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 Ata da Nona Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos treze 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) 
- Oficio encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, capeando Projeto 
de Lei nº 012/2017, com o seguinte teor: Exmo. Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA. Oficio PMI – Gabinete do Prefeito – nº 
173/2017. Ituaçu, 29 de setembro de 2017. Ref. Projeto de Lei Municipal nº 012/2017. Senhor 
Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores 
Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Orçamentária Municipal nº 
012/2017 que: “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2018. Certos de sermos 
congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e 
consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz –Prefeito Municipal. b) – Projeto de Lei nº 
012, de 29 de setembro de 2017, “Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual 
do Município de Ituaçu, para o exercício financeiro de 2018”. c) -Parecer apresentado em 
conjunto pelas Comissões Permanentes sobre o PL nº 011/2017 - que “Autoriza o Chefe do 
Executivo a abrir Crédito Especial no valor R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)”, com o 
seguinte teor: Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final. PARECER ao 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)”. Exmo. Senhor Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara de Vereadores. Apresentamos a Vossa 
Excelência o nosso parecer, abaixo transcrito. O Projeto de Lei em apreciação obedece às 
normas que regem a matéria, é constitucional está dentro das técnicas jurídicas atinentes à 
espécie e não compromete o orçamento do município, estando em conformidade a Lei nº 
4.320/64. Assim, o nosso Parecer é pela aprovação do Projeto de Lei nº 011/2017. O presente 
Parecer foi aprovado por unanimidade por estas Comissões. Ituaçu (BA), 10 de outubro de 2017. 
Comissão de Finanças e Orçamento:  Euvaldo Figueredo da Silva – Presidente; Joel Teixeira 
Silva – Secretário; Ronaldo da Silva Rocha -  Membro. Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final: Almir Santos Pessoa – Presidente; Sivaldo Ferreira da Silva - Secretário; Euvaldo 
Figueredo da Silva – Membro; d)- Indicação apresentada pela Vereadora Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Silva MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores . Ituaçu (BA), 13 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 Ã O:  
“Construção de três redutores de velocidade, sendo um na Rua Gruta da Mangabeira, altura da 
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casa de Senhor Antônio da Mamona, nesta cidade de Ituaçu, Bahia, outro na Rodovia BA 142, 
em frete ao Posto de Combustível Bahia e outro na Rodovia BA 142, ao lado esquerda da casa da 
Senhora Amélia Ferreira de Brito, ressaltando-se que embora os dois últimos locais consta 
Rodovia BA 142, contudo, este trecho fica situado no perímetro urbano desta cidade de Ituaçu, 
Bahia.  JUSTIFICATIVA: A construção de redutores de velocidade, popularmente conhecido 
como “quebra mola”, nos locais acima denominados é de suma importância, uma vez que, os 
veículos que transitam por ali sempre estão desenvolvendo uma velocidade que não é compatível 
com o transito de nossa cidade, o que leva perigo aos moradores e transeuntes daqueles 
logradouros públicos, deixando-os vulnerável a acidentes, principalmente as crianças e os idosos, 
gerando sempre expectativas de medo. Ademais alguns condutores de veículos realizam 
manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e de difícil 
reparação.  Entendemos que a melhor alternativa para resolver essa problemática é a aplicação de 
ações preventivas, nestes casos, as construções dos redutores de velocidade, anulando assim, os 
riscos de acidentes, ou, no mínimo, amenizando-os. 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. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos - Vereadora- PSB. Em 
seguida o Senhor Presidente encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei nº 012/2017, acima referido, para 
apreciação e apresentação dos pareceres ao referido Projeto de lei, ao tempo em que, franqueou a 
palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Não 
houve uso da palavra. Dando continuidade, o Senhor Presidente abriu o espaço destinado a 
TRIBUNA LIVRE, comunicando a todos que em atendimento ao requerimento apresentado 
pela Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, convidou à Secretária Municipal de 
Assistência Social, para comparecer a esta sessão para falar sobre benefícios eventuais no 
atendimento de pessoas carentes deste município, franqueando a palavra à referida secretária 
para responder a tais questionamentos. Fazendo uso da palavra, a Secretária Municipal de 
Assistência Social, Senhora Ieda Machado Gomes Rocha, saudou a todos os presentes, e 
afirmou que a Secretaria de Assistência Social é procurada pela população e por alguns 
vereadores para tratar da questão do benefício eventual, destacando que as pessoas as vezes 
confundem porque acreditam que todos que estão desempregados tem direito a uma cesta básica, 
tem direito a um remédio, etc. Mencionou ser necessário que a pessoa procure a Secretaria, que 
vai agendar a realização de uma visita técnica pela assistente social para atestar a situação de 
vulnerabilidade social através da elaboração de um relatório técnico. Destacou que a lei 
determina um prazo máximo de três meses para prestação do benefício eventual, devendo a 
família ser submetida a uma nova avaliação pelo CRAS, com a emissão de um novo relatório 
que vai atestar se a situação de vulnerabilidade persiste.  Enfatizou que existem pessoas que não 
querem trabalhar e recebem recursos do Programa Bolsa Família, afirmando que tem vereador 
ajudando pessoas que recebem R$ 600,00 (seiscentos reais) através do referido programa, que 
tem filhos em idade de trabalhar, mas que não querem fazer nada. Ressaltou que o município não 
tem obrigação de sustentar estas pessoas. Fazendo uso da palavra a Ver. Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos, indagou a secretária, se os recursos destinado ao Programa de 
Benefício Eventual são próprios do município? Em resposta, a Secretária afirmou que tais 
recursos são específicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, ressaltando que existem 
pessoas que recebem R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) do Programa Bolsa Família e que 
conseguem pagar suas contas de água, luz e farmácia, enquanto outras pessoas recebem R$ 
600,00 (seiscentos reais), gastam dinheiro em bar e depois procuram o vereador para ajudar a 
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pagar uma conta de água e luz. Disse que cabe ao vereador decidir quem ele ajuda ou não, mas 
que precisa ter ciência de que ajudando estas pessoas, está deixando de ajudar quem realmente 
precisa. Afirmou que pessoas jovens, sem filhos pequenos, que não tem dependentes portadores 
de necessidades especiais ou acamados, não estão no perfil de assistência do CRAS. Disse que a 
Secretaria iniciou as suas atividades concedendo oito cestas básicas, que atualmente o município 
já distribui quarenta e cinco cestas básicas e que todo o processo destas famílias foi feito como 
determina a lei. Comentou que na semana passada estava no supermercado e havia uma pessoa 
esperando a ligação de um vereador, que havia ficado de lhe dar uma cesta básica, mas que a 
noite a pessoa estava no bar bebendo cerveja e falou que dia seguinte iria ao CRAS pedir para 
pagar a sua conta de água, que havia sido cortada. Salientou que o CRAS precisa ajudar quem 
realmente precisa e que muitas pessoas não entendem isto e saem dizendo que o prefeito é ruim. 
Afirmou que a função do CRAS não é dar esmola, mas sim ajudar as pessoas que estão em 
situação de vulnerabilidade social. A Vereadora Elza Marillu questionou como funciona o 
processo para concessão do benefício eventual? Em resposta, a Secretária disse que é preciso ter 
um relatório da assistente social atestando a situação de vulnerabilidade social, mas que existem 
os casos excepcionais, citando como exemplo, a situação de uma criança de treze anos, que era 
assistida pelo CRAS, cuja mãe era depressiva e a própria criança já apresentava os sintomas de 
depressão e veio a óbito. Falou que o psicólogo do CRAS foi até o local atender a criança, o 
Conselho Tutelar procurou o pai da criança e depois foi feito um laudo atestando a situação de 
vulnerabilidade social. Afirmou que posteriormente, em razão da gravidez da criança, os pais 
resolveram se mudar para a sede do município, foram até o CRAS informar a mudança e a 
psicóloga foi até o local fazer o atendimento. Disse ainda, que no caso em questão o CRAS 
cumpriu o seu papel e deu toda a assistência, porque havia a situação de vulnerabilidade social. 
Destacou que existem famílias com dois aposentados e que querem receber cesta básica do 
município, defendendo que o benefício eventual deve ser concedido para as famílias que não tem 
nenhum aposentado, que recebem R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) do Bolsa Família, porque 
se enquadram no perfil. Afirmou que se a prefeitura for conceder o benefício eventual para todos 
que acham que merecem, não terá recurso suficiente para atender. Acrescentou que existem 
pessoas aposentadas, que tem filho cadeirante aposentado e querem que o município pague o 
remédio, ressaltando que a lei não dá este direito a estas pessoas. Destacou que se estas pessoas 
fizeram empréstimos consignados, que o CRAS não tem nenhuma responsabilidade sobre isto e 
que estas pessoas precisam ter ciência de que existem outras famílias em situação muito pior e 
que precisam ser priorizadas. A Vereadora Elza Marillu indagou se a concessão de fraldas 
descartáveis é feita pela Assistência Social ou pela Secretaria de Saúde? Em resposta, a 
Secretária informou que a responsabilidade é da Secretaria de Saúde, mas que a assistente social 
do CRAS precisa emitir o relatório mostrando que a pessoa tem direito ao benefício. Afirmou 
que as pessoas precisam ter consciência de que não vão chegar à Secretaria de Saúde e levar 20 
(vinte) pacotes de fraldas de uma vez só. Falou que existem muitos idosos sendo explorados 
pelos seus familiares, com filhos e netos fazendo saques nas contas dos idosos e gastando o 
dinheiro. Afirmou ter tomado conhecimento de alguns casos e que foi preciso a intervenção do 
CRAS, inclusive ameaçando os familiares de levar o caso ao conhecimento do Ministério 
Público caso o dinheiro não fosse devolvido. Ressaltou que muitas vezes as conversas chegam de 
forma destorcida ao conhecimento dos vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos demais Edis que tivessem interesse em fazer algum questionamento à referida 
secretária. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  disse que a Secretária em sua fala 
afirmou que existem familiares dos idosos usando os cartões dos mesmos para fazer empréstimos 
consignados, achando que a mesma não deve dar chance a estas pessoas que agem desta forma, 
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sendo preciso denunciar o caso à polícia e ao Ministério Público.  Falou que as pessoas que 
recebem R$ 600,00 (seiscentos reais) do Programa Bolsa Família passaram pela avaliação da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, destacando ser preciso analisar todos estes casos 
individualmente para verificar se o benefício deve ou não ser mantido. Mencionou que se o 
relatório da assistente social informar que a família precisa de cinquenta fraldas descartáveis, que 
o município deve arcar com toda a despesa. Disse que discordava da Secretária quando esta 
defendeu que as fraldas descartáveis devem ser dadas pela Secretaria de Saúde, ressaltando que 
por ser um benefício eventual, os recursos usados devem ser da assistência social e não da saúde. 
Em seguida, o Edil questionou a secretária, qual o critério utilizado para transferir uma servidora 
pública concursada que trabalhava na Secretaria de Assistência Social para o Hospital 
Municipal? Em resposta, a Secretária de Assistência Social, destacou que a concessão de fraldas 
descartáveis depende primeiro de um relatório elaborado pela assistente social, que se favorável 
é enviado para a Secretaria de Saúde, destacando que o limite é de 50% (cinquenta por cento). 
Afirmou que a Secretaria é procurada por mães em busca de fraldas, mas que as famílias não se 
enquadram no perfil. Disse que estas pessoas se queixam, dizendo que antes recebiam o 
benefício, mas não existe nenhum relatório e que a atual gestão não está fazendo nada sem o 
devido relatório. Falou que todos os funcionários do CRAS são concursados e que a servidora 
citada pelo Vereador não fez o concurso especificamente para o CRAS, mas sim para trabalhar 
como recepcionista do PSF do Campo Grande, mas por dificuldades na locomoção da equipe até 
a unidade, optaram por transferi-la para a Assistência Social, destacando que a referida servidora 
não é do quadro efetivo e pode ser transferida para outros setores. O Vereador Almir destacou 
ter ciência de que o tramite foi legal, mas ressaltou que a servidora foi aprovada no concurso 
para trabalhar no PSF do Campo Grande, mas já havia outro concursado trabalhando no local e a 
servidora acabou tomando posse para trabalhar na Secretaria de Assistência Social. Disse que o 
seu questionamento foi a respeito do critério utilizado para tal transferência, tendo em vista que o 
programa em que ela atuava não pode funcionar sem um funcionário concursado e que quando a 
mesma foi transferida, houve a interrupção do referido programa e o município correu o risco de 
perder os recursos. Disse ter ciência de que hoje já existe uma pessoa concursada trabalhando no 
local. Em resposta, a Secretária informou que a funcionária que assumiu o cargo na Secretaria 
era telefonista, mas como este cargo foi extinto, a mesma foi transferida para a Secretaria de 
Educação e acabou sendo designada para recepção do CRAS, que não viu nenhum problema 
relacionado a esta questão. Fazendo uso da palavra, o Vereador Otacilio indagou como iria ficar 
a situação da criança recém-nascida filha da mãe que faleceu recentemente? Em resposta, a 
Secretária informou que a Secretaria de Assistência Social vai continuar prestando todo o 
auxílio, mas que a guarda ficará inicialmente com o pai da criança, e que somente no caso de 
renúncia da guarda é que poderá ser buscada outra família para assumir a criação desta criança. 
Afirmou que a criança e o pai serão acompanhados por uma psicóloga e pela equipe do Conselho 
Tutelar. Fazendo uso da palavra, o  Vereador Adriano questionou se existe alguma novidade 
relacionada à construção do banheiro do Senhor Antônio, morador do Povoado da Gruta da 
Mangabeira. Em resposta, a Secretária disse que o projeto para tal construção já foi elaborado 
pelo engenheiro, que já conversou com o prefeito a respeito do assunto e está sendo buscada uma 
solução diante da grave crise financeira vivida pelo município, destacando que as críticas vieram 
agora, mas que já tem mais de dois anos que o referido Senhor está nesta situação. Fazendo uso 
da palavra, o Vereador Sivaldo indagou como os moradores da zona rural, principalmente os 
idosos e pessoas acamadas, poderão ter acesso aos benefícios da Secretaria de Assistência 
Social? Em seguida, a Secretária parabenizou os vereadores Adriano e Almir porque realmente 
tem procurado a Secretaria para levar os problemas existentes ao seu conhecimento, solicitando 
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aos demais vereadores para procurar o CRAS e levar os problemas ao conhecimento da 
instituição. Em resposta ao Edil, disse que o município dispõe de uma equipe do CRAS volante, 
que serve exatamente para se deslocar até a zona rural para avaliar a situação das famílias, mas 
que para isto a informação precisa chegar ao conhecimento do CRAS. Acrescentou que em 
alguns casos, quando chega ao conhecimento de que existe uma pessoa passando necessidade, o 
CRAS já envia uma cesta básica juntamente com a equipe que vai fazer a avaliação. Voltando a 
usar da palavra, o Vereador Almir disse que a iniciativa de pedir um banheiro para o Senhor 
Antônio, morador da Gruta da Mangabeira, foi do colega Adriano, que é líder do prefeito na 
Câmara. Mencionou que ao apoiar tal pedido, sua intenção não foi fazer política, mas sim cobrar 
uma solução. Em seguida, questionou o motivo de terem sido paralisadas as oficinas do CRAS. 
Em resposta, a Secretária informou que as oficinas serão retomadas, mas não na quantidade que 
era pretendida pela sua equipe por conta da inexperiência da atual gestão. Disse que já foi 
realizada a licitação e está sendo providenciada toda a documentação para dar início às oficinas, 
acreditando que em novembro já deve ter algumas oficinas funcionando. Voltando a usar da 
palavra, o Vereador Otacílio indagou se não seria papel da equipe do CRAS buscar as famílias 
em situação de vulnerabilidade social, já que esta dispõe de equipe e estrutura necessários para 
este fim e pode contar com o apoio dos Agentes Comunitários? Em resposta, a Secretária disse 
que a atuação dos Agentes Comunitários tem deixado muito a desejar neste sentido, destacando 
que a única Agente que visita o CRAS para levar algum problema ao conhecimento deste é a 
Senhora Cristina Luz Jesus. Salientou que seria excelente se todos os agentes comunitários 
levassem os problemas ao conhecimento da equipe do CRAS, já que a unidade não dispõe de 
uma ‘bola de cristal’ para tomar conhecimento de algumas situações que ocorrem no município. 
Comentou que havia uma situação de uma pessoa acamada no município, que estava passando 
fome, a qual estava sendo mal cuidado pela neta e que os vizinhos fizeram a denúncia. Afirmou 
que tão logo tomou conhecimento da denúncia, a equipe esteve no local e a pessoa foi 
encaminhada para ficar aos cuidados de outro familiar. O Vereador Otacílio destacou que se os 
Agentes Comunitários atuassem neste sentido, seria muito mais rápida a atuação do CRAS, 
lamentando que tais profissionais não estejam agindo desta forma. Fazendo uso da palavra, o 
Vereador Euvaldo indagou se a equipe do CRAS pode visitar o Senhor conhecido como ‘Zé 
Barrote’ no Povoado da Gruta da Mangabeira para ver se ele se enquadra na situação de 
vulnerabilidade social? Em resposta, a Secretária disse que só a visita da assistente social e a 
emissão do relatório assegura o acesso ao benefício eventual, enfatizando que o relatório até 
garante o direito da pessoa de buscar o Ministério Público para ter a sua necessidade atendida. 
Afirmou que a concessão de cadeiras de rodas é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, mas 
que iria verificar a situação porque o município recebeu algumas cadeiras de rodas, mas ainda 
não foi buscar. Dando prosseguindo, o Senhor Presidente agradeceu a presença da Secretária 
Municipal de Assistência Social, Senhora Ieda Machado Gomes Rocha, e em seguida, relatou a 
situação de três pessoas idosas da região do São José, sendo que duas tem problemas 
psiquiátricos e são cuidadas pela Agente Comunitária de Saúde, destacando que as mesmas estão 
sendo acompanhadas pelo médico psiquiátrico do município, mas que a situação está chegando a 
um ponto crítico, sendo necessário realizar uma visita “in loco” para ver o que pode ser feito 
para garantir um conforto melhor para estes pacientes, até mesmo promovendo a transferência 
destas pessoas para uma unidade especializada. A Secretária destacou que o Hospital Afrânio 
Peixoto, em Vitória da Conquista fechou as portas, que o hospital de Feira de Santana não tem 
condição de receber mais nenhum paciente, enfatizando que os asilos não recebem este tipo de 
paciente. Disse que estes pacientes devem exigir um relatório do psiquiatra e não a simples 
emissão de um atestado, porque este de nada serve para o INSS. Mencionou que o município não 
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pode obrigar estas pessoas a se mudarem da zona rural para a sede, mas que caso estes assim o 
façam, o município vai dar toda a assistência necessária, afirmando que não poderia dar uma 
falsa esperança de que vai conseguir o internamento em um hospital especializado. Comentou 
que existe uma moradora em Ituaçu, que veio de São Paulo porque a unidade onde o filho 
esquizofrênico era atendido foi fechada e ela ficou com medo dele se perder em São Paulo, 
sendo que em Ituaçu, caso isto ocorra, fica mais fácil de encontrá-lo. Continuando, o Senhor 
Presidente voltou a gradecer a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, bem 
como seus esclarecimentos, afirmando que o legislativo estará sempre à sua disposição e de 
todos os secretários, independentemente de terem sido convidados para participar da sessão, para 
falar sobre as realizações das suas pastas, já que os vereadores estão sempre próximos das 
comunidades e podem levar estas informações ao conhecimento da população. Na sequência, o 
Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes 
matérias:  a) – Parecer apresentado em conjunto pelas comissões permanentes de Legislação, 
Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sobre o 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)”, acima transcrito. Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado parecer. 
Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos o referido 
parecer. b) – Primeira 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 referido projeto de lei. c) - Segunda e 
última discussão e votação do Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Poder Legislativo, que 
“Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários Públicos da Câmara Municipal de Ituaçu, 
Bahia e dá outras providências”, com as emendas apresentadas ao mesmo. Todos os Edis 
votaram favoráveis ao citado projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado 
por unanimidade de votos, o referido projeto de lei. d) – Segunda e última discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 009/2017 que “Acrescenta a denominação de Bairro e Logradouro Municipal e 
dá outras providências, com as emendas apresentadas ao mesmo. Todos os Edis votaram 
favoráveis ao citado projeto de lei. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o referido projeto de lei. e) - Segunda e última discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 006/2017, que Dispõe sobre a cobrança da taxa de visitação da Gruta da 
Mangabeira”, com as emendas apresentadas ao mesmo. Em seguida, o Senhor Presidente 
conclamou a cada um dos Edis a declarar o seu voto. Votaram pela aprovação do projeto de lei 
com as emendas, os vereadores, Almir, Ronaldo, Elza Marillu e Joel, e pela aprovação do projeto 
de lei sem as emendas, os vereadores, Otacilio, Tertulina, Adriano, Reinalvo, Euvaldo e Sivaldo. 
A votação obteve o seguinte resultado: 04(quatro) votos favoráveis pela aprovação do projeto de 
lei com as emendas e 06(três) votos favoráveis pela a aprovação do projeto de lei sem as 
emendas. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado por maioria absoluta de votos, o 
o Projeto de Lei nº 006/2017,  acima referido, sem as emendas apresentadas ao mesmo. Em 
questão de ordem, o Vereador Almir questionou se o Projeto de Lei N.º 006/2017 foi aprovado 
sem as emendas e, diante da resposta afirmativa, disse que gostaria de lembrar ao Senhor 
Presidente e ao Assessor Jurídico da Câmara que na votação do Projeto de Lei que instituiu a 
LDO, ele apresentou emendas ao mesmo, tendo sido estas derrubadas na primeira votação e na 
segunda votação ele tornou a apresentar as emendas, mas não foi permitido que ele votasse pela 
aprovação do projeto de lei com as emendas, afirmando estar havendo uma divergência no 
entendimento na tramitação dos dois projetos de leis pela câmara. Na sequencia, o Senhor 
Presidente colocou em votação a Indicação apresentada pela Ver. Elza Marillu Martinnely Silva 
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Ramos,  acima transcrita, para “Construção de três redutores de velocidade, sendo um na Rua 
Gruta da Mangabeira, altura da casa de Senhor Antonio da Mamona, nesta cidade de Ituaçu, 
Bahia, outro na Rodovia BA 142, em frete ao Posto de Combustível Bahia e outro na Rodovia 
BA 142, ao lado esquerda da casa da Senhora Amélia Ferreira de Brito, ressaltando-se que 
embora os dois últimos locais consta Rodovia BA 142, contudo, este trecho fica situado no 
perímetro urbano desta cidade de Ituaçu, Bahia, 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. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e 
em seguida, a Vereadora agradeceu à Secretária Municipal de Assistência Social por ter 
comparecido à sessão e prestado os devidos esclarecimentos, agradeceu ao prefeito pelas 
realizações, afirmando que não está tudo perfeito, mas que está muito bem dentro das 
possibilidades. Sobre a votação do projeto de lei que dispõe sobre a taxa de travessia da Gruta da 
Mangabeira, disse ter votado  favorável ao mesmo e que faz questão de deixar o seu voto claro, 
ressaltando que conversou com muitas pessoas antes de tomar a sua decisão, acreditando que em 
nada vai prejudicar o turismo no referido local. Finalizou agradecendo a presença de todos, 
solicitando que venham mais vezes ao legislativo. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a 
todos os presentes, e na continuidade, o Edil  aproveitando a presença do Prefeito na sessão, 
solicitou ao mesmo, a perfuração de um poço tubular na Gruta da Mangabeira, afirmando que a 
comunidade está necessitando de água tratada, já que o manancial está baixo e que a tubulação 
que leva água para o local já tem onze ligações clandestinas e não é suficiente para chegar ao 
destino. Disse que o ideal é que o poço seja ligado diretamente na caixa d’água, ou então que o 
gestor procure o Ministério Público para fazer os cortes das ligações clandestinas. Afirmou que a 
população de Ituaçu não está tendo acesso a água tratada e que está providenciando um relatório 
para confirmar esta informação, destacando que até lagartixa morta já foi encontrada na 
tubulação de água da Embasa. Salientou que a empresa aumentou o valor da taxa mínima e 
diminuiu o volume de água que os consumidores têm direito, ressaltando que a Embasa quase 
não tem gasto com o abastecimento em Ituaçu e não trata a água que é distribuída. Ver. Otacilio 
Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e prosseguindo, o 
Edil dirigindo-se ao Senhor Prefeito,  mencionou que tentou por diversas vezes manter contato 
com o mesmo ao longo da semana e que não conseguiu, pedindo-lhe que tenha mais atenção e 
atenda as ligações que são feitas para o seu aparelho celular. Disse que nos casos de emergência 
a diferença entre atender ou não o telefone pode significar a vida ou a morte de uma pessoa e o 
gestor pode ser cobrado depois por isto. Salientou que gostaria de dizer isto pessoalmente ao 
prefeito para evitar comentários depois, enfatizando que o uso do aparelho celular facilita a 
comunicação e evita que o vereador tenha que se deslocar da zona rural até a sede. Em seguida, o 
Edil cobrou uma solução para o abastecimento de água que abastece o colégio de Boca da Mata e 
comunidade, solicitando que seja enviada uma equipe da vigilância sanitária para ver a situação 
da água fornecida aos alunos e comunidade. Disse que os moradores se reuniram e solicitaram 
que informasse ao gestor que, caso o mesmo não autorizasse, eles vão fazer a ligação da bomba.  
Falou que é uma coisa simples de resolver e que só depende da aquisição de uma caixa d’água de 
10 (dez) mil litros e alguns metros de canos.  Destacou que água é vida e que a pessoa até passa 
alguns dias sem comida, mas não pode viver sem água.  Acrescentou que na Ovelha as pessoas 
estão enfrentando dificuldade de ter acesso à água tratada e que vai chegar o momento que a 
administração vai ter que parar tudo e priorizar o abastecimento de água das comunidades rurais. 
Afirmou que só nesta semana mais de cem pessoas o procuraram em busca de uma solução para 
o abastecimento de água na localidade de Boca da Mata, sendo preciso tomar uma providência, 
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apesar de toda a dificuldade enfrentada pelo município. Finalizando a sua fala, o Vereador 
Otacilio agradeceu a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, elogiando os 
esclarecimentos prestados pela mesma, ressaltando que muitas vezes as pessoas procuram os 
vereadores e estes não sabiam dar as respostas. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos 
colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e em seguida, agradeceu a Secretária Municipal de 
Assistência Social pela presença, afirmando que apesar de não ter feito nenhuma pergunta a ela, 
outros vereadores fizeram muitos questionamentos e os esclarecimentos prestados foram 
importantes. Solicitou que a mesma compareça em outras oportunidades em que for convidada, 
destacando que os vereadores têm algumas dúvidas e precisam esclarecer diretamente com a 
Secretária. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
agradeceu a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, afirmando ter sido muito 
importante os esclarecimentos prestados, ressaltando que muitas críticas eram feitas pelo seu não 
comparecimento no legislativo municipal. Em seguida, fez uma indicação verbal ao prefeito para 
que seja feita uma revisão no encanamento de água que abastece a região da Mamona, 
justificando que o referido encanamento já tem mais de vinte anos de instalado e muitos canos 
estão remendados e alguns trechos foram feitos com cano de uma polegada e outras com dois 
canos de meia polegada e isto tem atrapalhado a chegada da água nas localidades. Afirmou que 
existem dois trechos maiores, sendo um trecho de cerca de mil metros e outro de oitocentos 
metros, mas que existem outros trechos menores que também precisam ser revisados. Dando 
continuidade, o Vereador Sivaldo destacou que em sessão anterior se queixou da falta de 
atendimento dos pacientes de Ituaçu pelo Hospital de Barra da Estiva e que este problema 
continua, ressaltando que está sendo preciso trazer estes pacientes de localidades distantes para 
serem atendidos no Hospital de Ituaçu, quando seria muito mais fácil levá-los para Barra da 
Estiva. Acrescentou que estes pacientes estão tendo que pagar pelo atendimento particular em 
Barra da Estiva, porque não tem condição de se locomover até Ituaçu. Disse que se a prefeitura 
não tiver condição de liberar o atendimento de todos os pacientes pelo Hospital de Barra da 
Estiva, que pelo menos libere o atendimento dos casos mais graves, de urgência e emergência. 
Finalizou desejando um bom dia a todos! Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Após fazer as 
saudações de praxe, o Edil agradeceu a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, e 
prosseguindo, fez uma indicação verbal ao prefeito solicitando a perfuração de um poço tubular 
na comunidade de Canabrava, ressaltando que quando o rio seca a comunidade fica muito 
prejudicada no abastecimento de água. Disse que nas Comunidades de Olhos D’água e Guigó 
algumas pessoas tem acesso à água que vem da serra, já os moradores de Canabrava não tem 
acesso a este benefício. Falou que o rio já está quase deixando de correr e o período crítico já 
está chegando para os moradores. Dando continuidade, o Edil solicitou ao prefeito que interceda 
junto ao Governo Federal para nomear os Agentes Comunitários, salientando que muitos 
moradores estão com medo de perder benefícios sociais porque não estão sendo atendidas pelos 
referidos Agentes. Em aparte, a Vereadora Tertulina disse que a sua região está sem Agente 
Comunitário e que recentemente foi realizada uma vacinação de animais e poucas pessoas 
procuraram porque a comunidade não foi avisada, solicitando do prefeito que tome as devidas 
providências nesse sentido. Concluindo a sua fala, o Vereador Reinalvo agradeceu a presença e 
desejou um bom dia a todos. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos 
funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil destacou que na votação do 
projeto de lei que dispõe sobre a taxa de visitação da Gruta da Mangabeira, o Artigo 143, Inciso 
II é claro ao dispor que cada turno é constituído de discussão e votação, que no Inciso III está 
disposto que a proposição submetida a dois turnos terá como resultado: se aprovada em primeiro 
turno e rejeitada em segundo turno, será considerada como rejeitada e encaminhada para o 
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arquivo. Solicitou que a Mesa Diretora analisasse a votação que foi realizada e mandasse 
arquivar o referido Projeto de Lei, já que o mesmo não poderia ter sido votado sem as emendas. 
Falou que na sessão anterior o colega Otacílio  lhe perguntou em qual artigo estava esta 
disposição, e que não soube responder na oportunidade, mas que pesquisando o Regimento 
Interno viu estes dispositivos e que, por este motivo, solicitava da Mesa Diretora que reveja o 
resultado de tal votação. Em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que encaminhasse 
um ofício ao poder executivo informando que o responsável pelo manuseio da água das 
localidades do São Mateus e Taquari não está executando o serviço na região do Taquari, 
segundo lhe foi relatado por pessoas que o procuraram. Disse ainda, que ligou para o gestor para 
tratar do assunto e na primeira tentativa foi atendido, mas que voltou a ligar para o mesmo e não 
mais conseguiu falar. Pediu que fosse encaminhado ofício solicitando uma solução para este 
problema, ressaltando que o fornecimento de água não está sendo feito. Prosseguindo, o 
Vereador Almir solicitou da Secretária Municipal de Assistência Social que priorizasse as 
famílias das localidades mais carentes nas oficinas que serão iniciadas pelo CRAS, enfatizando 
que a oficina de futebol é uma das mais procuradas e que em nenhuma hipótese se pode aceitar 
que estes programas sejam interrompidos, devendo haver toda a programação para garantir a 
continuidade. Em seguida, questionou se houve alguma resposta ao ofício que foi solicitado por 
ele para a Embasa, afirmando que caso não tenha obtido nenhuma resposta será preciso adotar 
outras providências. Sobre o atendimento do Bradesco, disse que esteve na agência na semana 
anterior, mas que o gerente da unidade foi mudado e não teve como realizar a reunião 
pretendida. Aproveitou a presença do prefeito para solicitar ao mesmo que vá ao Bradesco e veja 
a forma como a instituição está tratando os clientes, ressaltando que estes estão sendo impedidos 
de pagar boletos nos caixas, só sendo possível pagar nos postos de apoio, colocando em risco as 
pessoas que tem que esperar no meio da rua para fazer o pagamento. Destacou que como cliente 
da referida agência, a Prefeitura tem um poder maior para intervir nesta situação. Dando 
continuidade, o Edil solicitou o envio de ofício ao poder executivo requerendo a relação de 
carros-pipas que estão prestando serviços ao município através da empresa terceirizada, 
requerendo que seja encaminhado também o documento do veículo e a habilitação do condutor, 
entre outros documentos. Aproveitou a presença do Secretário Municipal de Administração para 
solicitar que seja enviado ao legislativo municipal, o Projeto de Lei denominando logradouros 
públicos que foram indicados por ele e pelo colega Euvaldo, ressaltando que as pessoas estão 
cobrando, inclusive já cobraram do próprio prefeito. Ver. Adriano Silva Machado: Após fazer 
as saudações de praxe, o Edil comentou que no sábado passado recebeu muitas pessoas em sua 
residência, que foram até o local pedir para que ele intercedesse junto ao prefeito, solicitando que 
fosse passada a máquina em diversas estradas rurais. Disse que naquele mesmo dia tinha cerca 
de oito pessoas na porta de sua casa, todas solicitando a recuperação de estradas, entre elas a do 
Mato Grosso, São José, Santa Rosa, entre outras. Destacou que recebeu as cobranças e estava 
aproveitando a presença do prefeito para levá-las ao seu conhecimento. Ver. Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora agradeceu a 
presença da Secretária Municipal de Assistência Social, destacando que ela já havia sido 
convidada outras vezes antes, mas que desta vez compareceu e prestou os esclarecimentos que 
lhe foram solicitados pelos vereadores. Em seguida, convidou a todos para conhecer a escolinha 
de música da Professora Janete Ramos, ressaltando que ela adotou uma criança para ajudar a 
manter a entidade, que fica localizada em frente da Prefeitura. Enfatizou que é um trabalho muito 
bonito realizado pela referida professora e que a mesma não tem o reconhecimento e a 
valorização das pessoas, destacando que a criança adotada por ela é de uma família do 
município, que morava em São Paulo e cujo filho de onze anos já estava começando a se 
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envolver com drogas, mas que graças a esta oportunidade que está sendo dada pela Professora 
Janete, o menino já está bem melhor.  Prosseguindo, a Vereadora Elza, solicitou ao Senhor 
Prefeito a troca de uma lâmpada na rua da Senhora  Aíde e do Senhor apelidado como ‘Beto 
Cabeludo’, destacando que o local está muito escuro. Afirmou que pretende apresentar um 
anteprojeto beneficiando esta escolinha de música da professora Janete Ramos. Dirigindo-se a 
Secretária Municipal de Assistência Social, a Vereadora Elza Marillu falou que quando os 
vereadores fazem o convite para comparecer à sessão, fica a impressão que os mesmos querem 
crucificar e desmoralizar os secretários, quando na verdade a intenção é buscar esclarecimentos, 
ressaltando que esta interação é muito importante e que, sempre que possível, a Secretária deve 
comparecer quando convidada, bem como quando houver alguma novidade para trazer ao 
conhecimento dos vereadores. Finalizou agradecendo a presença de todos. Ver. Joel Teixeira 
Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais 
uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, agradeceu a presença da Secretária 
Municipal de Assistência Social, ressaltando que a mesma elogiou outros vereadores por visitar a 
Secretaria, mas que ele já esteve diversas vezes no local e não conseguiu falar pessoalmente com 
a mesma. Mencionou que solicitou a presença da Secretária anteriormente, mas que não fez 
nenhum questionamento na presente sessão porque o problema já havia sido solucionado 
diretamente com o prefeito. Continuando, o Edil parabenizou o colega Reinalvo pela indicação 
da perfuração do poço para a localidade de Canabrava, afirmando que esteve no local no final de 
semana e muitas pessoas pediram que ele cobrasse este benefício.  Destacou que acha necessário 
realizar uma fiscalização no poço da comunidade de Roncador, afirmando que as pessoas já 
estão enfrentando dificuldades em ter acesso à água, e que os moradores gostariam muito que o 
próprio prefeito fosse no local para ver pessoalmente como está a situação. Afirmou ter votado 
contra o Projeto de Lei que dispõe sobre a taxa de visitação da Gruta da Mangabeira, porque 
jamais poderia ficar contra os moradores da localidade. Disse ter conversado com diversos 
moradores daquele Povoado e todos lhe pediram para votar contra o reajuste da taxa proposta 
pelo executivo. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider da Oposição. 
Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa, destacou que os 
vereadores precisam levar os problemas ao conhecimento do poder executivo. Disse que não tem 
vergonha de procurar o prefeito em sua residência ou na prefeitura, seja para cobrar ou para 
pedir, bem como, não tem vergonha de procurar nenhum secretário, destacando que o fato de ser 
oposição não implica em querer o pior para a atual gestão. Mencionou que o mundo está em 
constante evolução e que não se pode colocar as questões político-partidárias acima dos 
interesses do município. Afirmou que sempre parabeniza o colega Otacílio porque o mesmo é 
transparente em sua atuação e que nem sempre as suas críticas são bem aceitas pela situação, 
mas que na verdade ele está sempre pensando no que é melhor para o município. Disse ser 
preciso buscar sempre o melhor para Ituaçu, deixando de lado questões políticas, salientando que 
as eleições só serão realizadas daqui a três anos e que ainda tem muita coisa para acontecer até 
lá. Em seguida, solicitou da Secretária Municipal de Assistência Social que compareça mais 
vezes no legislativo municipal, destacando que os vereadores são sempre procurados por pessoas 
carentes. Afirmou ter consciência de que o município dispõe de poucos recursos, mas que às 
vezes uma intervenção da Secretária e do prefeito são suficientes para fazer com que a pessoa 
consiga o benefício em outras esferas do poder, citando como exemplo a cadeira de rodas e a 
construção de banheiros residenciais. Solicitou ainda, que sejam tomadas providências para 
ajudar o Senhor Antônio, morador do Povoado da Gruta da Mangabeira, ressaltando que o 
mesmo está tendo que fazer as suas necessidades no chão. Acrescentou que, se for preciso, os 
vereadores podem dar sua parcela de contribuição para ajudar na realização da obra, destacando 
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que o primeiro a levantar esta bandeira foi o Vereador Adriano. O Vereador Almir disse que o 
cadeirante foi seu colega de trabalho vinte anos atrás e que ele agora é vereador e tem a 
possibilidade de ajudar esta pessoa, não podendo se eximir desta responsabilidade. Salientou que 
muitas vezes os vereadores ajudam sem poder ajudar, porque se sensibilizam com as histórias 
das pessoas que pedem ajuda e eles não têm como negar.  Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
agradeceu a presença do Prefeito  Municipal, Senhor Adalberto Luz, do vice-prefeito, Senhor  
Luiz Carlos Pessoa, dos Secretários Municipais, funcionários da câmara e populares. Em 
seguida, destacou que as pessoas têm opiniões diferentes e que é preciso respeitar esta 
divergência de opiniões, porque muitas vezes a unanimidade é burra, sendo preciso haver quem 
discorde para que as coisas sejam discutidas. Enfatizou que este é o papel do legislativo 
municipal na tentativa de buscar sempre o que é melhor para o povo e para o município.  Falou 
que o Vereador Almir questionou a tramitação do projeto de lei da LDO, mas que no caso em 
questão o parecer apresentado pela sua comissão foi rejeitado pelo plenário e que, em outras 
oportunidades as votações foram realizadas da forma como ocorreu na presente sessão. Disse  
ainda, que se reuniu mais cedo com todos os vereadores e houve um consenso sobre a 
necessidade de reformar o Regimento Interno da Câmara de Vereadores para evitar que haja 
dúvidas no tocante a tramitação dos projetos de leis, sendo necessário evitar que situações como 
esta voltem a ocorrer. Afirmou que a classe política está cada vez mais desacreditada em todo o 
país e quanto menos divergência houver na sessão, melhor será a imagem que a população terá 
dos seus representantes.  Em seguida, o Senhor Presidente destacou que o seu voto não foi 
necessário ao referido Projeto de Lei, mas que sempre deixou claro que se fosse preciso se 
posicionaria favor da comunidade, mas que respeita a opinião de quem votou diferente. Dando 
continuidade, destacou que na presente data será realizada a premiação do campeonato municipal 
de futebol, através do Diretor de Esportes, Senhor Ruy Humberto. Em seguida, franqueou a 
palavra ao prefeito municipal, destacando que os esclarecimentos prestados pelo mesmo são 
muito importantes, na medida em que é ele quem administra os recursos do município e que tem 
o poder de realizar as obras e levar os benefícios para a comunidade. Mencionou que sempre 
pensa nas indicações que são apresentadas pelos vereadores, que nada mais são do que o desejo 
de ver uma obra ou um benefício realizado em determinada comunidade, mas que muitas vezes a 
obra não se concretiza por falta de recursos. Fazendo uso da palavra o Prefeito Municipal, 
Senhor Adalberto Alves Luz, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, destacou que os 
moradores do Povoado da Gruta da Mangabeira estão receosos com a instituição da nova taxa de 
travessia, aproveitando o ensejo para agradecer aos vereadores pela aprovação do referido 
projeto de lei e de outros projetos que foram apreciados pelo legislativo municipal. Mencionou 
que os moradores não precisam ter medo e receio, porque da mesma forma como o executivo 
encaminhou o projeto aprovado, se perceber que a comunidade está sendo prejudicada, 
encaminhará outro projeto para rever a taxa. Disse acreditar que a nova taxa não vai causar 
nenhum prejuízo para moradores e comerciantes, mas que vai ajudar muito o município, porque 
vai incrementar a arrecadação e possibilitar a realização de novos investimentos. Destacou que 
está enfrentando uma dificuldade muito grande em administrar o município e que muitos 
municípios não estão tendo como pagar sequer os salários dos servidores , salientando que a 
grande maioria não tem condição de cumprir as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal e que 
haverá uma manifestação organizada pela UPB. Ressaltou que muitos gestores terão suas contas 
rejeitadas e que isto está deixando os atuais prefeitos temerosos, porque todos assumiram seus 
mandatos bem intencionados e estão enfrentando todas estas dificuldades. Disse que este é o 
momento de refletir sobre como a administração municipal deve ser gerida, afirmando esperar 
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contar com o apoio dos vereadores e de toda a comunidade, pedindo a todos paciência, já que a 
sua gestão está recebendo 40% (quarenta por cento) menos recursos que a gestão anterior. Dando 
continuidade, o Senhor Prefeito falou que os deputados estaduais não estão tendo condição de 
ajudar os município e que ele está fazendo malabarismo para manter o funcionalismo com os 
salários em dia, o que já está ocorrendo em outros estados. Prosseguindo, destacou que mandou 
uma retroescavadeira trabalhar no rio, abrindo cacimbas para garantir água para uso humano e 
animal em algumas comunidades rurais. Disse que está enfrentando uma dificuldade muito 
grande na recuperação das estradas, destacando ter ciência de que os vereadores estão sendo 
muito cobrados, mas que já percebeu que o serviço rende mais quando concentra todas as 
máquinas trabalhando na mesma região e que quando desloca uma máquina para trabalhar 
sozinha em uma estrada, o serviço não rende porque uma máquina sozinha não tem condição de 
fazer o reparo. Pediu paciência aos vereadores e aos moradores porque não tem condição de 
colocar várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. Falou que tem recebido muitas cobranças 
neste sentido e que sabe que, apesar de receberem cobranças, a responsabilidade recai toda sobre 
o prefeito. Afirmou que tentou desmembrar as equipes para atender mais de uma região, mas o 
resultado não foi o esperado e que desta forma ninguém vai ficar satisfeito, sendo preciso 
retomar o serviço da forma como vinha sendo feito antes, região por região, solicitando o apoio 
dos Edis para esta mudança, porque de nada adianta falar que apoia e depois ficar cobrando nas 
sessões e criticando a gestão. Destacou que a maioria dos funcionários que trabalham são 
concursados e todos se limitam a cumprir a sua carga horária, enquanto aqueles que estão 
prestando serviço terminam começando mais cedo e trabalhando até mais tarde para ganhar 
sobre a produção. Afirmou que a legislação não permite que sejam pagas mais de duas horas 
extras por dia para o funcionário. Em seguida, enfatizou que não tem má vontade de atender 
ligações em seu telefone celular, mas que realmente prefere falar com as pessoas pessoalmente, 
até porque fica mais fácil de explicar quando precisa negar algum pedido. Disse que tem coisas 
que não pode falar por telefone e que muitas pessoas são maldosas e gravam as ligações para 
depois usar isto contra o gestor e contras os políticos em geral, sendo prova disto a quantidade de 
políticos importantes do país que estão presos. Salientou que, como foi dito pelo vereador Almir, 
algumas vezes o gestor faz coisas que não deveria, mas porque fica comovido com a situação da 
pessoa, quer ajudar e se prejudica porque a lei não vê a boa intenção e sim o que está certo e o 
que está errado. Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse que vai encaminhar um projeto de 
lei para a câmara instituindo o Código Tributário Municipal para, regulamentar a cobrança de 
ISS sobre as operações realizadas pelos bancos, destacando que as instituições movimentam 
grandes volumes de recursos e não geram nenhuma renda para o município. Em seguida, afirmou 
ser preciso explorar melhor o potencial turístico da Gruta da Mangabeira, não devendo ser 
explorado apenas o turismo religioso, destacando que a cobrança para ingressar em locais 
turísticos é uma realidade em todos os lugares do mundo e que em Ituaçu não pode diferente, 
porque é preciso existir toda uma estrutura para garantir o bem estar do turista, garantindo que 
este retorne outras vezes. Destacou que realizou um Seminário de Turismo no município e ficou 
triste com a pouca participação de comerciantes e pessoas que vivem do turismo no município, 
ressaltando que pela primeira vez Ituaçu foi incluído no Mapa Turístico do Brasil e que a criação 
da Secretaria Municipal de Turismo é uma das exigências para que o município continue fazendo 
parte deste mapa. Destacou que a Secretaria de Turismo é que vai capitanear todo este processo 
de incluir cada vez mais Ituaçu no mapa turístico, indicando quais mudanças são necessárias e 
quais investimentos precisam ser feitos. Dando continuidade, comentou a fala do Vereador 
Euvaldo, afirmando ser preciso haver uma punição severa para quem capta água ilegalmente, 
independentemente de quem seja o responsável pelo mesmo. Afirmou que a comunidade precisa 
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se mobilizar, pedir aos responsáveis que regularizem suas ligações, já que toda uma comunidade 
não pode ser prejudicada por alguns particulares. Em seguida, afirmou que no seu entendimento 
os sistemas de abastecimento de água devem ser entregues para as associações, que passariam a 
ser os responsáveis pela sua administração, já que o município não tem condição de ficar 
fiscalizando cada sistema e punindo cada pessoa que faz uma captação ilegal, sendo mais fácil 
para os próprios membros da comunidade buscarem o entendimento. Acrescentou que na região 
do Bonito tinha um funcionário trabalhando, mas pediu para sair, que foi designado outra pessoa, 
mas que não estava dando conta do serviço e que agora será chamado outro funcionário 
concursado para assumir a função, mas que é preciso regularizar o consumo, porque as pessoas 
não estão pagando nada pela água e isto estimula o desperdício. Afirmou que muitas 
comunidades estão enfrentando problemas de abastecimento em razão da ‘esperteza’ de alguns, 
que querem levar vantagem sobre os outros. Disse que nunca ouviu nenhuma reclamação sobre o 
abastecimento de água no Povoado de Lagoa da Lage, porque lá é cobrado e as pessoas usam 
racionalmente. Defendeu que a taxa para consumo de até 10 (dez) mil litros de água seja baixa, 
mas que a partir deste volume o valor seja significativamente alto para evitar o desperdício. 
Falou que não é fácil administrar Ituaçu e que ele está com pena de si mesmo, porque prometeu 
fazer muita coisa, mas que recebeu uma ‘bomba’ para administrar. Disse que das 417 
(quatrocentas e dezessete) prefeituras baianas, apenas cem estão cumprindo o índice de pessoal e 
todas as outras estão correndo o risco de terem suas contas rejeitadas, atrasando o pagamento de 
fornecedores e correndo o risco de atrasar o salário dos funcionários. Destacou que está 
buscando soluções, através do incremento de receita com a taxa de visitação da Gruta, mas que 
já teve que cortar a gratificação de alguns funcionários e isto repercutiu muito mal, mas que não 
poderia deixar de adotar estas medidas para mostrar para o Tribunal a sua intenção de tentar 
atingir o índice de pessoal. Afirmou ser preciso que todos estejam na mesma sintonia para 
superar este momento de dificuldade. Destacou que existem muitos problemas que necessitam da 
intervenção do poder público municipal, mas que não tem condição de fazer tudo de uma vez. 
Ressaltou que os tempos mudaram e que é preciso acompanhar esta evolução, não podendo ficar 
apegado às coisas do passado, não querendo dizer com isto que deve desprezar os ensinamentos 
dos mais velhos, mas que a tendência é evoluir e cada geração deve dar a sua parcela de 
contribuição. Finalizando a sua fala, o Senhor Prefeito disse que não está sendo fácil administrar 
sem dinheiro, que a previsão era que as coisas melhorassem em outubro, mas que tudo indica 
que a crise vai perdurar até dezembro e que ele estar com receio de não ter como honrar os 
compromissos assumidos, ao tempo em que, agradeceu a atenção de 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 treze de outubro de dois mil e 
dezessete.  
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