou que a assessoria jurídica emita um parecer dizendo que o executivo tem poder para
indicar um membro do legislativo para fazer parte de uma comissão, sem a prévia autorização da
Câmara. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Ofício
Circular encaminhado pela Secretária de Educação ao Vereador Adriano Silva Machado, a seguir
transcrito: Ofício Circular nº 049/2017. Ituaçu-BA, 27 de abril de 2017. Da: Secretaria Municipal
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de Educação e Cultura; Ao Senhor Adriano Silva Machado. Prezado Senhor, Diante da
necessidade de avaliar e monitorar o PME – Plano Municipal de Educação, solicito de Vossa
Senhoria que acesse o site PNE em movimento caderno de orientações, a fim de subsidiar
informações acerca do trabalho a ser realizado. Na oportunidade convido Vossa Senhoria, para
participar de uma reunião dia 02/05 do ano em curso, às 18hs00min, nesta Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, com a seguinte pauta: 1 – Enquete conviva – Plano Municipal de Educação responder coletivamente; 2 – Elaboração agenda de trabalho; 3 – O que ocorrer. Atenciosamente,
Monique Emanuella Silva Trindade – Secretária Municipal de Educação e Cultura. Prosseguindo,
o Vereador Almir destacou que quando foi elaborado o Plano Municipal de Educação, o
Secretário de Educação encaminhou ofício ao legislativo solicitando a indicação de um membro
para fazer parte da comissão, questionando porque não está havendo este mesmo respeito agora.
Disse que sua intenção não é fazer politicagem, mas sim defender os interesses do povo e também
do município. Em seguida, destacou que o executivo municipal realizou uma licitação para
transportes diversos, em que uma empresa ganhou o item referente a caminhão triturador, mas que
está sendo usado caminhão 'seco', enfatizando que o custo de se manter um caminhão triturador é
muito alto para o município. Mencionou que onde deveria ter caminhão de grande porte, tem carro
de pequeno porte trabalhando, salientando que está vendo o fato ocorrer e não pode aceitar, assim
como os demais vereadores da cidade também estão vendo. Ressaltou que se a empresa ganhou
um item por um valor, é para cumprir o que está disposto no edital. Sobre o transporte escolar,
destacou que algumas pessoas tiveram que tomar dinheiro emprestado para comprar o carro
exigido pela empresa, mas muitos veículos estão trabalhando sem atender o edital, assim como
existem motoristas trabalhando sem possuir a habilitação exigida para fazer o transporte de alunos,
qual seja a categoria 'D'. Disse ser preciso cobrar da empresa ganhadora da licitação que apresente
os documentos dos veículos usados, bem como dos condutores. Comentou a fala da Presidente do
Conselho de Saúde, destacando ser preciso dar uma solução para a questão do abono do PMAC,
esperando que o prefeito diga o que vai fazer, se vai pagar ou não o referido abono, pois os
servidores não aguentam mais esta situação, sendopreciso uma definição. Em aparte, o Vereador
Otacílio cobrou uma resposta no tocante a quadra das Almas Pobres, que foi solicitada por ele em
sessão anterior. Em resposta, o Vereador Almir afirmou ter conversado com o ex-prefeito
Albércio da Costa Brito Filho a respeito do assunto e o mesmo garantiu que vai mandar consertar
o alambrado da referida quadra, já que a empresa ganhou a licitação para fazer um serviço de
qualidade e assim deve ser. Em aparte, o Vereador Ronaldo questionou como vai ficar a situação
da quadra do Pau Ferro, que segundo ele tem um alambrado muito baixo, bem como, estão
faltando os refletores e os moradores estão se queixando disto. Em resposta, o Vereador Almir
disse que, sobre o alambrado baixo, a quadra do Pau Ferro foi construída com recursos próprios e
a obra foi executada dentro do projeto elaborado pela prefeitura, nos moldes das quem foram
feitas nos Morros, na Gruta da Mangabeira e Tranqueiras, não podendo ser a obra comparada a
outras quadras, que foram feitas com recursos de convênio e tem um projeto padrão. Sobre os
refletores, disse que vai questionar ao ex-prefeito como vai ficar esta situação. Em aparte, o
Vereador Euvaldo questionou se a quadra do Pau Ferro foi executada com recursos próprios,
tendo em vista ter tomado conhecimento de que a obra foi feita através da associação e que,
inclusive, a questão foi judicializada. Em resposta, o Vereador Almir afirmou que a pessoa que
deu esta informação ao colega pode procurar a justiça se quiser, mas que a quadra foi feita com
recursos próprios do município, na gestão do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, assim
como a quadra das Velhas, da comunidade onde mora o colega Joel. Disse que o Vereador
Ronaldo questionou a altura do alambrado, assim como o pessoal dos Morros também questionou,
mas que as duas quadras foram feitas antes. Acrescentou que as quadras das Velhas e Lagoa dos
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Patos foram feitas por último, tendo sido realizada licitação e a obra foi executada pela empresa
vencedora do certame, mas mesmo assim, as obras foram pagas com recursos próprios. Em aparte,
o Vereador Ronaldo fez uma indicação verbal ao executivo para que aumente o alambrado da
quadra do Pau Ferro em, pelo menos, um metro. Em aparte, o Vereador Reinalvo questionou
porque a empresa vencedora da licitação não fez o alambrado no padrão correto. Em resposta, o
Vereador Almir esclareceu que a obra da quadra do Pau Ferro foi executada pela Prefeitura, com
recursos próprios, sem licitação, o mesmo não ocorrendo com a quadra das Velhas e da
comunidade onde mora o Vereador Joel, que foram feitas com recursos próprios e através de
licitação, obedecendo ao padrão. Em seguida, o Edil destacou a presença do Diretor de Esportes
Rui Humberto na sessão, aproveitando o ensejo para destacar que, na sessão do dia 24/03, ele
afirmou que os campeonatos seriam iniciados até o dia 1º de maio, questionando se o mesmo tem
alguma posição para os desportistas ituaçuenses, enfatizando que o esporte local está em
decadência e que esta situação não é nova, mas é preciso que a Diretor tome as devidas
providências, ciente de que não depende somente da sua vontade, já que a aquisição de materiais
depende do aval do gestor municipal. Em aparte, o Vereador Euvaldo destacou a necessidade de
marcar uma audiência dos vereadores com o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia.Ver. Elza
Marillu Martinelly Silva Ramos:Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora
parabenizou a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina Luz, pela
coragem de expor publicamente os problemas que toma conhecimento, afirmando que a mesma
tem o seu respeito e de todos os profissionais da área da saúde. Disse que está à disposição de
todas as categorias profissionais para lutar por melhorias. Sobre a quartão do PSF Sede, disse que
a situação é muito triste, porque as pessoas a procuram para pedir ajuda, não só pelo fato de ser
vereadora, mas também porque trabalha na área da saúde. Falou que não sabe o que fazer, porque
não depende só dela. Mencionou que as pessoas lhe relatam que não estão conseguindo medicação
e exames, destacando que a situação não está ruim só para os vereadores de oposição, a julgar
pelas falas dos colegas Otacílio e Euvaldo. Disse que o problema não se restringe a uma pessoa só,
porque se assim fosse seria muito fácil a solução, mas existem muitas pessoas se queixando.
Salientou que as pessoas estão enfrentando dificuldades para marcar exames via secretaria de
saúde até mesmo quando se dispõem a pagar pelo mesmo, porque está havendo um jogo de
empurra na Secretaria. Afirmou que isto ocorre porque as pessoas precisam ligar para telefone fixo
e não tem crédito para isto, tendo que recorrer à Secretaria de Saúde. Solicitou aos vereadores da
situação para chamá-la quando forem conversar com o prefeito sobre esta situação, porque
gostaria de conversar com o mesmo em busca de uma solução. Enfatizou que não pode se queixar
de ser vereadora, que foi a realização de um sonho, mas que não estar ali apenas para receber o
salário, não querendo dizer com isto que o salário não é importante, mas que ela se candidatou
para tentar ajudar as pessoas que mais precisam. Destacou que o relato do colega Otacílio sobre a
forma como tem sido recebido pelo gestor, deixa até em dúvida como serão recebidos os
vereadores da oposição que precisarem procurar o prefeito. Disse ser preciso buscar uma forma de
solucionar os problemas na área da saúde, classificando como sendo prioridade em qualquer
gestão, tendo em vista que quando uma pessoa pede um saco de cimento, ou outra coisa que pode
esperar, pode-se até dizer um não, mas quando se trata da área da saúde é preciso atender as
demandas. Destacou que uma pessoa que está com suspeita de câncer de estômago, por exemplo,
procura a secretaria de saúde, mas não consegue, então procura o vereador. Afirmou estar sendo
procurada não só por seus eleitores, mas também por eleitores que votaram em outros vereadores.
Em aparte, o Vereador Reinalvo afirmou que os vereadores de oposição estão tendo mais
oportunidade que os vereadores de situação, destacando que entrou na fila para falar com o
prefeito, ficou esperando, enquanto vereador da oposição chegou lá depois, falou com o prefeito e
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foi embora. Em aparte, o Vereador Ronaldo falou que os vereadores de oposição não estão tendo
mais oportunidade, destacando que o prefeito sequer está falando em ele. Em seguida, relatou o
fato de ter conseguida uma cirurgia para uma paciente, que foi marcada para o dia 17/04, mas
quando foi pegar a autorização, não tinha, sob a justificativa de que são apenas cinco
procedimentos por mês, questionando da colega Elza Marillu se esta informação procede e se é
normal ter esta limitação.Em resposta, a Vereadora Elza Marilludisse ser normal no caso das
cirurgias eletivas, mas que em casos de urgência, caso o Secretário de Saúde de Ituaçu interceda
junto ao Secretário de Vitória da Conquista, consegue adiantamento de uma vaga do mês seguinte.
Dando continuidade, afirmou ter sido procurada pelos moradores da Fazenda Tamburil, que lhe
relataram que a estrada do Tamanduá e da Várzea foram feitas e estão em bom estado, o mesmo
não ocorrendo com a estrada do Tamburil que não foi feita, solicitando ao Senhor Presidente o
envio de ofício ao executivo para questionar porque as máquinas passaram pela referida estrada,
mas esta não foi consertada. Em aparte, o Vereador Euvaldo afirmou que a estrada do Tamburil
vai ser reformada e que o serviço não foi feito ainda porque houve um problema, mas que o
Secretário lhe garantiu que a previsão é que a estrada seja consertada na próxima semana. Dando
continuidade, a Vereadora Elza Marillu falou que questionou aos moradores se o serviço não
tinha sido feito porque a máquina deu problema, mas que estes lhe afirmaram que as máquinas
foram retiradas do local e levadas para outra região, onde estão trabalhando. Em seguida,
parabenizou os vereadores Otacílio e Euvaldo, que apesar de serem da situação, estão fazendo as
críticas e relatando problemas que são do conhecimento da população de Ituaçu, ressaltando que
estar no seu primeiro mandato, mas que apesar da pouca experiência, sabe reconhecer a
importância desta postura por parte dos vereadores. Em seguida, agradeceu a presença do público,
convidando a todos para participar das próximas sessões para ter conhecimento de que os
vereadores estão sempre cobrando ao executivo assoluções para os problemas existentes no
município.Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o
Edilagradeceu a Deus por estar ali mais uma vez, e parabenizou o colega Otacílio pela sua fala e
pela coragem de, mesmo sendo da situação, ter feito as críticas ao executivo, dizendo que o que
ele iria falar já foi dito pelo mesmo. Em seguida, comentou a fala da Vereadora Tertulina,
destacando que está faltando até dipirona nos postos de saúde e parabenizando a vereadora por ter
feito tal cobrança. Sobre a situação do transporte escolar, o Edil disse que não tinha conhecimento
da situação já que ninguém lhe procurou para relatar o problema. Salientou que ficou sabendo que
tinha até vereador tentando conseguir linha de ônibus, mas que achava que a situação tinha sido
normalizada e todos estavam recebendo os seus dinheiros. Destacouque as pessoas apostaram na
mudança e esta aconteceu, graças ao bom Deus. Sobre a situação da falta de medicamentos, disse
ter conversado com o prefeito a respeito e que este informou que estava dependendo da licitação
de farmácia. Quanto a situação das estradas, disse ter conversado com o prefeito e o mesmo lhe
informou que o trabalho na sua região deve ser iniciado no próximo dia primeiro. Sobre a ida dos
pacientes para Irecê-BA, falou que foi procurado pelo Vereador Almir e que jamais poderia se
negar a ajudar, afirmando estar sempre à disposição para ajudar no que for preciso na área da
saúde. Em seguida, o Vereador Joel indagou se o abono do PMAC já havia sido pago. Diante da
resposta negativa, solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao executivo para cobrar mais
uma vez a resposta em relação a este problema, alertando-o que caso não seja encaminhada
resposta, vai denunciar o caso ao Ministério Público para que esclareça a situação de uma vez, seja
para dizer que a razão está com o ex-prefeito Albercinho, seja para dizer que a razão está com o
atual prefeito Adalberto. Destacou que tem um ofício do ex-prefeito informando que o dinheiro
ficou na conta, tem uma fala do atual prefeito dizendo que não tem dinheiro, ter uma fala do
Secretário de Administração Vanildo dizendo que tem dinheiro, mas não está na conta em que
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deveria, sendo necessário que se esclareça a verdade. Questionou porque os médicos receberam e
os agentes de saúde não, se a justificativa da atual gestão foi a falta de dinheiro. Em seguida,
colocou-se à disposição da categoria para lutar, ao tempo em que, parabenizou o colegaAlmir pela
sua fala e sobre a situação do motorista André, afirmou ser necessária a ida dos vereadores até o
Hospital Municipal para verificar o que de fato está acontecendo e, se for o caso, tomar as devidas
providências junto à Justiça Federal, classificando a mesma como mais célere na solução dos
problemas. Afirmou não ser advogado, mas tem conhecimento desta área. Em aparte, o Vereador
Ronaldo afirmou ser interessante que todos os vereadores, após a sessão, se dirijam até o Hospital
Municipal para ver a situação do motorista André, mas também ouvir o que o povo tem a dizer
sobre o atendimento na referida unidade, assim como ver a situação dos leitos hospitalares e da
comida servida na unidade, ressaltando que saúde deve ser a prioridade da gestão municipal.
Dando continuidade, o Vereador Joel destacou que no dia 1º de janeiro foi realizada eleição para
Mesa Diretora da Câmara e a chapa eleita recebeu seis votos, sendo cinco votos contrários, mas
que na presente sessão ele estava muito alegre, poispôde perceber que todos os vereadores estão
unidos.Em aparte, o Vereador Reinalvo disse que não ficou triste por ter perdido a eleição para
Presidente da Câmara, afirmando que teve cinco votos e que, se não venceu, é porque não tinha
que vencer. Prosseguindo, o Vereador Joel destacou que a sua fala não foi neste sentido, mas sim
porque a oposição elegeu oito vereadores, mas só teve seis votos na eleição da Mesa Diretora,
quando se esperava os oito votos, destacando que, no seu entendimento, quando um vereador é
eleito por um grupo, deve fidelidade ao mesmo. Mencionou que as cobranças estão partindo mais
dos vereadores de situação e os vereadores de oposição estão apenas apoiando. Em aparte, a
Vereadora Tertulina afirmou que votou contra a atual Mesa Diretora da Câmara, e o Vereador
Marcinho sabe que não foi contra o mesmo e sim contra o partido, mas por entender que deveria
ficar ao lado do povo, não importando com quem este esteja, sendo importante apenas que esteja
ajudando o povo. Disse que se o prefeito Adalberto não estiver ajudando o povo, que não vai ficar
ao seu lado. Dando continuidade, o Vereador Joel desculpou-se afirmando não saber que a
Vereadora Tertulina tinha ficado contra o partido e não contra o Presidente Marcinho. Em seguida,
fez um convite a todos os vereadores e público presente para prestigiar uma festa que ele vai
realizar no próximo dia seis de maio do corrente ano, à noite, em sua residência. Continuando,
solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício para a Secretária de Assistência Social
comparecer ao legislativo para prestar esclarecimentos, ao tempo em que, pediu ao Vereador
Adriano, na condição de líder do governo, que convidasse o prefeito para comparecer à sessão e
esclarecer as dúvidas dos vereadores. Destacou que já procurou o gestor em uma oportunidade,
tendo sido bem recebido pelo mesmo, apesar de ser oposição. Em questão de ordem, o Líder da
Oposição Almir Pessoa disse que o Secretário de Administração assumiu o compromisso de
enviar para o legislativo o Projeto de Lei denominando uma rua, que foi fruto de uma indicação
apresentada por ele. Solicitou a reiteração do referido ofício, informando que as placas já foram
até confeccionadas, faltando apenas o prefeito encaminhar o projeto de lei para o legislativo. Logo
após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou todos os
presentes, e em seguida, parabenizou a fala de todos os vereadores, bem como, a fala da
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Maria Cristina Luz de Jesus, ao tempo em
que, externou a preocupação do legislativo com a situação do pagamento do abono do PMAC aos
agentes de saúde, afirmando que vai encaminhar ofício ao Ministério Público para que tome as
devidas providências, tendo em vista que, por diversas vezes, procurou o executivo em busca de
uma solução e nada foi feito, nem uma explicação plausível foi dada nesse sentido. Disse acreditar
ser um erro do executivo comprar esta briga com os agentes de saúde, que são trabalhadores que
estão todos os dias nas casas das pessoas, já que estes são peças importantes na engrenagem dos
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serviços públicos, porque tomam conhecimento dos problemas, bem como levam as políticas
públicas para a comunidade. Destacou que ações como esta estão fazendo com que a popularidade
do gestor caia cada vez mais, salientando que faltou bom sendo e compreensão ao gestor, que
deixou de pagar um simples abono aos profissionais, demonstrando que ele não merece a
consideração que estas pessoas tiveram com ele nas urnas. Dando continuidade, o Senhor
Presidente destacou que foi realizada uma audiência pública em Ituaçu, com a presença de
representantes dos municípios de Ituaçu, Barra da Estiva e Tanhaçu, para tratar da extinção das
três comarcas, que possivelmente seriam incorporadas à Comarca de Brumado, obrigando que as
pessoas se desloquem até lá para ter acesso ao poder judiciário, dificultando que as pessoas de
baixa renda tenham acesso e questionando que estas pessoas não teriam condição de fazer isto.
Afirmou que vai fazer o possível para preservar as três comarcas, mas caso não seja possível, na
pior das hipóteses, acredita que pelo menos a de Ituaçu deve ser mantida em razão da sua posição
geográfica privilegiada em relação às outras. Solicitou da assessoria jurídica o encaminhamento de
ofício aos Deputados Federais José Rocha e Paulo Magalhães para ajudar nesta luta, afirmando já
ter conversado com o Deputado Marquinhos Viana e este se comprometeu a ajudar. Em seguida,
informou ao Vereador Joel que o projeto de lei de sua autoria, que torna Associação de Lagoa dos
Patos de utilidade pública municipal, já foi encaminhado o prefeito e que este deverá sancioná-lo
ou vetá-lo no prazo de quinze dias, conforme determina o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal.
Destacou que a referida associação já é reconhecida de utilidade pública nas áreas estadual e
federal, e se o prefeito não sancionar o referido projeto de lei que reconhece a associação de
utilidade pública municipal, vai solicitar da assessoria jurídica que tome as devidas providências
para que seja solucionada esta questão, não sabendo dizer porque razão o prefeito até o momento
não sancionou o referido projeto de lei. Em seguida, afirmou que existe um abaixo assinado da
comunidade de São José em razão da falta de médico na unidade de PSF local, destacando que o
mesmo será encaminhado ao executivo municipal. Classificou a situação como sendo uma falta de
respeito com os moradores, já que o PSF do São José atende as populações até da Baixa Funda.
Disse que o processo seletivo que foi feito pela gestão municipal não logrou êxito em razão do
baixo salário oferecido, afirmando que caso o executivo não tome as devidas providências, que vai
adotar as medidas cabíveis para buscar uma solução. Sobre o pedido feito pelo vereador Otacílio
para que as sessões fossem transmitidas pela Líder FM, informou que a emissora não tem interesse
por ser escutada em diversos municípios da região, mas que a Mesa Diretora está estudando uma
forma de transmitir as sessões através do Facebook. Disse que, por sua vontade, as sessões seriam
à noite, mas que em razão da falta de segurança nas estradas vicinais, os vereadores que moram na
zona rural ficam temerosos em voltar para casa à noite. Disse que atendendo ao pedido de alguns
vereadores iria quebrar o protocolo da sessão e voltar franquear a palavra aos mesmos. Por ordem,
usaram da palavra os seguintes vereadores: Ver. Ronaldo: Com relação a mudança no horário das
sessões, o Edil disse ser contra a mudança para a noite, destacando que muitas vezes o vereador
faz críticas durante a sua fala e depois que sai da sessão não sabe se tem alguém lá fora com raiva
esperando pelo mesmo. Salientou que, no dia a dia, as pessoas já tem medo de passar nestas
estradas, questionando o que pode acontecer se um vereador estiver indo sozinho à noite para
casa.Ver. Euvaldo: Solicitou ao Senhor Presidente que o ofício que será encaminhado aos
deputados José Rocha e Paulo Magalhães, que também seja encaminhado para os Deputados
Aderbal Caldas e Nelson Leal.Ver. Tertulina: Disse também ser contra mudança da sessão para o
horário noturno, comungando do mesmo pensamento do colega Ronaldo, destacando que já foram
registrados três assaltos na região do Salobro, questionando como ela vai sair de Ituaçu às vinte e
duas horas ou às vinte e três horas para ir para casa. Falou que se as sessões fossem uma ou duas
vezes no mês, ela ficaria em Ituaçu, mas que não tem condição de ficar quatro ou cinco vezes fora
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de casa por mês.Ver. Otacílio: Destacou que existe uma rádio comunitária em Ituaçu e que as
sessões poderiam ser transmitidas por esta emissora.Em resposta ao Vereador Euvaldo, o Senhor
Presidente afirmou que serão enviados ofícios a todos os deputados votados no município. Em
resposta ao Vereador Otacílio afirmou que a transmissão das sessões através da rádio comunitária
não atingiria todo o município, sendo importante encontrar uma solução que atinja a todos. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 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 vinte e oito de abril de dois mil e
dezessete.
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