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 Ata da Décima Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e dezessete, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve 
reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha tendo 
como Secretários os Vereadores, Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos (2ª Secretária).  Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 
Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Ronaldo da 
Silva Rocha (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos (2ª Secretária); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado, 
Otacilio Caíres de Souza, Euvaldo Figueredo da Silva, Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva 
Andrade. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, 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) 
- Indicação apresentada pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, com o seguinte teor:  Exmo. 
Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 20 de outubro 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 Â O: ““Perfuração e Instalação de um Poço 
Tubular no Povoado de Cana Brava, neste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A 
nossa região está localizada no polígono da seca, sendo suprida com alternativa para o 
abastecimento de água de pequenas comunidades e de pequenos rebanhos através de poços 
tubulares. Neste contexto da falta de água, inclui-se o Povoado de Cana Brava, que vem sofrendo 
muito há muito tempo, sendo que, com a perfuração e instalação de um poço tubular, solucionará 
o problema, trazendo uma melhor qualidade de vida para os seus moradores que lá residem, num 
total de aproximadamente trinta e oito (38) famílias, inclusive com a possibilidade de matar a 
sede dos pequenos rebanhos de animais. 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 urgentíssima, subscrevo-me, 
Atenciosamente. Reinalvo Rocha Ferreira- Vereador – PMDB;  b) - Convite encaminhado pela  
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sra. Monique Emanuella Silva Trindade, ao Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, para 
participar da Posse dos Membros do Conselho Municipal de Educação – CME, que será 
realizada no dia 24.10.2017, às 18hs00min, na supracitada Secretaria. Por questão de Ordem, o 
Vereador Euvaldo após a autorização do senhor Presidente, solicitou que fizesse a leitura do 
oficio encaminhado pelos Vereadores ao Senhor Presidente e o oficio desta presidência à Sra. 
Edna Silva Oliveira, abaixo transcritos: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores .Ituaçu (BA), 18 de outubro de 2017. Senhor 
Presidente, Pelo presente, solicito a Vossa Excelência, que seja oficiado a Senhora Edna Silva 
Oliveira, para comparecer na próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20.10.2017 (sexta-
feira), às 08hs15min, para prestar esclarecimentos acerca de comentários ofensivos aos 
Vereadores desta Casa Legislativa (Otacilio, Tertulina, Reinalvo, Sivaldo e Adriano), através do 
WhatsApp  no Grupo “Apostolado de Ituaçu”, publicado no dia 14.10.2017, às 15hs00min. Certo 
do acolhimento de Vossa Excelência em atendimento a esta solicitação, subscrevemo-nos, 
Atenciosamente, Ver. Euvaldo Figueredo da Silva, Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, Ver. Otacilio 
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Caíres de Souza, Ver. Adriano Silva Machado e Ver. Tertulina Silva Andrade.  
Oficio/GP/132/2017. Ituaçu(BA), 18 de outubro de 2017. À Ilma. Senhora Elza Silva Oliveira.  
Prezada Senhora, Em atendimento à solicitação apresentada pelos Vereadores desta Casa 
legislativa, servimo-nos do presente expediente, para solicitar o comparecimento de Vossa 
Senhoria, na próxima sessão ordinária desta Egrégia Casa de Leis, a ser realizada no dia 
20.10.2017 (sexta-feira), às 08hs15min, conforme solicitação em anexo. Sem mais para o 
momento, subscrevo-me, Atenciosamente, Márcio Aparecido Araújo Rocha – Presidente. Por 
questão de Ordem, o Vereador Almir Santos Pessoa, após a autorização do Senhor Presidente, 
solicitou que fizesse a leitura do requerimento da Senhora Alessandra direcionado ao Prefeito 
Municipal, Sr. Adalberto Luz.  Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis 
por cinco minutos, para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Usaram da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Com relação ao oficio acima referido, 
o Edil comentou que a Sra. Edna Silva Oliveira havia ligado no dia anterior e que ele teria dito 
que não iria na casa dela,  e que a mesma deveria comparecer no legislativo municipal para 
prestar os esclarecimentos, sendo preciso respeitar os vereadores já que os mesmos não são 
“ladrões e nem capachos” de prefeito. Disse que falou com o esposo dela por telefone, o qual 
assumiu que a esposa errou, mas que ele disse ao mesmo que seria necessária a presença dela na 
câmara para dar este esclarecimento pessoalmente. Acrescentou que o esposo disse ainda que iria 
tomar as providências cabíveis caso o vereador insistisse nesta questão, mas que ele retrucou 
dizendo que já estava tomando as providências cabíveis. Afirmou que o esposo teria dito ainda 
que não iria falar com o Ver. Reinalvo (Branco), porque teria dito ao Senhor Edvaldo que o 
mesmo estava dando o ‘pago’, e que ele retrucou dizendo que não tinha nada a ver com a 
questão, que estava tomando as providências por ter sido ofendido. Enfatizou que sempre vai se 
posicionar favorável aos projetos de leis de interesse do município, destacando que após a 
aprovação do projeto de lei que reajustou a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, o local já 
foi palco de uma reportagem feita pelo SBT, que vai ajudar na divulgação da Gruta da 
Mangabeira e incentivar o turismo no local.  Pediu para constar em ata que, caso os demais 
vereadores não tenham interesse em prosseguir na demanda, que ele vai levar à frente sozinho 
porque está zelando pelo seu nome. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, 
e em seguida, o Edil disse também ter sido chamado pela Senhora Edna e seu esposo para tratar 
da questão suscitada pelo colega Euvaldo, afirmando que estava se deslocando para a zona rural 
em companhia do referido colega, quando recebeu dezenas de ligações da Senhora Edna. Falou 
que no domingo foi convidado para um almoço e que no local o único assunto era esta questão, 
com as pessoas dizendo que os vereadores eram ladrões, corruptos e ‘capachos’ do prefeito. 
Disse ter se defendido, afirmando que está na câmara para defender os interesses do povo e não o 
prefeito, mas que votou a favor do reajuste da taxa de travessia por acreditar ser o melhor. 
Destacou que as pessoas afirmaram ter ouvido dizer que o dinheiro arrecadado na Gruta havia 
sido embolsado e roubado pelos vereadores, sendo preciso que a pessoa que fez tal acusação 
prove tal comentário. Mencionou que tem a consciência tranquila e que a única herança que 
recebeu do seu pai foi o caráter invejável que ele tinha. Relatou que um tio seu, que trabalha na 
região da feira ouviu comentários sobre os vereadores de situação ser corruptos, voltando a 
afirmar que a pessoa que fez tal acusação precisa prová-las, ressaltando que é inocente e que vai 
ficar provado que ele não é ladrão. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, 
e  prosseguindo, a Vereadora disse apoiar a fala dos vereadores que a antecederam, afirmando 
não ser ladra e, muito menos, ‘capacho’ de prefeito. Defendeu que os vereadores tem o direito de 
votar da forma que acreditam ser a melhor para o município. Ver. Ronaldo da Silva Rocha:  
Após as saudações de praxe, o Edil indagou ao colega Euvaldo se a reportagem feita pelo SBT 
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na Gruta da Mangabeira tem alguma ligação com a votação do reajuste da taxa de travessia da 
Gruta da Mangabeira? Afirmou ter tomado conhecimento de que a reportagem foi motivada por 
um trabalho desenvolvido pelo Grupo Araras de Espeleologia e não por um contrato feito com o 
município em razão do reajuste da taxa de travessia. Em resposta, o Vereador Euvaldo disse 
que fez tal comentário para enfatizar que antes Ituaçu não tinha os seus atrativos naturais 
destacados em reportagens, mas que agora, após a sua inclusão no Mapa Turístico do Brasil, o 
município já está recebendo equipes de reportagem. Falou que o Vereador Ronaldo pode 
procurar de informar com o Senhor ‘Roberto’ quantas equipes já vieram a Ituaçu filmar a ‘Lapa 
do Bode’ após a inclusão no Mapa Turístico do Brasil, destacando que a sua fala em nada se 
referiu ao projeto de lei que reajustou a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira. Ver. Almir 
Santos Pessoa:  Com relação ao requerimento feito pela Senhora Alessandra ao Poder 
Executivo, o Edil disse ter sido procurado pela mesma no dia anterior, mas estava em Vitória da 
Conquista, a qual lhe relatou que procurou a Secretaria de Saúde e não conseguiu ter acesso aos 
medicamentos e nem ao transporte para viajar. Afirmou ter dito a ela que poderia levar o caso ao 
conhecimento dos demais vereadores e encaminhar ofício ao prefeito e à Secretária de Saúde 
para rever a situação desta criança, que é especial. Destacou que a menina é sobrinha do 
Vereador Sivaldo, que conhece bem a realidade e sabe que o custo do tratamento é muito alto. 
Aproveitou a presença do chefe de gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves, para pedir que leve ao 
conhecimento do prefeito o requerimento feito por ele, solicitando ao mesmo que analisasse 
melhor a situação desta menina, enfatizando que uma pessoa da família tem que levá-la até a 
escola, que ela precisa fazer suas necessidades na própria escola, que seus pais não são pessoas 
‘estabilizadas’. Disse ainda, que na gestão anterior fez uma solicitação para que fosse designada 
uma pessoa para acompanhar esta criança tanto na escola quanto no trajeto até a referida 
unidade. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, a Vereadora comentou a fala do colega Almir, afirmando que na semana anterior 
ocorreu um episódio envolvendo duas crianças, que tiveram o transporte negado pela Secretaria 
de Saúde e que ela teve de ligar às 06hs00min (seis horas) para o prefeito para tentar resolver 
esta situação. Destacou que as mães não tem condição de levar as crianças na Van, porque as 
mesmas tem hidrocefalia, mas já são grandes e não podem ser transportadas no colo. Disse que o 
posicionamento da Secretaria foi disponibilizar o transporte na Van, não sabendo de quem partiu 
esta determinação, mas que ela precisou intervir junto ao prefeito para tentar resolver a situação, 
já que estas crianças precisam viajar três vezes por semana e o transporte estava sendo feito da 
forma correta, mas depois foi dito às mesmas que teriam que viajar de Van. Acrescentou que 
encontrou as mães na porta do fórum, destacando que as mesmas já estavam lá para fazer uma 
denúncia, mas que fez questão de ligar para o prefeito para tentar resolver a situação antes que 
virasse mais uma denúncia. Falou que relatou ao prefeito que o agendamento do atendimento 
destas crianças é muito difícil, que teria sido negado o transporte especial. Afirmou já ter se 
comprometido com outras seis mães de irem pessoalmente à casa do prefeito, destacando já ter 
dito anteriormente que não vai mais procurar nenhum secretário para resolver os problemas, mas 
sim diretamente ao prefeito. Ressaltou que na época em que trabalhava neste setor, fazia o 
agendamento para que o carro levasse duas crianças no mesmo dia, buscando pessoalmente o 
entendimento com o CEMED para viabilizar desta forma. Disse não entender o que está 
acontecendo e afirmou acreditar que o prefeito só toma conhecimento dos fatos posteriormente. 
Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu solidarizou-se com os seis vereadores que 
votaram a favor do projeto de reajuste da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, afirmando 
ter ficado muito triste com os comentários e com tudo que tem sido dito nas redes sociais, 
enfatizando que até mesmo a vida pessoal dos vereadores está sendo atacada. Salientou que a 
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população tem liberdade para fazer suas críticas e cobranças, mas que de forma nenhuma podem 
falar da vida pessoal dos vereadores e que ela fica muito triste com esta situação. Destacou que a 
internet trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas também propicia situações como esta, 
em que pessoas são difamadas. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Após fazer as saudações de 
praxe, o Edil destacou que foi defendido que o assunto fosse tratado em plenário, mas que ele, e 
os colegas Euvaldo e Adriano buscaram um entendimento com o Presidente Márcio Aparecido, 
tentando agendar uma reunião na quinta-feira para tratar desta questão e que o mesmo teria 
defendido não ser necessária tal reunião. Disse que o objetivo era realizar uma reunião 
extraordinária só para tratar desta questão, mas que o Presidente informou que não seria 
necessário, que ele convocaria a referida senhora para participar da sessão ordinária, como foi 
feito. Em seguida, o Senhor Presidente elogiou a fala dos Edis que o antecederam, afirmando que 
todos precisam se unir contra esta situação porque todos os onze vereadores, independentemente 
de ser oposição ou situação, compõe o legislativo municipal e que é preciso defender a imagem 
da Câmara de Vereadores. Destacou que nenhum vereador está livre de ser alvo e ser difamado, 
que é uma situação constrangedora pela qual ninguém quer passar. Manifestou o seu apoio aos 
vereadores que estão sendo difamados, destacando que todos os requerimentos, com base no 
artigo 125 (cento e vinte e cinco) do Regimento Interno, serão encaminhados. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, comunicando a todos que 
estava inscrito o Senhor Jairo de Oliveira Silva, para falar sobre assunto referente a União FM 
104,9. Após a deliberação do plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra pelo tempo 
regimental de cinco minutos, para o mesmo fazer o seu pronunciamento, destacando que o 
Senhor Jairo é Presidente da Associação da sua localidade e que percebe a sua intenção de 
incentivar o crescimento da região, sendo uma pessoa que tem muito boa vontade, enfatizando 
que recentemente estava tentando viabilizar a implantação do sinal de telefonia móvel celular, e 
que não deu certo ainda, mas acredita que dará. Mencionou que às vezes o mais importante não é 
vencer, mas tentar buscar algo de melhor para a sua comunidade, para a sua família, enaltecendo 
o fato dele estar tentando. Fazendo uso da palavra, o Senhor Jairo de Oliveira Silva, 
inicialmente saudou a todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu as palavras do Presidente 
da Câmara, Vereador Márcio Aparecido, destacando que a União FM 104,9 já está funcionando 
no município, sendo uma rádio comunitária fruto de uma batalha de dois ou três anos para que a 
mesma começasse a funcionar. Falou que a rádio já havia funcionando por um período 
anteriormente, mas que por problemas técnicos foi retirada do ar, mas que agora está 
funcionando novamente, apesar de não abranger toda a área do município em razão da pouca 
potência do transmissor. Em seguida, o Senhor Jairo pediu o apoio do legislativo municipal à 
rádio, afirmando que a mesma é apartidária e que o objetivo é levar informação aos ouvintes, 
ressaltando que o seu interesse é ver o município crescer nas mais diversas áreas, inclusive da 
cultura, e que um dos objetivos da rádio é levar cultura e conhecimento para a população. 
Afirmou que o seu sonho é fazer a cobertura da romaria na Gruta da Mangabeira, conversando 
diretamente com os romeiros, bem como divulgar a cultura do município. Salientou que Ituaçu é 
um município culturalmente rico e com grande potencial turístico, sendo necessária uma maior 
divulgação, haja vista, que até mesmo pessoas do município desconhecem os seus atrativos 
naturais. Solicitou o apoio dos vereadores no sentido de levar mais informações sobre a atuação 
do trabalho desenvolvido na câmara, independentemente de ser situação ou oposição. Afirmou 
que a rádio já pode ser sintonizada na sede e algumas localidades rurais. Destacou que apesar de 
estar localizada na região do São José de Noé, a rádio pode levar informação para todas as 
regiões do município. Agradeceu aos vereadores pela oportunidade de fazer uso da Tribuna 
Livre, enfatizando que o funcionamento da rádio é um sonho que está se concretizando e que tem 
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outros sonhos ainda para o município. Disse que a programação da rádio agrada os mais diversos 
públicos e que alguns programas específicos para o turismo e esportes ainda serão 
desenvolvidos, mas que para isto precisa do apoio de todos e de parcerias. Destacou que por ser 
comunitária, a rádio não pode vender espaços publicitários, mas pode receber o apoio de 
comerciantes e pessoas físicas. Acrescentou que está recebendo doações e que organiza uma lista 
dos doadores que é divulgada pela própria rádio. Afirmou ser presidente da Associação dos 
Moradores da região do São José e que está à disposição de todos para trabalhar em prol do 
desenvolvimento da região. Disse que antes de iniciar a transmissão da rádio para todas as 
regiões, a emissora realizou alguns bingos para ajudar pessoas que estavam necessitando de 
ajuda, mas por ser uma prática ilegal, parou de realizar bingos através da emissora de rádio, 
salientando que para realizar tal prática é necessário um registro especial e que está buscando 
regularizar esta situação para voltar a realizar bingos. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou 
a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) – Segunda e 
última discussão e votação do Projeto de Lei nº 011/2017, que “Autoriza o Chefe do Executivo a 
abrir Crédito Especial no valor R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)”. Todos os Edis 
votaram favoráveis ao supracitado projeto de lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou 
aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei acima referido. (b)- Indicação apresentada 
pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira para “Perfuração e Instalação de um Poço Tubular no 
Povoado de Cana Brava, neste Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade, o Senhor Presidente iniciou o 
GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de 
assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Otacilio Caíres 
de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e prosseguindo, o Edil 
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, 
parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, ressaltando que o município está 
enfrentando uma grave crise de água causada pelo uso inadequado deste recurso para a 
agricultura, quando deveria ser priorizado o consumo humano. Disse que existe um poço tubular 
perfurado próximo ao colégio do Campo Grande e que ele vem insistentemente cobrando a 
instalação, mas que não foi feita a fiscalização do mesmo e, em razão disto, o poço não pode ser 
instalado. Afirmou ter conversado com o prefeito na presente data e ele assumiu o compromisso 
de fazer a instalação do poço e colocar uma caixa de 10.000 (dez mil) litros de água no local para 
melhorar a situação dos moradores daquela localidade. Mencionou que os moradores da 
comunidade da Ovelha também estão passando por grande necessidade de água, destacando que 
alguns moradores estiveram em sua casa na quarta-feira solicitando que cobrasse do prefeito uma 
providência em relação a perfuração de um poço tubular na comunidade de Mariana, próximo da 
localidade da Ovelha. Falou que levou algumas pessoas para conversar com o prefeito na 
presente data e este se comprometeu a tomar as devidas providências para fazer a perfuração e 
instalação do referido poço, ressaltando que água é vida e as pessoas não podem sofrer por falta 
desse precioso líquido. Em seguida, o Vereador Otacilio  agradeceu ao Senhor Prefeito pela 
forma como atendeu os representantes das comunidades, ressaltando que todos os moradores 
queriam vir conversar pessoalmente com o mesmo, mas que lhes convenceu de que não havia 
necessidade de todos se deslocarem até a sede para isto, que bastava a vinda dos representantes 
das comunidades. Disse ter ciência das dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios 
brasileiros, enfatizando que Ituaçu é um município pobre e as pessoas recorrem frequentemente à 
Prefeitura em busca de ajuda, destacando a boa vontade com que o prefeito tem recebido as 
pessoas e buscado dar uma solução para os problemas que são levados ao seu conhecimento. 
Destacou que o prefeito está preocupado com o abastecimento de água da região da Mamona, 
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salientando que na sessão anterior o vereador Sivaldo solicitou a troca da tubulação existente em 
razão dos canos quebrados, afirmando que o prefeito está tomando as devidas providências, 
parabenizando o mesmo por isto. Dando continuidade, o Edil comentou o fato envolvendo a 
Senhora Edna, afirmando ter grande admiração por ela e seu esposo Juarez, mas que, por seu 
uma professora, ela deveria ter mais consciência de que taxar alguém de ladrão é muito ruim e 
que agora os vereadores devem exigir que esta provasse as acusações que fez contra os mesmos. 
Enfatizou que a pessoa que não respeita a outra, também não merece respeito, salientando que 
não tem estudo, mas agradece ao seu pai por ter lhe dado bons modos. Destacou que os políticos 
já estão com a imagem bastante desgastada, não sendo possível permitir que pessoas façam 
acusações infundadas contra os Edis, acrescentando que ele esperava tudo da Senhora Edna, 
menos isto que ela fez. Afirmou ter amizade com ela e seu marido, mas que isto em nada 
interfere em seu posicionamento de querer que a mesma compareça ao legislativo municipal para 
prestar esclarecimentos. Disse que caso ela se recuse a comparecer ao legislativo, defendeu que 
sejam tomadas as providências cabíveis e estes esclarecimentos sejam prestados no âmbito do 
judiciário. Ressaltou que os vereadores tem liberdade para votar de acordo com a sua 
consciência, sendo preciso respeitar a opinião de cada um. Em aparte, o Vereador Almir disse 
concordar ser preciso apurar os fatos envolvendo a Senhora Edna, mas que em outras 
oportunidades já foram convidadas pessoas para prestar esclarecimentos e as mesmas não vieram 
e nenhuma providência foi tomada nesse sentido, citando como exemplo, a solicitação para que o 
representante da empresa de Transportes TRIBO comparecesse ao legislativo municipal. em 
seguida, o Edil, solicitou da Mesa Diretora que adotasse as devidas providências, tendo em vista 
que a referida empresa de transportes presta um serviço ao município, a qual ganhou uma 
licitação de transporte escolar no valor de R$ 280 mil (duzentos e oitenta mil reais) por mês, bem 
como, a licitação para transportes diversos no valor de R$ 120 mil (cento e vinte mil reais) por 
mês, destacando que ele e o Vereador Reinalvo  solicitaram a presença de uma representante da 
citada empresa para prestar esclarecimentos, mas o representante não compareceu e nada foi 
feito em relação a isto pela assessoria jurídica da câmara. Disse ainda, que não estava 
defendendo que fosse feito nada errado e quer apenas que seja cumprido o que determina a lei. 
Dando continuidade, o Edil destacou que o atual prefeito já está há dez meses comandando a 
gestão municipal, questionando o porquê de não terem sido fiscalizados antes os poços tubulares 
perfurados, já que é um serviço que pode ser feito rapidamente. Solicitou ao colega Otacílio que 
peça bom senso ao prefeito para agilizar a fiscalização e fazer a instalação rapidamente dos 
poços, ressaltando que os moradores de algumas comunidades estão passando sêde, sendo que 
existe um poço perfurado que pode ser instalado e acabar com este sofrimento. Prosseguindo, o 
Vereador Otacílio falou que o legislativo municipal encaminhou um ofício para a Senhora 
Edna, mas que a mesma não é obrigada a comparecer, destacando que se ela se recusar a 
comparecer, os vereadores não podem fazer nada para trazê-la a força para a sessão, mas que 
podem adotar as providências para que os esclarecimentos sejam prestados no âmbito do poder 
judiciário, cabendo a mesma decidir se dará os esclarecimentos na câmara ou na justiça. 
Mencionou que não pode deixar este caso passar em branco, porque se assim o fizer estará dando 
um aval para que outras pessoas ajam da mesma forma no futuro e possam denegrir a imagem de 
outros vereadores. Salientou que não tem medo da verdade e sim de falar aquilo que não pode 
provar, destacando que sempre pensa muito no que vai falar nas sessões para não ter que se 
retratar com ninguém ou sofrer represálias e não ter como provar o que disse. Afirmou ter sido 
eleito pelo povo de Ituaçu e que exerce o seu mandato em defesa dos interesses destes, 
destacando que vai apoiar todos os projetos do prefeito que visem o melhor para o município, 
mas que não apoia projetos que prejudiquem a população. Enfatizou que respeita as pessoas e 
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exige a reciprocidade no tratamento, ressaltando que se a Senhora Edna não pensou nas 
consequências da sua fala, que é um problema dela e a mesma terá que provar as acusações 
feitas. Voltou a afirmar que é muito amigo do esposo da Senhora Edna, mas que isto em nada 
interfere em seu posicionamento em relação a esta situação. Em seguida, o Vereador Otacilio 
falou que existe um córrego chamado de riacho do Buracão que é usado para irrigação de 
maracujá e dar água ao gado, mas que o córrego secou e a população que dependia do mesmo 
para ter acesso à água foi prejudicada, ressaltando que as pessoas precisam ter bom senso no uso 
dos recursos hídricos disponíveis. Disse que vai procurar um dos produtores que está fazendo o 
uso abusivo da água para convencê-lo de que é preciso racionalizar tal uso. Acrescentou que o 
INEMA já foi acionado para tomar providência, mas que esteve no local fazendo a fiscalização e 
nada foi feito em relação a este problema. Afirmou ser amigo do produtor citado por ele, mas 
que isto em nada interfere no seu posicionamento de querer defender os interesses dos moradores 
que estão sendo prejudicados. Finalizou a sua fala, agradecendo a presença de todos e desejando 
um bom dia! Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a 
Vereadora desculpou-se com os presentes pela sua fala se a mesma ofendeu algum familiar, mas 
que infelizmente o fato ocorreu e ela não poderia se calar em relação ao ocorrido. Ver. Ronaldo 
da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e em seguida, o Edil 
parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva pelo funcionamento da rádio comunitária, 
destacando a importância deste instrumento de comunicação para a comunidade. Afirmou que 
realiza diversos eventos em sua comunidade e que também está buscando a legalização de uma 
rádio comunitária para ajudar na divulgação das festas de igreja e torneios esportivos. Destacou 
que os bingos beneficentes ajudam muito as pessoas que estão precisando e que ele está sempre 
realizando este tipo de ação, inclusive fazendo a doação do prêmio que será sorteado. Em aparte, 
a Vereadora Tertulina parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva pelo funcionamento da 
rádio comunitária, desejando sucesso ao mesmo nesta empreitada. Também em aparte, o 
Vereador Otacílio parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva pelo funcionamento da rádio 
comunitária, afirmando ser um grande admirador do trabalho desenvolvido pelo mesmo. Dando 
continuidade, o Vereador Ronaldo desejou sucesso ao Senhor Jairo de Oliveira Silva, 
afirmando que o mesmo ganhou a bela voz como um dom de Deus. Em seguida, solicitou ao 
Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo para cobrar uma solução para a falta de 
água na região do Mato Grosso, destacando que a bomba d’água está com problema e solicita 
que seja solucionado o mais rápido possível, já que este é o único manancial disponível para 
abastecer a comunidade.  Prosseguindo, o Edil falou que as pessoas não devem dar importância 
para os ‘pasquins’ que circulam na cidade, mas o caso da Senhora Edna é diferente porque foram 
usadas as redes sociais, destacando que o responsável pela edição dos ‘pasquins’ espera 
exatamente que haja uma grande reação por parte dos atingidos, que trata-se de uma pessoas 
desocupada e de mal caráter que apenas quer denegrir a imagem de pessoas de bem. Aconselhou 
os vereadores que foram vítimas do pasquim a não darem importância, porque todos são pessoas 
trabalhadoras e de boa índole. Em aparte, o Vereador Adriano disse concordar com o colega 
Ronaldo em relação aos ‘pasquins’, mas no caso em questão todos sabem quem foi a autora das 
denúncias, salientando que um tio idoso seu estava bastante sentido pelas acusações que estavam 
sendo feitas contra ele e seus pares. Ressaltou que é preciso cobrar esclarecimentos da 
responsável, seja para provar suas alegações, seja para se desculpar com os vereadores. Em 
aparte, o Vereador Euvaldo questionou o porquê da Senhora Edna ter tentado sistematicamente 
manter contato com alguns vereadores depois do ocorrido, destacando que a sua vinda ao 
legislativo dará um ponto final nesta história, mas que se a mesma não vier, apenas vai prolongar 
a agravar o problema. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo destacou que este é um caso 
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específico e que apoia a iniciativa dos vereadores em cobrar esclarecimentos, destacando que 
isto vai inibir as pessoas de ficarem usando as redes sociais para denegrir a imagem dos outros. 
Em seguida, o Edil agradeceu a presença dos alunos na presente sessão, convidando os mesmos 
para comparecer novamente e trazer mais colegas para assistirem às sessões do legislativo 
municipal para conhecer o trabalho desenvolvido pelos vereadores, já que todos já são ou serão 
eleitores no futuro e vão ajudar a eleger os seus representantes. Finalizou desejando um bom dia 
a todos! Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
destacou que o exercício do cargo de vereador não é fácil, que muitas vezes  este é mal 
interpretado em seus posicionamentos, mas que devem aceitar as críticas vindas da população, só 
não podem aceitar terem as suas imagens denegridas. Disse que quando isto ocorre é preciso ir a 
fundo na questão para se descobrir a verdade e esclarecer os fatos, não deixando a população na 
dúvida quanto às acusações que foram feitas. Falou que todos os vereadores estão preocupados 
com os problemas que atingem o município e que a prioridade agora é garantir o abastecimento 
de água das comunidades. Comentou a fala do colega Otacílio sobre o problema de 
abastecimento de água na região da Ovelha, Boca da Mata e Mamona, afirmando que o povoado 
de Prata da Ovelha foi beneficiado com a perfuração de um poço pela gestão anterior, mas o 
mesmo não foi instalado pela atual gestão, destacando que o referido poço deu uma vazão 
superior a 7.000 (sete mil) litros de água e não está sendo usado, mas poderia abastecer toda ou 
parte da comunidade que ali reside. Mencionou que existe um pequeno barramento no local, mas 
que o mesmo está quase seco e as pessoas estão minimizando o uso para não deixar 
acabar.  Disse que os povoados da Mamona, Riacho do Tombador, Cabaceira, Barbosa, Jatobá, 
Piaba, Tamboril são abastecidos por este manancial e estão enfrentando o racionamento de água. 
Acrescentou que as bombas existentes deram defeito e que só tem uma funcionando, em um 
poço com vazão de 800 (oitocentos) litros e que a água não é suficiente e as pessoas solicitaram 
dele uma providência. Destacou a situação do Riacho do Buracão, afirmando estar bastante 
preocupado e defendendo que o ponto de captação de água seja mudado para um ponto acima do 
local onde está instalado, próximo da minação para garantir uma água mais limpa e de melhor 
qualidade para a comunidade, reforçando o abastecimento. Em seguida, o Vereador Sivaldo disse 
que a situação das estradas está cada vez pior, que vai chegar um ponto em que as mesmas 
ficarão intransitáveis, salientando que os alunos que usam o transporte escolar estão sofrendo 
para chegar à escola apesar da renovação da frota. Agradeceu a presença de todos, ao tempo em 
que, parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva pela sua fala, destacando que a rádio é de 
extrema importância para a comunidade, principalmente para os moradores da zona rural, que 
não tem acesso a outros meios de comunicação. Ressaltou que em sessão anterior o Presidente da 
Câmara , Vereador Márcio Aparecido elogiou o Senhor Jairo de Oliveira Silva pela sua iniciativa 
de querer levar o sinal de telefonia móvel celular para a localidade do São José, parabenizando o 
mesmo pela iniciativa, rogando a Deus que continue iluminando seus caminhos e dando força 
para continuar empenhado em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ver. Reinalvo Rocha 
Ferreira: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo o Edil agradeceu aos seus pares pela 
aprovação da sua indicação, afirmando esperar que a mesma seja atendida pelo chefe do 
executivo municipal. Disse ao Senhor Jairo de Oliveira Silva que ele pode contar com o seu 
apoio. Em seguida, o Edil disse que foi encaminhado ofício para a Senhora Edna solicitando que 
ela comparecesse ao legislativo para prestar esclarecimentos, e que em nenhum momento foi 
feita nenhuma acusação contra a mesma. Disse que foram feitas acusações muito graves contra 
os vereadores e que, apesar de alguns não terem muito estudo, todos são pessoas de bom caráter. 
Afirmou que alguns familiares da Senhora Edna votaram nele, que tem muita admiração pelo 
vice-prefeito, Senhor Luiz Carlos Pessoa, mas que não pode permitir que a sua imagem e de 
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outros vereadores seja difamada, destacando que vai esperar um posicionamento da Mesa 
Diretora para saber qual providência vai tomar, já que não sabe se a Mesa vai estender o prazo 
para que ela compareça, ou se os vereadores devem desde já procurar a esfera judicial para 
esclarecer os fatos. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo disse que votou a favor do projeto 
de lei que reajusta a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira não para prejudicar os moradores, 
mas sim para melhorar a arrecadação do município e possibilitar mais investimentos por parte do 
poder público, seja na recuperação das estradas, seja na educação ou na saúde. Destacou que a 
taxa será paga pelos visitantes e turistas, que o acesso ao santuário continua gratuito e só vai 
pagar a taxa quem quiser fazer a travessia da caverna. Finalizou agradecendo a presença de 
todos! Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao 
público presente, e em seguida, o Edil parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva pela sua fala 
e pelo seu empenho em buscar benefícios para a comunidade através da associação comunitária, 
afirmando estar à disposição para ajudar no que for possível, inclusive buscando junto aos 
deputados alguns incentivos e benefícios. Prosseguindo, destacou que a falta d’água não está 
atingindo somente a zona rural do município, mas também a sede, sendo preciso tomar as 
devidas providências. Destacou que na última sexta-feira faltou água na Escola Municipal 
Juvenal Wanderley, assim como tem faltado água nos bairros mais periféricos, e a Embasa está 
só aumentando a rede de distribuição e não toma nenhuma providência para melhorar a captação 
de água. Disse que solicitou a presença de um representante da empresa para prestar 
esclarecimentos, mas como ninguém veio, sugeriu que os vereadores façam uma visita no 
escritório da empresa, em Ituaçu ou Vitória da Conquista, para solicitar as providências e mais 
respeito com os moradores do município. Mencionou que a Embasa explora o abastecimento de 
água há mais de quarenta anos no município, mas nunca fez nenhum investimento para garantir a 
captação de água e os rios estão cada vez mais secos e a situação só tende a piorar, solicitando ao 
Senhor Presidente, o reenvio do ofício para a referida empresa para esclarecer sobre a 
distribuição de água no município e sobre o reajuste da taxa mínima. Dando continuidade, o 
Vereador Almir indagou ao assessor jurídico, , qual o procedimento que pode ser adotado pelo 
legislativo municipal quando uma pessoa é convidada a comparecer à sessão se recusa. Em 
resposta, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva,  afirmou que 
cabe a proposição de uma ação intitulada ‘Ação de Interpelação’ para que a pessoa preste os 
esclarecimentos necessários. Continuando, o Vereador Almir, solicitou ao assessor jurídico que 
promova uma ‘Ação de Interpelação’ contra o representante da Empresa de Transportes TRIBO 
para que preste esclarecimentos acerca dos serviços prestados no município, ressaltando que 
existem ofícios feitos pelo Vereador Ronaldo e por ele e nenhum representante da empresa 
compareceu para prestar os esclarecimentos. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que 
encaminhasse oficio ao executivo solicitando a limpeza da quadra do Bairro Primavera, bem 
como, que faça a manutenção nos refletores existentes, destacando que na próxima terça-feira 
será iniciado o tradicional campeonato realizado no local. Solicitou ainda, que encaminhasse 
ofício ao executivo cobrando o envio do projeto de lei denominando logradouros públicos, cujas 
indicações foram apresentadas por ele e pelo colega Euvaldo, destacando que o gestor participou 
da sessão anterior e garantiu que encaminharia o referido projeto de lei, mas nada foi recebido 
pelo legislativo nesse sentido. Em seguida, questionou aos membros da comissão quando seria 
feita a reunião para emitir o parecer acerca dos projetos de leis que estão tramitando no 
legislativo, afirmando que sua intenção é apresentar os referidos pareceres na próxima sessão, 
viabilizando a votação dos mesmos. Destacou que as estradas estão cada vez em pior situação, 
que passou pela estrada do Catingueiro e viu pessoalmente o péssimo estado de conservação, 
solicitando do prefeito que seja feito um paliativo no local para garantir a passagem dos veículos 
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que fazem o transporte escolar. Em questão de ordem, o assessor jurídico esclareceu que o 
Vereador Almir é o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e que deve 
agendar a reunião da sua comissão na Secretaria da Câmara, afirmando acreditar que existem 
projetos que demanda uma reunião conjunta com a Comissão de Finanças e Orçamento, para 
emissão de um parecer conjunto. Dando continuidade, o Vereador Almir destacou que no 
projeto de lei que reajustou a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira está expresso que a 
responsabilidade será da Secretaria Municipal de Turismo, mas que não existe tal secretaria no 
município, questionando como este projeto poderia ter sido aprovado da forma como foi. 
Afirmou que as comissões precisam se reunir e debater os projetos de lei antes de serem 
apreciados pelo plenário da câmara. Em aparte, o Vereador Sivaldo disse que estava à 
disposição para participar das reuniões da comissão, bastando que seja marcado o dia. Em 
seguida, complementou a sua fala destacando que o colega Almir comentou a situação de 
familiares seus, mas que ele não teve contato recente com os mesmos e que não pode dizer com 
certeza o que está acontecendo e que vai esperar a resposta do poder executivo. Concluindo a sua 
fala, o Vereador Almir pediu aos alunos que comparecessem mais vezes às sessões do 
legislativo municipal para ver as cobranças que são feitas pelos vereadores ao poder executivo, 
ressaltando que tem ciência de que o prefeito não tem condição de atender a todos os pedidos, 
mas os vereadores não podem deixar de pedir e cobrar os benefícios para a comunidade. Ver. 
Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e na continuidade, o Edil  destacou 
que o executivo já autorizou fazer uma comporta na lagoa da Gruta, mas está demorando o início 
da obra e que está se aproximando o período das chuvas, sendo preciso realizar a mesma antes 
do período chuvoso, solicitando que seja reiterado o seu ofício ao poder executivo nesse sentido. 
Dando continuidade, o Vereador Euvaldo enfatizou que nunca traiu os seus eleitores, que votou a 
favor de um projeto de lei e que todos estão cientes do seu posicionamento, que não fez nada 
escondido e tem sua consciência tranquila em relação a isto. Afirmou que vai votar a favor de 
todos os projetos que tragam benefício para o município, independentemente de quem seja o 
autor. Mencionou que ninguém quer crucificar a Senhora Edna, mas apenas ouvir dela os 
esclarecimentos necessários, salientando que foi contatado por telefone pela mesma, a qual pediu 
que ele fosse em sua residência para lhe falar o nome da pessoa, mas que ele informou que tal 
esclarecimento deveria ser prestado no plenário do legislativo municipal, na frente de todos. 
Destacou que se ela não pensou antes nas consequências, que deve assumir o seu erro. Disse ter 
muita admiração pelo vice-prefeito, Senhor Luiz Carlos Pessoa e muito respeito pela sua família, 
colocando-se à disposição de todos para ajudar no que for necessário, mas que neste caso em 
questão, não vai retroceder em seu posicionamento porque foi muito ofendido.  Comentou que 
existe um caso tramitando na justiça em relação a uma pessoa do Guigó, que o acusou de ter 
cobrado dinheiro indevidamente e que ele está aguardando ansiosamente a audiência para cobrar 
as provas das acusações que lhe foram feitas.  Salientou que o tratamento estava estimado em R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas que ele conseguiu o atendimento por R$ 180,00 
(cento e oitenta reais). Acrescentou que levou os familiares e a paciente para ser atendida por Dr. 
José Roberto, que prontamente atendeu a paciente, informou que não iria realizar tomografia e 
outros exames complementares, mas que solicitaria a biopsia para decidir o procedimento 
seguinte. Destacou que a biopsia revelou ser um câncer e que ele se ofereceu para fazer a 
cirurgia por R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas que avisou que a família não tinha condição de 
arcar com este valor.  Falou que por amizade ele cobrou R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pelos 
serviços prestados, mais R$ 300,00 (trezentos reais) pelos serviços do anestesista, mais R$ 
300,00 (trezentos reais) pelo serviço da acompanhante e mais outras despesas, totalizando R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Destacou que a queixa-crime foi prestada na delegacia 
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de Barra da Estiva, que a questão está no fórum agora, que o pai de quem o denunciou já lhe 
procurou pedindo que não levasse a questão adiante, mas que quem deveria ter pensando nisto 
foi quem fez a acusação. Disse ainda, que as pessoas realizaram bingos para ajudar no 
tratamento, mas que a pessoa que o está acusando usou o dinheiro para comprar uma moto, ao 
invés de usar para o tratamento da filha. Ressaltou que não vai deixar esta situação envolvendo a 
Senhora Edna passar em branco, aproveitando o ensejo para parabenizar o Senhor Presidente 
pela forma como tem atuado e, especialmente, a secretária da câmara, Lígia Rocha, a qual 
sempre auxilia a todos os vereadores com a mesma prestatividade e eficiência. Disse que vai se 
reunir com os vereadores atingidos para quem quiser assinar um ofício que será encaminhado ao 
padre da paróquia, já que a senhora Edna usou um grupo da pastoral da igreja para fazer as 
acusações, além de ter usado o número ‘40’ (quarenta) em clara alusão ao partido PSB. Destacou 
que nunca deu importância para os ‘pasquins’ que circulam no município, mas neste caso 
específico sabe-se quem fez as acusações e isto é muito grave e precisa ser apurado porque 
denegriu a imagem de seis vereadores e do prefeito. Afirmou ser preciso respeitar a opinião e os 
votos dos vereadores. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, 
e prosseguindo, a Vereadora parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva, afirmando ser uma 
grande admiradora do seu trabalho. Em seguida, parabenizou os professores pela passagem do 
seu dia, no domingo, afirmando ser uma classe pela qual nutre grande admiração, ao tempo em 
que, manifestou os seus sentimentos em relação aos familiares da professora Zenilda Silva 
Nascimento. Finalizando a sua fala, a Vereadora Elza Marillu desejou um bom dia a todos! Ver. 
Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por participar de mais uma 
sessão do legislativo municipal. Em seguida, o Edil parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira Silva 
pela sua fala, agradecendo-o pela sua presença na sessão, destacando que o mesmo vem 
ajudando muito o município. Elogiou a presença dos alunos na sessão e disse estar à disposição 
para ajudar no que for necessário. Continuando, o Vereador Joel manifestou a sua solidariedade 
aos seis vereadores que foram difamados, afirmando que se fosse com ele agiria da mesma 
forma. Comentou que na semana anterior tomou conhecimento de uma história de um vereador 
que teria usado o seu nome, mas como a conversa não prosperou, achou melhor não polemizar e 
tratar do assunto na sessão da câmara, ou levar o caso para a justiça. Mencionou que ouviu a 
conversa de que ele teria denunciado o carro de ‘Vivi’ por estar trabalhando sem usar a faixa e a 
farda, mas que ele sequer tinha conhecimento destes fatos e nunca fez tais denúncias. Falou que 
consultou um advogado e se colocou à disposição para ingressar com uma ação em juízo, mas 
que não fez isto em consideração ao Vereador Adriano. Em seguida, parabenizou o colega Almir 
pela sua iniciativa de buscar a justiça para obter os esclarecimentos necessários da Empresa de 
Transportes TRIBO. Finalizou desejando um bom dia a todos! Logo após, o Presidente da 
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e em 
seguida franqueou a palavra ao vice-prefeito deste município. Inicialmente o Vice-Prefeito, 
Senhor Luiz Carlos Pessoa saudou a todos os presentes, destacando que não iria se manifestar 
sobre a difamação dos vereadores porque não tinha conhecimento do fato, mas que não defende 
coisa errada e muitas vezes é criticado por pessoas do seu próprio grupo político. Afirmou que 
sempre deixa sua posição contrária clara quando não concorda, independentemente de ser o 
prefeito ou deputado do próprio grupo. Disse que da última vez que esteve com o Deputado 
Federal Benito Gama fez questão de deixar claro ao mesmo que não concordava com 
determinado posicionamento. Sobre o caso envolvendo a Senhora Edna, disse que não estava ali 
para defendê-la, mas pediu aos vereadores que buscassem maiores esclarecimentos para não 
serem injustos e apurarem a responsabilidade de cada envolvido. Comentou que também foi 
vítima de um pasquim, que o acusou de ter se vendido para o Deputado Federal Paulo Magalhães 
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por R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que sua máscara tinha caído e outras coisas mais. 
Mencionou que deixou claro para o prefeito que iria prestigiar a ida do governador em Belo 
Campo, não tendo ido escondido e que não traiu o seu grupo político. Afirmou que não tem 
inimizade com ninguém no município e que se relaciona com todos os vereadores, defendendo 
que a política seja feita de forma transparente. Falou que é preciso esclarecer os fatos 
envolvendo a denúncia que foi feita contra os vereadores, cabendo até um pedido de desculpas se 
for o caso, mas que caso a referida senhora se recuse a comparecer no legislativo, que os 
esclarecimentos sejam dados na esfera do poder judiciário. Dando continuidade, o Senhor Luiz 
Pessoa disse que o seu objetivo de participar da sessão foi para cobrar um posicionamento mais 
firme dos vereadores em relação a atuação da Embasa no município. Disse que muitos 
moradores pretendiam vir na sessão para fazer um protesto, mas que aconselhou os mesmos para 
não vir, destacando que quem mora nos bairros mais afastados e não tem um reservatório grande 
está passando necessidade de água. Afirmou que enquanto sobra água em alguns bairros, falta 
em outros, sendo preciso que a Embasa preste os esclarecimentos sobre como é feita tal 
distribuição, ressaltando que o volume de água acumulado na barragem em 2017 é o mesmo que 
no ano anterior, não havendo portanto a necessidade de reduzir a taxa mínima de consumo, 
onerando por demais os consumidores que excedem o uso de seis mil litros de água. Destacou 
que a água fornecida aos moradores não passa por nenhum tipo de tratamento e que está 
chegando amarelada nas torneiras das casas. Afirmou que as ampliações do sistema que foram 
feitas reduziu a vazão e a água chega sem pressão suficiente nas casas para abastecer as caixas e 
os moradores estão tendo que guardar água em reservatórios improvisados. Acrescentou que a 
zona rural também está sofrendo com a falta d’água, mas o prefeito está adotando as medidas 
possíveis para minimizar o sofrimento. Enfatizou que recebe diariamente diversas pessoas em 
seu comércio se queixando desta situação e que é preciso buscar uma solução nesse sentido. Em 
questão de ordem, o Vereador Ronaldo afirmou que a câmara já solicitou a presença de um 
representante da Embasa na sessão para prestar esclarecimentos, destacando que a preocupação 
dos vereadores não é somente com o cenário atual, mas principalmente com o futuro, já que a 
situação tende a ficar cada vez mais crítica. Destacou que está havendo um uso indiscriminado 
da água para fazer irrigação de roças. Disse que já manteve contato com o Senhor Nivaldo, da 
Citoflora, para viabilizar um projeto de reflorestamento das margens do rio que abastece a sede, 
porque se nada for feito daqui há quinze anos vai faltar água em Ituaçu. Afirmou acreditar que os 
proprietários de terrenos na margem do rio não podem se opor a um projeto de reflorestamento, 
ressaltando acreditar que esta não é uma solução definitiva, mas vai ajudar a resolver o 
problema. Disse acreditar que a Embasa tem obrigação de ser parceria deste projeto, 
disponibilizando um funcionário para molhar estas mudas que serão plantadas. Solicitou ao 
Senhor Presidente, que seja reenviado o ofício para Embasa, solicitando a vinda de um 
representante na sessão da câmara e, caso haja outra recusa, que o assunto seja levado ao 
conhecimento do poder judiciário. Fazendo uso da palavra, o assessor jurídico, Dr. Antônio 
Augusto, destacou que a Itaguarana tem um projeto de revitalização do Rio Mato Grosso, e que 
este foi um dos condicionantes impostos para que a fábrica se instalasse no município, mas 
infelizmente muito pouco foi feito, até mesmo pela falta de interesse do próprio município. Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider do Governo e ao Lider da 
Oposição, respectivamente. Fazendo uso da palavra, o Líder do Governo, Vereador Adriano 
Silva Machado, destacou que em reunião realizada na sede da UPB, ficou definido que as 
prefeituras da Bahia fechariam suas portas na quinta-feira, dia 26 (vinte e seis) em protesto pela 
queda do repasse, ressaltando que neste mesmo dia prefeitos, vereadores e secretários municipais 
estarão em Salvador, na Assembleia Legislativa fazendo um protesto para mostrar a indignação 
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com a situação enfrentada pelos municípios. Em seguida, parabenizou o Senhor Jairo de Oliveira 
Silva pela sua iniciativa, manifestou a sua solidariedade aos familiares da professora Zenilda 
Silva Nascimento, solicitando que seja feita uma Moção de Pesar pelo seu falecimento. Sobre a 
fala do colega Joel, o Edil disse que nunca fez nenhum comentário usando o seu nome e que, 
inclusive, em sessão anterior, aconselhou o mesmo a votar de acordo com a sua consciência e 
não pela cabeça dos outros, destacando que se alguém, falou alguma coisa diferente para ele, está 
inventado, e que se for o caso deve ser chamado para prestar os esclarecimentos na sessão. Em 
seguida, usou da palavra o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa mencionou que a 
empresa Citoflora sempre tem contribuído com o município, seja através do patrocínio de 
torneios esportivos, seja através do fornecimento de leite, entre outras ações, destacando como 
exemplo a ajuda que foi dada ao Vereador Ronaldo para recuperar trechos de estradas rurais. 
Afirmou que se todas as empresas tivessem esta mesma visão social, como a Embasa e a 
Itaguarana, o município seria bem melhor. Ressaltou que não pode só criticar a Itaguarana em 
razão da situação atual, sendo preciso levar em consideração todo o seu tempo de atuação no 
município. Destacou que seu primo foi diretor da escola das Laranjeiras e sempre comentava que 
a Citoflora fazia doações constantes de leite. Elogiou a atuação do vice-prefeito, Senhor Luiz 
Carlos Pessoa, afirmando que ele tem se mostrado ativo na defesa dos interesses do município e 
que os vereadores precisam apoiar esta luta, cobrando da Embasa soluções para os problemas. 
Citou como exemplo, a falta d’água na Escola Municipal Juvenal Wanderley, afirmando 
acreditar que ocorreu por culpa exclusiva da Embasa e que o município não teve nenhuma culpa 
no episódio. Afirmou que no bairro onde mora a água só abastece a caixa a partir das 23 (vinte e 
três) horas e que as pessoas que não possuem um reservatório grande estão sofrendo com a 
descontinuidade no abastecimento. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente fez uma 
indicação verbal ao chefe do executivo municipal para que construa pequenos barramentos no 
leito do Rio Ourives, defendendo inclusive que sejam feitos através do regime de mutirão, com a 
prefeitura doando os materiais e máquinas e a comunidade contribuindo com a mão-de-obra. 
Disse que ele juntamente com os vereadores Joel e Sivaldo, fizeram este pedido ao Deputado 
Federal José Rocha, mas é muito difícil conseguir o licenciamento ambiental destes 
empreendimentos com verbas do governo federal, mas se for um empreendimento do município, 
em regime de mutirão com a comunidade, acredita que os órgãos ambientais não criarão nenhum 
empecilho. Em seguida, solicitou aos membros das comissões que se reúnam e emitam os 
pareceres acerca dos três projetos de leis que estão em tramitação no legislativo municipal, 
possibilitando a votação na próxima sessão da câmara. Informou que na próxima sexta-feira não 
participará da sessão porque vai viajar para a formatura de uma prima em medicina, 
aproveitando para elogiar esta oportunidade que foi dada pelo governo do PT aos estudantes de 
baixa renda de terem acesso ao ensino superior. Continuando, o Senhor Presidente parabenizou o 
Senhor Jairo de Oliveira Silva pelo seu empenho em querer ajudar as comunidades, destacando 
que também é um ouvinte da rádio e que às vezes acorda de madrugada e ouve ele fazendo a 
locução, apresentando o programa. Salientou que o Senhor Jairo se dedica ao máximo e precisa 
do apoio de todos para manter vivo este sonho. Falou que a câmara e os vereadores não podem 
contribuir muito financeiramente, mas devem fazer um esforço para ajuda-lo no que for possível. 
Em relação a Embasa, disse que os vereadores não podem fazer muito além de cobrar, já que é 
um órgão do Governo do Estado e acredita que o poder executivo tem mais força para fazer este 
tipo de cobrança diretamente ao governador, já que estar sempre presente na capital e dispõe de 
diárias para viagem. Ressaltou que os vereadores quando precisam ir a Salvador, arcam com 
todos os custos de forma particular, inviabilizando que os mesmos viajem com mais frequência 
para a capital. Na oportunidade, o Senhor Presidente solicitou ao chefe de gabinete, Senhor 
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Aroldo Lima Chaves, que leve este problema ao conhecimento do gestor e peça que este adote as 
providências cabíveis. Em seguida, solicitou aos presentes que fosse feito um minuto de silêncio 
em homenagem a professora Zenilda Silva Nascimento, para manifestar o sentimento de todos 
com os seus familiares. Após um minuto de silêncio, o Presidente voltou a agradecer a presença 
de todos e, nada mais havendo a tratar, 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 de outubro de dois mil e dezessete.  
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