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 Ata da Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos seis 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 nº 170/2017, datado de vinte e cinco de setembro do corrente ano, encaminhado pelo 
Prefeito Municipal de Ituaçu-BA, capeando Projeto de Lei nº 011/2017, que “Autoriza o Chefe 
do Executivo a abrir Crédito Especial no valor de 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 
abaixo transcritos:  Mensagem nº 011, de 25 de Setembro de 2017. Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e deliberação dos ilustres 
Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei Municipal nº 
001/2017, que "Autoriza o Chefe do Executivo a abrir Crédito Especial no valor de R$ 54.000,00 
(Cinquenta e quatro mil reais)”. A abertura do crédito especial de R$ 54.000,00 (Cinquenta e 
quatro mil reais) se faz necessário para atender à solicitação da Secretaria Municipais de 
Assistência Social, para a implantação do Programa Primeira Infância/SUAS, no Município de 
Ituaçu. Esclarecemos, finalmente, que a cobertura desse crédito será feita através da anulação 
parcial de outra dotação da própria Assistência Social, que posso assegurar em nada vão 
comprometer o atendimento feito à população naquele setor. Salientamos por fim, que diante da 
necessidade de autorização para o Chefe do Executivo a abrir Crédito Especial, encaminhamos à 
matéria à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão 
reconhecer o grau de prioridade a sua aprovação, rogando para que a mesma seja apreciada em 
Regime de Urgência, Urgentíssima. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, 
apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Ituaçu – BA, 25 de Setembro 
de 2017. Adalberto Alves Luz - Prefeito Municipal. b) – Projeto de Lei nº.  011/2017,  de  25 de 
setembro de 2017. “Autoriza o Chefe do Executivo a abrir Crédito Especial no valor de R$ 
54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)”. A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, aprova e eu Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 
54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) para atender à finalidade abaixo especificada: Órgão: 
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Unidade: 07 - SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – Ação - 2055 – Programa Primeira Infância / SUAS. Elemento: 
33900400000 – Contratação por tempo determinado; Fonte de Recurso: 29 – FNAS; Valor: R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais); Elemento: 31901301000 – Contribuição para o Regime 
Geral de Previdência (INSS); Fonte de Recurso: 29 – FNAS; Valor: R$5.000,00 (cinco mil 
reais); Elemento: 33903000000 – Material de Consumo; 33903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 29 – FNAS; Valor: R$5.000,00 (cinco mil reais); Elemento: 33903600000 – 
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Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; Fonte de Recurso: 29 – FNAS; Valor: 
R$10.000,00 (dez mil reais); Elemento: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; Fonte de Recurso: 29 – FNAS; Valor: R$10.000,00 (dez mil reais).  Art. 2º. A cobertura 
do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através dos recursos disponíveis, 
conforme Art. 43 da Lei 4.320/64. Art. 3º. Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2014/2017, 
nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta Lei. Art. 4º. 
Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2017, nos mesmos moldes e 
naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta Lei. Art. 5º. Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em 25 de Setembro de 2017. Adalberto Alves Luz - 
Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo - Secretário Mun. de Administração e Finanças.  c) – 
Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 002/2017, que “Dispõe sobre o Plano 
de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Ituaçu, Bahia e 
dá outras providências”. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de 
Finanças e Orçamento. Ituaçu (BA), 05 de outubro de 2017.  PARECER ao Projeto de Lei nº 
02/2017, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos da 
Câmara Municipal de Ituaçu, Bahia e dá outras providências”. 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 é constitucional obedece às normas que regem 
a matéria, está dentro das técnicas jurídicas atinentes à espécie, não vislumbramos 
inconstitucionalidade ou vícios de juridicidade, contudo, apontamos a necessidade das seguintes 
Emendas Modificativas: a) - alterar o art. 62, o seu parágrafo 1º e o Anexo V, acrescentando 
mais um parágrafo; Art. 62. A jornada de trabalho dos titulares dos cargos de provimentos 
efetivos e comissionados de que trata esta lei é de 30 ou 40 horas semanais. § 1º. A jornada de 
trabalho dos ocupantes dos cargos de provimentos comissionados de Coordenador Contábil e 
Assessor Jurídico, de que trata esta lei é de 30 horas semanais, podendo ser organizada em 
regime de plantões. § 2º. A jornada de trabalho do ocupante do cargo efetivo de Controlador 
Interno de trata esta lei, será de 30 horas semanais, podendo ser organizada em regime de 
plantões. O Anexo V: Carga – Horária: 30 horas. b) – no anexo IV alterar a denominação do 
cargo de Motorista para o cargo de Assessor Parlamentar, sendo 02 (dois) o numero de cargos, 
salário R$ 1.100,00 (um mil e cem) reais, carga horária 40 horas semanais, levantando-se em 
consideração que para esta Casa o Cargo de Assessor Parlamentar é mais útil que o de Motorista, 
bem como, o cargo de Motorista não deve figurar-se em cargo comissionado de provimento 
temporário. Por conseguinte, apresentamos o Anexo de Cargo e Grupo Ocupacional do Anexo 
V, compatível com o cargo de Assessor Parlamentar, em substituição ao do cargo de Motorista, o 
qual fica fazendo parte integrante deste Parecer. Com efeito, o referido Projeto de Lei se reveste 
de constitucionalidade, haja vista está de acordo com art. 37, inciso II da Constituição do Federal 
do Brasil (CFB/88). O presente Parecer foi aprovado por estas Comissões. Atenciosamente, 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final:  Almir Santos Pessoa -  Presidente;  Sivaldo 
Ferreira da Silva – Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva – Membro; Comissão de Finanças e 
Orçamento: Euvaldo Figueredo da Silva – Presidente; Joel Teixeira Silva – Secretário; Ronaldo 
da Silva Rocha – Membro; d) - Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes 
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos, sobre o Projeto de Lei nº 
009/2017, com o seguinte teor: Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e 
de Obras e Serviços Públicos. Ituaçu-BA, cinco de outubro de dois mil e dezessete. PARECER 
ao Projeto de Lei nº 009/2017, que "Acrescenta as denominações de Bairro e Logradouro 
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Municipal, e dá outras providências”. 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. O seu objetivo é preencher a 
lacuna existente no Conjunto de Casas Populares, desta cidade, no que tange as nomenclaturas 
dos seus logradouros. Nada mais justo denominá-los, acrescentando o nome do Bairro e de suas 
avenidas e ruas, contudo, não deixando margem de dúvidas quanto o seu inicio e fim, por isso, 
apresentamos as seguintes Emendas Aditivas. EMENDAS: a) – Ao Inciso I do art. 3º passa a ter 
a seguinte redação: “Avenida Gonçalo Santos Pereira – Inicia na BA 142, altura do Km 2, 
findando na Avenida João Pereira Cruz, altura do terreno pertencente ao Município de Ituaçu, 
Bahia; b) – Ao Inciso II do art. 3º  passa a ter a seguinte redação: “Avenida João Pereira da Cruz 
– inicia na Rua João Batista Santos Pereira, altura do terreno dos herdeiros de Nilson Santos 
Pereira, findando na Avenida Gonçalo Santos Pereira, altura do terreno de Walker Souza 
Teixeira; c) – Ao Inciso II do art. 3º passa a ter a seguinte redação: “Rua Rita de Cássia Santos 
Pereira – inicia na Rua João Batista Santos Pereira, altura do terreno dos herdeiros de Nilson 
Santos Pereira, findando na Avenida Gonçalo Santos Pereira, altura do terreno de Walker Souza 
Teixeira. d) – Ao inciso IV do art. 3º passa a ter a seguinte redação: “Rua Artur Oscar Santos – 
inicia na Rua João Batista Santos Pereira, altura do terreno dos herdeiros de Nilson Santos 
Pereira, findando na Avenida Gonçalo Santos Pereira, altura do terreno Edilson Novais Silva. f) 
– Ao Inciso VI do art. 3º passa a ter a seguinte redação: “Rua João Batista Pereira – inicia na 
Avenida João Pereira da Cruz, altura do terreno do Município de Ituaçu, Bahia, findando na Rua 
João Honório dos Santos, altura do terreno de Francisco José da Luz; g) – Ao Inciso VII passa a 
ter a seguinte redação: “Rua Anísio Da Silva Pires – Inicia na Avenida João Pereira da Cruz, 
altura do terreno do Município de Ituaçu, Bahia, findando na Rua João Honório dos Santos, 
altura do terreno de José Valter Silva. Assim, o nosso Parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 009/2017, com as emendas acima descritas. O presente Parecer foi aprovado por unanimidade 
por estas Comissões. Comissão de Obras e Serviços Públicos: Otacilio Caíres de Souza – 
Presidente; Sivaldo Ferreira da Silva – Secretário; Ronaldo da Silva Rocha – Membro; Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final: Almir Santos Rocha – Presidente; Sivaldo Ferreira da 
Silva – Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva – Membro; e) - Moção de Protesto à Empresa 
Itaguarana S/A, com o seguinte teor: MOÇÃO DE PROTESTO: Considerando que, a indústria 
ITAGUARANA S/A, fabrica de cimento instalada neste município de Ituaçu, Bahia, vem 
realizando práticas em desconformidade com as leis trabalhistas de nosso país, no que se refere 
aos direitos de seus funcionários, tendo em vista que no ano de 2016 foram demitidos mais de 
cem funcionários sem que fossem realizados os pagamentos indenizatórios, o que obrigou a estes 
funcionários ingressarem na Vara do trabalho da cidade de Brumado, Bahia, em que este 
município de Ituaçu, Bahia pertence. Após diversas discussões, uma grande parte dos 
Reclamantes (ex-funcionários) firmou um acordo para que o pagamento dos seus direitos 
trabalhistas fosse realizado em parcelas, mensalmente. Contudo, inexplicavelmente e sem 
nenhuma comunicação aos Reclamantes, a ITAGUARANA S/A desde o mês de abril do corrente 
ano de 2017 deixou de cumprir tais obrigações, atitude esta desumana, vez que a mais de 
dezessete anos a maioria destes funcionários trabalharam com honestidade e presteza para a 
referida Empresa. Ademais, há mais de dois meses os funcionários que não foram demitidos 
continuaram trabalhando na mencionada Empresa e não recebem os seus salários, um ato de 
desrespeito aos seus trabalhadores. Tais fatos estão levando os funcionários e ex-funcionários a 
um desespero incalculável, pois além de ficar sem condições para o sustento das suas famílias, 
encontram-se também sem condições de cumprir com outras obrigações, que fazem parte do 

Fl. 186 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

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

cotidiano de um cidadão, tais como aluguéis, água, luz, telefone e demais despesas condizentes 
para o sustento de um ser humano, podendo-se afirmar que estão passando por um dos 
momentos mais difíceis de sua vida. Por tudo isso, esta Casa Legislativa apóia e solidarializa 
com o movimento de tais trabalhadores, assim como, apóia o direito de greve dos funcionários 
da Empresa ITAGUARANA S/A, dentro dos ditames legais, por entender que esses funcionários, 
são constantemente desafiados a terem visão de esperança para guiar as suas famílias, a viver os 
valores e princípios defendidos e praticados por uma sociedade justa, contribuindo, assim, para a 
construção de uma Ituaçu bem melhor. Devendo, portanto, ser valorizados e respeitados. A 
presente Moção de Protesto é a manifestação concreta da insatisfação desta Casa Legislativa pelo 
desrespeito praticado pela ITAGUARANA S/A a esses nobres funcionários e a toda sociedade 
Ituaçuense, que por meio dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal sempre deu apoio a 
referida Empresa. Assim, solicitamos que, após os trâmites regimentais, seja a presente Moção 
transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado conhecimento à Empresa Itaguarana S/A. 
Plenário da Câmara Municipal de Ituaçu, Bahia, 02 de outubro de 2017. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha – Presidente; Ronaldo da Silva Rocha - Vice-Presidente; Joel Teixeira Silva - 
Primeiro Secretário; Elza Marillu Martinelly Silva Ramos - Segunda Secretária; Adriano Silva 
Machado - Vereador- PTB;  Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD;  Euvaldo Figueredo da 
Silva - Vereador – PP; Otacílio Caíres de Souza - Vereador – PSD;  Reinalvo Rocha Ferreira - 
Vereador – PMDB; Sivaldo Ferreira da Silva -  Vereador – PR;  Tertulina Silva Andrade - 
Vereadora – PR; f) – MOÇÃO DE APOIO  aos funcionários e ex-funcionários da Empresa 
Itaguarana S/A, com o seguinte teor: MOÇÃO DE APOIO em favor dos funcionários e ex-
funcionários da Empresa ITAGUARANA S/A (fabrica de cimento) situada neste município de 
Ituaçu, Bahia, em virtude dos atrasos dos pagamentos dos salários daqueles que continuam 
trabalhando, bem como, pela falta de pagamento das parcelas referentes ao acordo firmado com 
os funcionários que foram demitidos perante o Juízo da Vara do Trabalho da cidade de Brumado, 
Bahia, o que retrata o descumprimento das Leis Trabalhistas de nosso País, demonstrando ainda 
uma insensibilidade por parte dos seus Diretores àqueles que deram o seu suor em prol da 
referida Empresa. Afinal foram eles que muito contribuíram para que fosse erguida a estrutura 
física da fábrica. Torna-se inaceitável uma situação que há anos era habitual seja modificada 
drasticamente. O atraso dos pagamentos provoca transtornos vexatórios, tendo como 
consequências os trabalhadores ficam impedidos de honrar com os compromissos financeiros, 
destoando do bom relacionamento entre empregador e empregados, ferindo assim, violentamente 
a credibilidade existente entres estes. Enfatizamos que os salários devem ser pagos em sua 
integralidade dentro de cada mês. Tais fatos estão levando os funcionários e ex-funcionários a 
um desespero incalculável, pois além de ficar sem condições para o sustento das suas famílias, 
encontram-se também sem condições de cumprir com outras obrigações, que fazem parte do 
cotidiano de um cidadão, tais como alugueis, água, luz, telefone e demais despesa condizente 
para o sustento de um ser humano, podendo-se afirmar que estão passando por um dos 
momentos mais difíceis de sua vida. A greve dentro dos ditames legais é uma boa mobilização 
para pressionar aos Empregadores a pagar o que é de direito aos seus trabalhadores. Por tudo 
isso, este Poder Legislativo apóia e se solidariza com os funcionários e ex-funcionários da 
ITAGUARANA S/A, por entender que esses funcionários, são constantemente desafiados a terem 
visão de esperança para guiar as suas famílias, a viver os valores e princípios defendidos e 
praticados por uma sociedade justa, contribuindo, assim, para a construção de uma Ituaçu bem 
melhor. Devendo, portanto, ser valorizados e respeitados. A presente Moção de Apoio é a 
manifestação concreta da insatisfação desta Casa Legislativa pelo desrespeito praticado pela 
ITAGUARANA S/A a esses nobres funcionários e a toda sociedade Ituaçuense, que por meio dos 
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Poderes Executivo e Legislativo Municipal sempre deu apoio a referida Empresa. Assim, 
solicitamos que, após os trâmites regimentais, seja a presente Moção transcrita nos Anais desta 
Câmara e dela seja dado conhecimento aos funcionários e ex-funcionários da Empresa 
ITAGUARANA S/A. Plenário da Câmara Municipal de Ituaçu, Bahia, 02 de outubro de 2017. 
Márcio Aparecido Araújo Rocha – Presidente; Ronaldo da Silva Rocha - Vice-Presidente; Joel 
Teixeira Silva - Primeiro Secretário; Elza Marillu Martinelly Silva Ramos - Segunda Secretária; 
Adriano Silva Machado -  Vereador- PTB;  Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD;  Euvaldo 
Figueredo da Silva - Vereador – PP; Otacílio Caíres de Souza - Vereador – PSD;  Reinalvo 
Rocha Ferreira - Vereador – PMDB; Sivaldo Ferreira da Silva -  Vereador – PR;  Tertulina Silva 
Andrade - Vereadora – PR; g) – Indicações apresentadas pelo Vereador Otacilio Caíres de 
Souza, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha. MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de outubro de 2017. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, as indicações de minha autoria, abaixo transcritas: INDICAÇÃO: 01 - “Construção de 
Passagem, através de manilhas, no córrego existente na estrada vicinal entre os Povoados de 
Taquari ao Capim Açu, deste município de Ituaçu, Bahia”; 02 - “Construção de um bueiro, 
através de manilhas, na estrada vicinal entre os Povoados de São Mateus e Riacho do Padre, 
deste município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: Estas indicações fazem necessárias, devido 
o grande fluxo de água na referida estrada, deixando os moradores daqueles Povoados ilhados no 
período chuvoso, impedindo-os de transitarem, principalmente os produtores rurais daquela 
região no escoamento de suas produções.  03 – “Construção de campo de futebol no Povoado de 
São Mateus, deste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A construção de um campo de 
futebol no Povoado de São Mateus é de suma importância para o desenvolvimento e integração 
de seus habitantes, pois além de ser um espaço de lazer tanto para as crianças, jovens e adultos, 
na prática do esporte, serve ainda para outras atividades recreativas, festivas e culturais, 
tornando-se assim, um ponto de integração das famílias da região e comunidades circunvizinhas, 
resultando em uma integração regional que certamente irá proporcionar momentos agradáveis a 
todos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de 
que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a 
sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Otacílio Caires de Souza - 
Vereador – PSD; f) - Requerimento do Presidente Associação Comunitária dos Pequenos 
Produtores Rurais e Artesãos da comunidade do Povoado da Gruta da Mangabeira, deste 
município de Ituaçu-BA, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha. 
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores. Ituaçu-BA, 05 de outubro de 2017. Senhor 
Presidente, Eu, Elenilto Silva Meira, RG nº 07.631.521-53, Presidente da Associação 
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da comunidade do Povoado da Gruta da 
Mangabeira, deste município de Ituaçu-BA, vêm a presença de Vossa Excelência, solicitar um 
espaço destinado a Tribuna Livre, na sessão ordinária desta Casa Legislativa a ser realizada no 
dia 06.09.17, para falar sobre a taxa de travessia da caverna, localizada no referido Povoado. 
Nestes Termos; Pede Deferimento. Elenilto Silva Meira – Presidente; g) - Requerimento do 
Presidente do SINDMINE, com o seguinte teor: Brumado-BA, cinco de outubro de dois mil e 
dezessete. Ao Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA. Senhor Presidente, Pelo presente, 
solicitamos o espaço da Tribuna desta Casa de Leis na Sessão que será realizada nesta sexta-
feira, dia 06/10, para que o nosso Diretor Sindical Caiomin Dias Pereira possa expor a situação 
dos funcionários da Itaguarana S/A. Confiante no atendimento do nosso pleito, antecipadamente 
agradecemos. Atenciosamente, Edio da Silva Pereira – Presidente Sindmine. Em seguida, o 
Senhor Presidente encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação 
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Final e de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do executivo, acima 
referido, para apreciação e apresentação dos pareceres ao referido Projeto de lei. Na sequência, o 
Senhor Presidente 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 estavam inscritos,  o 
Presidente Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da comunidade 
do Povoado da Gruta da Mangabeira, deste município de Ituaçu-BA, Senhor Elenito Silva Meira 
para falar sobre a taxa de travessia da  Gruta da Mangabeira, e o Senhor  Caiomin Dias Pereira, 
para expor a situação dos funcionários da Empresa Itaguarana S/A. Após a deliberação do 
Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos respectivos senhores, disponibilizando aos 
mesmos o tempo de cinco minutos para fazerem os seus pronunciamentos. Fazendo uso da 
palavra, o Presidente Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos 
da comunidade do Povoado da Gruta da Mangabeira, deste município de Ituaçu-BA, 
Senhor Elenito Silva Meira, saudou a todos os presentes, e em seguida, pediu o apoio dos 
vereadores para que seja aprovada a emenda ao Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, 
que mantém a taxa de travessia fixada em R$ 4,00 (quatro reais), que é o valor que já está 
vigorando.  Afirmou que se a taxa for majorada para R$ 10,00 (dez reais), a comunidade vai 
sofrer um impacto muito grande e haverá também um prejuízo muito grande para todos os 
ituaçuense que vivem do comércio na Gruta da Mangabeira. Destacou ter investido R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) próximo ao balneário da Gruta da Mangabeira e que este investimento só foi 
possível porque conseguiu acumular trabalhando honestamente com o turismo na Gruta da 
Mangabeira. Mencionou que a taxa de R$ 10,00 (dez reais) não vai prejudicar somente a 
comunidade do referido Povoado, mas sim a todos. Pediu bom senso aos vereadores e que os 
mesmos olhem para a Gruta da Mangabeira. Em seguida, afirmou ter participado de uma reunião 
com o prefeito municipal na semana anterior para conversar sobre a corda que foi colocada no 
local para evitar o acesso de ônibus e veículos pesados no povoado, mas que em nenhum 
momento foi debatido valor da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira. Destacou que na 
sessão anterior o Vereador Euvaldo disse aos vereadores que os moradores daquele povoado 
estavam apoiando a taxa de R$ 10,00 (dez reais), o que segundo ele é uma calúnia do referido 
Vereador. Em questão de ordem, o Vereador Almir destacou que a pessoa que está fazendo uso 
da Tribuna Livre não pode ofender o vereador e nem se dirigir pessoalmente a qualquer um dos 
Edis.  Em seguida, o Senhor Presidente acolheu a questão de ordem e solicitou ao Senhor 
Elenilto que não se dirigisse a nenhum vereador, bem como, não usasse palavras ofensivas para 
denegrir a imagem do mesmo. Dando continuidade, o Senhor Elenilto falou que só estava 
relatando um fato ocorrido e que o prefeito é testemunha de que não houve qualquer discussão 
acerca do valor da taxa de travessia. Disse ser revoltante para os moradores não serem ouvidos e 
terem que aceitar as decisões que são impostas pelo poder executivo. Salientou que a 
comunidade da Gruta da Mangabeira pode sofrer um impacto muito grande e que isto vai 
prejudicar todo o município. Finalizando, agradeceu a todos pela atenção! Em seguida, usou da 
palavra, o Senhor  Caiomin Dias Pereira, o qual saudou a todos os presentes e agradeceu pela 
oportunidade de fazer uso da palavra, destacando que é de Brumado, mas mora em Tanhaçu e 
tem ascendentes no município de Ituaçu, afirmando considerar-se filho de Ituaçu também. 
Mencionou que, na condição de funcionário da Itaguarana e membro do Sindicato, está 
defendendo os interesses dos funcionários da referida empresa. Enfatizou que o motivo da sua 
vinda ao legislativo foi para questionar a demora na aprovação das moções que foram pedidas 
em apoio aos funcionários e em repúdio às ações da empresa, mas que ouviu a leitura das 
mesmas durante o Pequeno Expediente e que gostaria de agradecer o apoio dos vereadores, 
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ressaltando que, na condição de representantes do povo, eles precisam abraçar esta causa. Disse 
estar indignado com a situação vivida pelos funcionários e informou que no dia anterior foi 
deflagrada uma greve pelos funcionários da Itaguarana, destacando que a empresa está enviando 
mensagens para os mesmos dizendo que o acesso à empresa está liberado e que, na presente data, 
ele passou em frente da empresa e viu alguns ônibus estacionados no local, ressaltando que a 
Itaguarana se articulou com alguns funcionários para enfraquecer o movimento sindical. 
Destacou que a empresa se instalou há mais de trinta anos em Ituaçu, questionando o que a 
Itaguarana trouxe para o município. Falou que se foram só os empregos, que não fez mais que a 
obrigação! Comentou que na audiência realizada em Brumado o representante da empresa 
alegou que a mesma desempenha projetos sociais, mas que de fato nunca fez nada disso. 
Afirmou que existe uma grande discrepância entre os salários pagos aos funcionários da 
Itaguarana em relação a outras fábricas do mesmo Grupo Econômico, demonstrando a 
desvalorização da mão de obra local. Falou que muitos funcionários venderam motos e carros 
para conseguir quitar dívidas e ficar com o nome limpo, enquanto que a empresa não cumpre a 
sua obrigação de pagar os salários dos funcionários. Afirmou que, além disto, os funcionários 
estão tristes com outras situações ocorridas, narrando um fato ocorrido com o Engenheiro José 
Antônio que tripudiou do funcionário Roque Ribas, destacando que os próprios funcionários 
buscam se ajudar com cestas básicas, ao tempo em que, ressaltou o trabalho feito pelo vice-
prefeito, Senhor Luiz Carlos Pessoa, neste sentido também. Afirmou que ‘juntos somos mais 
fortes’, que se os funcionários, ex-funcionários, vereadores e a população se unirem conseguirão 
vencer esta causa. Concluindo a sua fala, o Senhor Caiomin agradeceu aos vereadores, ao vice-
prefeito e ao prefeito pelo apoio que tem demonstrado aos funcionários e ex-funcionários da 
Itaguarana, ressaltando que a luta só foi iniciada e que ainda está muito longe da vitória. Na 
sequência, o Senhor Presidente quebrou o protocolo e após a deliberação do plenário, franqueou 
a palavra ao ex-prefeito municipal, Senhor Juvenal Wanderley Neto, o qual após fazer as 
saudações de praxe, disse que trouxe os alunos do 9º ano da Escola Municipal Juvenal 
Wanderley, que estão concluindo o ensino fundamental para mostrar para as futuras gerações do 
município a importância do poder legislativo, tendo em vista que é na câmara que são debatidos 
os principais problemas. Destacou que a função da câmara é discutir as questões que fazem parte 
do dia-a-dia do município e fazem parte da vida de cada um dos moradores de Ituaçu. Ressaltou 
que no Pequeno Expediente foram lidos os projetos de leis de autoria do poder executivo, que 
estão sendo debatidos pelos vereadores e que abrangem as mais diversas áreas de atuação do 
executivo municipal. Salientou que os alunos também puderam ouvir os relatos de problemas 
que estão sendo vivenciados atualmente por moradores do município e que afetam diretamente 
os mesmos, citando as questões da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira e dos funcionários e 
ex-funcionários da Itaguarana. Afirmou que a população ituaçuense não pode ficar indiferente a 
estas questões e que a câmara de vereadores, independentemente de ter aprovado as moções, 
deve buscar outras formas de apoiar as pessoas que perderam seus empregos e que estão sem 
receber seus salários. Defendeu ser preciso marcar uma reunião com os representantes da 
empresa para discutir os subsídios que foram concedidos à Itaguarana, que podem ser revistos, já 
que a empresa não está cumprindo a sua parte e já que na época da apresentação do projeto de lei 
uma das questões levantadas foi exatamente a manutenção dos empregos existentes. Ressaltou 
que não está defendendo que seja feita uma chantagem com a Itaguarana, mas sim que seja 
exigida desta o cumprimento da lei, tendo em vista que a empresa está descumprindo o que havia 
sido acordado e é preciso cobrar o cumprimento do acordo. Destacou que os alunos presentes são 
futuros eleitores do município e que eles estão tendo a oportunidade de conhecer de fato o papel 
do vereador, que além de legislar, ainda exercem a função de fiscalizar o executivo. 
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Prosseguindo, o ex-prefeito, Senhor Juvenal Wanderley Neto, agradeceu a oportunidade de fazer 
uso da palavra, desejou um bom trabalho aos vereadores, desejando também aos mesmos que, 
em parceria com o poder executivo, possam superar a crise vivida pelo município e pelo país, 
independentemente de posicionamento político-partidário. Defendeu ser preciso buscar um ponto 
de equilíbrio para que o município não pare. Finalizou afirmando estar à disposição de todos 
para ajudar no que for preciso. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM 
DO DIA, e colocou em discussão e votação o requerimento do Prefeito Municipal, para que o 
Projeto de Lei nº 011/2017, acima referido, tenha a sua tramitação em caráter de urgência, 
urgentíssima. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir destacou que já existem outros 
projetos em tramitação no legislativo municipal, em que também foi solicitada a tramitação em 
regime de urgência. Diante da resposta negativa, o vereador Almir afirmou não ter mais nada a 
questionar. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o citado requerimento, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, colocou em discussão e votação as 
seguintes matérias: a) - Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos sobre o Projeto de Lei N.º 
009/2017, que ‘acrescenta a denominação de bairro e logradouros públicos do município e dá 
outras providências’, 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) - Parecer apresentado em Conjunto pelas Comissões Permanentes de Legislação, 
Justiça e Redação final e de Finanças e Orçamento sobre o 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”, acima transcrito, Fazendo uso da 
palavra, o Vereador Otacilio justificando o seu voto, disse que gostaria de deixar bem claro para 
os funcionários do legislativo municipal e população ituaçuense que jamais foi a favor da 
realização de um concurso público para a Câmara de Vereadores, que só dispõe de quatro cargos, 
mas que não pode ficar contra a lei e que vai votar a favor com o coração partido, ressaltando 
que na câmara ele conta com o apoio de dois assessores, sendo estes, o Assessor Jurídico, Dr. 
Antonio Augusto e a atendente parlamentar, Lígia Rocha. Continuando, o Senhor Presidente 
colocou em votação o mencionado parecer, conclamando a cada um dos Edis a declarar o seu 
voto. Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado parecer. Em seguida, o Senhor 
Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos o referido parecer. c) - Primeira 
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 a emenda apresentada ao mesmo. 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. d) - Primeira 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. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de 
votos, o mencionado 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 questão de ordem, o Senhor Presidente esclareceu que não 
existe a possibilidade do Projeto de Lei ser votado sem as emendas que foram aprovadas em 
primeira votação e que os vereadores devem se manifestar pela aprovação do projeto de lei com 
as emendas ou contra a aprovação do mesmo. Destacou que o parecer das comissões foi 
aprovado e que o mencionado projeto de lei já foi submetido a primeira votação com as emendas 
apresentadas ao mesmo, destacando que não pode haver a emissão de novo parecer sobre a 
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mesma matéria. Disse que este é o grande empecilho para que o projeto seja votado sem as 
emendas, cabendo aos vereadores votarem a favor do projeto de lei com as emendas ou pela 
rejeição do mesmo. Fazendo uso da palavra, o Vereador Otacílio afirmou ser possível aprovar o 
projeto de lei sem as emendas. Em questão de ordem, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio 
Augusto Medrado dos Anjos e Silva, esclareceu que o parecer foi elaborado em conjunto, pelas 
comissões, onde foi incluído as emendas e o projeto de lei foi votado em primeira votação, sendo 
o mesmo aprovado com as emendas. Quanto a segunda votação, cabe a cada um vereador votar 
favoravelmente com ou sem as emendas. Projetos só são aprovados definitivamente quando da 
segunda e ultima votação. Usando da palavra, o Vereador Almir destacou que o Projeto de Lei 
N.º 006/2017 deve ser aprovado com as emendas apresentadas ou rejeitado, conforme consulta 
feita por ele à assessoria da câmara de vereadores, que emitiu um parecer jurídico neste sentido. 
Afirmou que se a decisão do plenário for contrária a este entendimento, que ele vai ingressar 
com uma ação no poder judiciário para rever a votação. Também usando da palavra, o Vereador 
Reinalvo afirmou estar chateado pela forma como foi realizada a primeira votação do referido 
projeto de lei, destacando que a oposição aproveitou a ausência de dois vereadores da situação na 
sessão anterior para votar o projeto. Prosseguindo, o Senhor Presidente destacou que o projeto 
entrou da Ordem do Dia da sessão anterior porque todos os prazos para emissão do parecer já 
haviam vencido e que a Mesa Diretora tinha duas opções: colocar na Ordem do Dia, ou então 
devolver o Projeto para o poder executivo. Disse que não foi intenção da Mesa Diretora 
aproveitar a ausência de dois vereadores da situação para colocar o projeto na Ordem do Dia, 
pedindo desculpas aos vereadores se eles acreditassem que o motivo foi este. Destacou que a 
assessoria jurídica opinou neste sentido e que o legislativo respeitou os prazos previstos para 
emissão do parecer pelas comissões, e já que não houve a emissão do parecer no prazo previsto, 
a Mesa Diretora deve incluir o projeto na Ordem do Dia e solicitar a emissão de parecer verbal 
das comissões. Falou que o poder executivo tinha conhecimento da sua intenção de colocar o 
projeto em votação na sessão anterior, já que ele solicitou ao Secretário de Administração que 
enviasse as respostas aos questionamentos feitos pelos vereadores. Ressaltou que não houve um 
atropelamento na tramitação do projeto de lei e que a Mesa Diretora apenas seguiu o que 
determina o Regimento Interno. Em seguida, afirmou que suspenderia a votação para que haja 
um consenso entre os vereadores sobre a forma como o projeto de lei será votado, evitando que 
informações equivocadas cheguem à população do município. f) - Moção de Protesto à Empresa 
ITAGUARANA S/A, fabrica de cimento instalada neste município de Ituaçu, Bahia, acima 
transcrita.  Todos os Edis votaram favoráveis à referida Moção. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovada por unanimidade de votos, a mencionada Moção de Protesto; g) - Moção de 
Apoio aos funcionários e ex-funcionários da Empresa ITAGUARANA S/A, fabrica de cimento 
instalada neste município de Ituaçu, Bahia, acima transcrita. Todos os Edis votaram favoráveis à 
referida Moção. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovada por unanimidade de votos, 
a citada Moção de Apoio; h) - Indicações apresentadas pelo Vereador Otacilio Caíres de Souza, 
para a “Construção de Passagem, através de manilhas, no córrego existente na estrada vicinal 
entre os Povoados de Taquari ao Capim Açu, deste município de Ituaçu, Bahia”; para a 
“Construção de um bueiro, através de manilhas, na estrada vicinal entre os Povoados de São 
Mateus e Riacho do Padre, deste município de Ituaçu, Bahia”, e para a “Construção de campo de 
futebol no Povoado de São Mateus, deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima mencionadas. 
Todos os Edis votaram favoráveis às supracitadas indicações. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovadas por unanimidade de votos, as referidas indicações. 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 
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Vereadores:  Ver. Adriano Silva Machado: Após fazer as saudações de praxe, o Edil solicitou 
ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Luz que disponibilizasse um caminhão pipa de água 
potável para os moradores do Estreito. Em seguida, disse que os moradores do Catingueiro estão 
se queixando muito da situação da estrada, solicitando ao prefeito que mande uma patrol para 
fazer o conserto da referida estrada.  Finalizando a sua fala, o Vereador Adriano manifestou o 
seu apoio aos funcionários e ex-funcionários da Itaguarana, afirmando estar à disposição para 
ajudar no que for preciso. Destacou que já foi funcionário da referida empresa e sofreu nas mãos 
daquele povo. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a 
Vereadora agradeceu a presença de todos e ratificou as palavras do colega Reinalvo, afirmando 
que os vereadores de oposição aproveitaram das suas ausências para votar o projeto de lei nº 
006/2017. Continuando, a Vereadora Tertulina pediu ao Senhor Presidente que enviasse um 
ofício para a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que providenciasse uma cadeira de 
rodas para o povoado de Lagoa da Lage. Por fim, solicitou ao público presente que comparecesse 
mais vezes nas sessões do legislativo municipal.  Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a 
todos os presentes, e na continuidade, o Edil  disse que o Senhor Elenilto Silva Meira foi infeliz 
em suas colocações, porque em nenhum momento teria dito que os moradores estavam a favor 
da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira e que ele se referiu apenas à situação da corda, 
destacando que o prefeito se reuniu com os moradores e questionou se os mesmos gostariam que 
a corda fosse retirada ou mantida, obtendo como resposta da maioria que queria que a corda 
fosse mantida. Ressaltou que ainda houve um princípio de confusão na referida reunião, porque 
as pessoas que queriam que a corda fosse retirada acusaram os que estavam a favor da 
manutenção de estar fazendo isto apenas para apoiar o prefeito. Em seguida, o Edil afirmou que 
é a favor do Projeto de Lei nº 006/2017, de autoria do poder executivo, destacando que o mesmo 
não prejudica a Gruta da Mangabeira, e que antes os moradores daquela localidade não tinham 
nenhum benefício e que atualmente já estão recebendo investimentos do poder público. Destacou 
que este ano foi registrado o maior movimento na romaria, enquanto muita gente estava dizendo 
que a romaria iria acabar por causa do valor da taxa de travessia. Mencionou  que todo 
comerciante investe no seu negócio e que faz isto pensando em lucrar mais e dentro das suas 
possibilidades de investimento. Afirmou ter conversado com os vereadores Ronaldo e Joel a 
respeito do referido projeto de lei e que eles sugeriram a emenda para manter a taxa em R$ 4,00 
(quatro reais), mas que ele não se manifestou a favor, afirmando estar de acordo com a taxa 
proposta de R$ 10,00 (dez reais). Salientou que o município não fazia parte do mapa turístico do 
Brasil, mas que hoje já faz parte e que a expectativa é que esta medida facilite a vinda de 
recursos para investimento no turismo do município. Em aparte, a Vereadora Tertulina 
destacou que o colega Almir já teria manifestado previamente a intenção de aproveitar a 
ausência dela e do colega Reinalvo na sessão anterior para colocar o Projeto de Lei com as 
emendas em votação, indagando o mesmo se não era verdadeiro tal fato? Em aparte, o Vereador 
Almir afirmou que a colega Tertulina estava sendo muito infeliz em suas colocações, 
enfatizando que ele disse em plenário, na presença de todos os vereadores, que o prazo para 
apresentação do parecer já estava vencido e que era preciso realizar a votação do citado projeto 
de lei e de outros projetos que estavam pendentes no legislativo municipal. Ressaltou que em 
nenhum momento falou para a vereadora que iria aproveitar a sua ausência para apresentar o 
parecer, até porque não sabia que a mesma não estaria presente na sessão anterior e que só tinha 
conhecimento de que o Vereador Reinalvo não estaria presente. Afirmou que compete à 
vereadora Tertulina provar as suas alegações, destacando que basta consultar a ata para verificar 
o que foi dito por ele da sessão anterior, acrescentando que na oportunidade destacou que já 
havia vencido o prazo de vinte dias para o executivo solicitar a devolução do projeto ou enviar as 
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respostas solicitadas e que, caso nenhuma das duas ações fosse tomada, que apresentaria o seu 
parecer na sessão subsequente. Afirmou que cabe agora à vereadora votar contra o projeto de lei. 
Dando continuidade à sua fala, o Vereador Euvaldo  comentou que no final de semana anterior 
tinha muitos carros estacionados na praça da Gruta da Mangabeira, e que ele esteve no local para 
solicitar aos motoristas que estacionassem no estacionamento, já que agora o referido Povoado 
dispõe de um local adequado para estacionar os veículos. Acrescentou que um motorista chegou 
a lhe falar que um proprietário de imóvel lhe havia autorizado estacionar o veículo no local, 
tendo respondido ao mesmo que deveria estacionar no local apropriado e que ele poderia até ser 
multado por estacionar em local inadequado. Disse que a pessoa entendeu o posicionamento e no 
outro dia cedo estacionou o veículo no estacionamento. Em seguida, o Edil voltou a afirmar ser a 
favor da aprovação do Projeto de Lei da forma como foi encaminhada pelo poder executivo, 
ressaltando que os romeiros não estão reclamando e que está havendo muita ‘picuinha’, inclusive 
envolvendo o seu nome, mas que ele não liga para isto e que está à disposição da população para 
ajudar no que for preciso na área da saúde. Destacou ser uma discrepância muito grande a pessoa 
reclamar de uma taxa de R$ 4,00 (quatro reais) para fazer uma travessia de 3,8 km (três 
quilômetros e oitocentos metros) da Gruta e pagar R$ 5,00 (cinco reais) para brincar por três 
minutos num brinquedo no parque de diversões, ressaltando que o dinheiro arrecadado na Gruta 
será investido no município, enquanto o dinheiro gasto no parque de diversões vai embora de 
Ituaçu.  Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da 
Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil destacou que cada projeto de lei é submetido a 
duas votações no legislativo municipal, questionando se houve alguma mudança recente e qual 
votação é que define o destino do projeto. Em resposta, o Senhor Presidente informou que todo 
projeto é submetido a duas votações e que ambas são importantes e tem influência no resultado 
final. Dando continuidade, o Vereador Otacílio defendeu que a segunda votação pode reverter o 
resultado da primeira votação, afirmando acreditar que o Presidente está equivocado em seu 
entendimento, defendendo que os vereadores podem votar pela aprovação do Projeto de Lei 
original sem as emendas. Em aparte, o Vereador Almir disse discordar do colega Otacílio, 
destacando que na apreciação de outro projeto de lei de autoria do poder executivo, os 
vereadores apresentaram emendas nas comissões e as mesmas foram rejeitadas em primeira 
votação e que ele não teve a possibilidade de votar pela aprovação com emenda na segunda 
votação, ressaltando ser preciso seguir o que determina a lei. Afirmou que o projeto deve ser 
apreciado com o parecer favorável à aprovação do mesmo com as emendas, cabendo aos 
vereadores que não concordarem, votarem pela rejeição, fazendo com que o projeto seja 
devolvido ao executivo, que tem a possibilidade de apresentar um novo projeto de lei. Dando 
continuidade, o Vereador Otacílio falou que o colega Almir precisa se informar melhor, 
afirmando que o mesmo está equivocado. Destacou que os vereadores não são obrigados a votar 
o projeto com emenda, ressaltando que em outras esferas do poder legislativo são realizadas duas 
votações e que cada parlamentar pode votar da forma como quiser, inclusive mudando o voto 
entre as duas votações. Enfatizou que o seu voto é a favor da aprovação do projeto de lei da 
forma como foi encaminhado pelo poder executivo, sem as emendas apresentadas, solicitando ao 
Senhor Presidente que colocasse o projeto de lei em votação, indagando ao mesmo porque 
retirou tal proposição da Ordem do Dia.  Prosseguindo, o Vereador Otacilio parabenizou o 
Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto, afirmando que o mesmo é um grande 
profissional e que atua não para privilegiar o interesse de um grupo de vereadores, mas sim em 
favor da legalidade na tramitação dos projetos. Destacou que em algumas oportunidades o 
assessor teve a sua palavra cassada porque estava se manifestando contrário ao interesse do 
vereador. Em questão de ordem, o Senhor Presidente esclareceu que é da sua competência 

Fl. 190 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

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

definir qual projeto será ou não votado na sessão, destacando que não está fazendo nada errado e 
sim cumprindo o que determina o regimento interno. Disse que todos os vereadores precisam se 
inteirar mais sobre o regimento interno da câmara, destacando que cabe ao assessor jurídico 
emitir parecer quando solicitado, que não compete ao mesmo entrar no mérito da discussão dos 
projetos de lei, já que esta tarefa é exclusiva dos vereadores. Afirmou que o entendimento do 
Vereador Otacílio acerca do papel do assessor jurídico está equivocado. Dando continuidade, o 
Vereador Otacílio destacou que recorre sempre que necessário ao assessor jurídico para buscar 
esclarecimentos. Em questão de ordem, o assessor jurídico destacou que o Vereador Otacílio está 
correto em seu entendimento e que não existe previsão no regimento interno de que a segunda 
votação deve ser pela aprovação do projeto com emenda ou pela rejeição do projeto de lei. 
Ressaltou que recentemente no Congresso Nacional foi debatido o financiamento de campanha e 
após muita discussão e muitas mudanças o projeto foi aprovado em segunda votação totalmente 
diferente do que havia sido aprovado em primeira votação. Defendeu que na segunda votação os 
vereadores podem votar pela aprovação do projeto de lei original, sem as emendas, destacando 
que a segunda votação é que prevalece. Em aparte, o Vereador Almir falou que discordava do 
assessor jurídico da câmara, solicitando ao mesmo que siga o regimento interno, defendendo que 
o projeto de lei deve ser submetido à segunda votação com as emendas que foram aprovadas em 
primeira votação. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que pedisse ao assessor para que se 
atenha apenas às questões legais, ressaltando que o voto da primeira e segunda votação podem 
ser diferentes e que foi mal interpretado pelo colega Otacílio, enfatizando que apenas relatou um 
fato ocorrido no próprio legislativo em que não teve a oportunidade de votar pela aprovação do 
projeto com as emendas, já que as mesmas haviam sido rejeitadas em primeira votação. Falou 
que a câmara não pode mudar o entendimento sobre a forma de tramitação dos projetos de leis, 
defendendo que caso isto aconteça vai recorrer ao poder judiciário. Prosseguindo, o Vereador 
Otacílio indagou em qual artigo do regimento interno o colega Almir estava se baseando para 
defender o seu posicionamento? Em resposta, o Vereador Almir destacou que quando assumiu 
o mandato recebeu uma cópia do regimento interno e uma cópia da Lei Orgânica, afirmando que 
se inteirou sobre os dois textos legais e que o colega Otacílio deveria fazer o mesmo, não 
cabendo a ele ficar dizendo artigo por artigo. Dando continuidade, o Vereador Otacílio voltou a 
pedir ao colega Almir que indicasse em qual artigo estava baseando o seu entendimento, até 
como forma de esclarecer para o público presente o seu embasamento. Disse que todos estavam 
aguardando a sua resposta, afirmando que se o vereador não tem o entendimento necessário que 
não deve defender um posicionamento. Destacou que não existe esta previsão no regimento 
interno e que o resultado da segunda votação é o que prevalece. Em seguida, disse ao Senhor 
Presidente que não estava vendo nenhum motivo para que o mesmo retirasse o projeto de lei nº 
006/2017 da Ordem do Dia, aproveitando o ensejo para agradecer a presença do público na 
sessão, especialmente dos alunos da Escola Municipal Juvenal Wanderley e do ex-prefeito 
Juvenal Wanderley Neto, destacando ser um fã do referido ex-prefeito e que sempre ouve as 
pessoas perguntando por ele, sendo preciso valorizar quem lhe dar valor. Afirmou ser muito 
ligado ao ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto, porque o mesmo merece, é gente boa e sempre 
lhe tratou muito bem. Em seguida, parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz, que 
apesar de todas as dificuldades, está dando continuidade ao seu trabalho, e encerrando a sua fala, 
agradeceu a presença de todos. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, 
aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil inicialmente parabenizou o 
ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto por ter trazido os estudantes para acompanhar a sessão do 
legislativo municipal, ressaltando que os mesmos são futuros eleitores do município e que 
precisam conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores e a função do legislativo 
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municipal. Destacou que na presente sessão os ânimos ficaram exaltados, mas que isto acontece 
porque os vereadores precisam tomar decisões a cada sessão. Defendeu que todas as turmas do 
município deveriam assistir a uma sessão da câmara para que tenhamos eleitores mais 
conscientes no futuro, que não votem no candidato por ser bonito ou engraçado, mas sim em 
quem trabalha e é responsável. Dando continuidade, o Edil manifestou o seu apoio aos 
funcionários e ex-funcionários da Empresa Itaguarana S/A, aproveitando o ensejo para elogiar o 
trabalho desenvolvido pelo vice-prefeito, Senhor Luiz Carlos Pessoa, destacando que esta luta 
deve ser de todos os ituaçuense. Afirmou que tem um cunhado que é advogado, Dr. Anderson 
Gama, que vai procurar se informar com o mesmo o que ele pode fazer na prática na condição de 
vereador e que vai fazer tudo que estiver ao seu alcance, seja na esfera legislativa ou judiciária. 
Sobre o projeto de lei que reajusta a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, o Vereador 
Ronaldo destacou que no referido projeto de lei o executivo fixou a taxa de travessia em um 
percentual da UPM, e que na oportunidade o Vereador Euvaldo lhe perguntou sua opinião como 
membro da comissão, tendo dito ao mesmo que se o projeto fosse pela manutenção da taxa em 
R$ 4,00 (quatro reais), que seria favorável, mas que só poderia se manifestar quando soubesse 
efetivamente o valor da UPM. Afirmou que posteriormente tomou conhecimento de que o 
percentual definido pelo executivo elevaria a taxa para R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito 
centavos), e que houve uma discussão desnecessária acerca deste fato na sessão anterior, mas 
que isto não vinha mais ao caso, porque o seu posicionamento sobre a matéria é clara, não tendo 
nada a esconder de ninguém. Destacou que em nenhum momento disse ser contra a aprovação do 
projeto de lei, mas que apresentou uma emenda modificando o percentual para 11% (onze por 
cento), que equivale a R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos). Disse não ser contra o reajuste da 
taxa de travessia, mas que a mesma seja feita de forma gradativa, baseada em um estudo, 
defendendo que a simples consulta da opinião das pessoas não pode embasar uma decisão e sim 
analisando o impacto que o reajuste vai ter no fluxo de turistas. Defendeu que a taxa seja 
mantida em R$ 4,00 (quatro reais) e depois seja alterada para R$ 5,00 (cinco reais) e vá 
gradativamente subindo até chegar ao valor de R$ 10,00 (dez reais). Salientou que a expectativa 
do executivo é aumentar a arrecadação, mas se o fluxo de turistas cair, o resultado será o oposto 
do desejado, afirmando ser necessário saber o impacto que esta redução do fluxo vai ter na 
comunidade da Gruta da Mangabeira, que vive basicamente do turismo. Ver. Reinalvo Rocha 
Ferreira: Após fazer as saudações de praxe, o Edil afirmou que pela primeira vez no legislativo 
municipal viu a Mesa Diretora querendo obrigar os vereadores a votar em um projeto de lei com 
emenda, destacando não ser contra a aprovação do projeto de lei, que não votou na primeira 
votação e que não pode ser obrigado a votar contra o mesmo por ser contra as emendas que 
foram apresentadas. Destacou que aqueles que são contra o projeto de lei é porque não conhecem 
a realidade do turismo religioso, ressaltando que todos os anos vai até o santuário de Bom Jesus 
da Lapa e que quem vem a Ituaçu para fazer turismo religioso não vem para fazer a travessia da 
caverna, mas sim visitar o santuário. Disse que no ano passado a taxa para visitar o rio em Bom 
Jesus da Lapa era de R$ 6,00 (seis reais), que este ano o valor foi R$ 10,00 (dez reais) e que ele 
não deixou de fazer a visita por causa do aumento da taxa, bem como, não vai deixar de ir no 
próximo ano. Afirmou que se não tiver condição de visitar o rio, vai fazer só a visita ao 
santuário. Mencionou que a medida não vai afetar em nada os turistas que vem visitar apenas o 
santuário, mas sim vai beneficiar o município porque vai melhorar a arrecadação e possibilitar 
novos investimentos. Defendeu ser preciso acabar com esta ‘picuinha’, ressaltando que o reajuste 
da taxa para R$ 4,00 (quatro reais) em nada afetou o fluxo de turistas neste ano, porque os 
religiosos que visitam regularmente o santuário não vão deixar de vir a Ituaçu, podendo ocorrer 
apenas que alguns deles deixem de fazer a travessia, mas em nada vai afetar o comércio local, 
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podendo, pelo contrário, ajudar, porque se o turista não fizer a travessia, vai ficar mais tempo no 
povoado, consumindo no comércio local. Falou que é preciso conhecer a realidade de outros 
lugares que vivem do turismo, destacando que visitou uma atração conhecida como ‘Pratinha’ e 
pagou uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa para conhecer uma caverna com água 
dentro, que para visitar a cachoeira do buracão a taxa é de R$ 30,00 (trinta reais) por pessoa, 
além da taxa de R$ 6,00 (seis reais) que é cobrada na portaria. Disse ainda, que foi abordado por 
uma pessoa em Vitória da Conquista, que lhe questionou se estava sendo cobrado o acesso ao 
santuário da Gruta da Mangabeira e que ele respondeu que o acesso continuava gratuito e que a 
taxa era cobrado apenas de quem quer fazer a travessia da caverna. Falou que esta desinformação 
está prejudicando o turismo na Gruta da Mangabeira, ressaltando que os próprios moradores e 
comerciantes estão perdendo com esta divulgação negativa em redes sociais. Finalizou 
agradecendo a presença de todos. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, 
aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil cobrou as respostas aos 
ofícios encaminhados pelo legislativo a seu pedido, citando como exemplo, o ofício 
encaminhado para a Embasa sobre o aumento da taxa mínima, destacando que se não houve 
resposta, que vai tomar as providências cabíveis. Disse que antes os moradores pagavam uma 
taxa de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e tinha direito a 10.000 (dez mil) litros de água e que agora 
pagam uma taxa de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e que tem direito a 6.000 (seis mil) litros de 
água. Em seguida, o Edil solicitou ao senhor Presidente uma cópia do convite que foi 
encaminhado para a Secretária Municipal de Assistência Social, destacando que já faz três ou 
quatro meses que ela foi convidada para comparecer a esta Casa Legislativa e até a presente data 
não deu nenhuma resposta. Questionou o pagamento de diárias por parte do poder executivo, 
destacando que pessoas sem cargo comissionado e não concursadas estão recebendo diárias do 
município. Afirmou acreditar que houve um equívoco no lançamento, solicitando ao Senhor 
Presidente que fosse encaminhado um ofício ao poder executivo para que faça os ajustes 
necessários e evite uma punição no futuro. Mencionou que viu uma matéria informando que o 
banco postal vai continuar operando provisoriamente nos Correios e que não vai mais ser 
desativado no dia 11 (onze) de outubro como havia sido anunciado, e que a previsão é que seja 
desativado apenas no dia 31 (trinta e um) de janeiro do próximo ano, salientando que ficou 
satisfeito com esta informação. Em aparte, o Vereador Otacílio solicitou ao Senhor Presidente 
que encaminhasse ofício para o gerente do Banco do Brasil S/A, para que o mesmo compareça 
ao legislativo para dar explicações sobre os recursos para a agricultura familiar que estão sendo 
aplicados no município de Ituaçu.  Dando continuidade, o Vereador Almir afirmou existir cinco 
projetos de lei em tramitação no legislativo municipal e que um deles se refere à criação da 
Secretaria de Turismo, solicitando ao chefe do executivo que analisasse melhor se este é o 
momento apropriado para criar tal Secretaria, já que o mesmo está enfrentando uma crise 
financeira, ao tempo em que, alertou aa comissão para emissão do parecer na próxima sessão. 
Aproveitou a presença do prefeito para pedir ao mesmo que faça um ‘paliativo’ na estrada que 
liga o Catingueiro a Mamonas, ressaltando que as pessoas não estão conseguindo mais trafegar 
pela referida estrada. Afirmou acreditar que os vereadores Otacílio e Sivaldo também apoiam 
esta demanda, destacando que passou pela estrada no dia anterior e que sabe que a malha viária 
do município é muita extensa, que o executivo não pode consertar todas as estradas de uma vez 
só, mas a estrada citada por ele tem uma importância econômica porque é o principal acesso a 
Barra da Estiva, além de ser uma via usada pelo transporte escolar que faz a linha da Boca da 
Mata, Ovelha, entre outras localidades. Em seguida, o Vereador Almir parabenizou o colega 
Otacílio pela sua atuação, destacando que o mesmo tem feito as suas críticas e elogios 
independente da presença do prefeito na sessão. Falou que na semana anterior o colega Adriano 

Fl. 191V 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

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

questionou a atuação da Secretária Municipal de Saúde, mas que nesta semana ele não voltou a 
abordar o assunto, quando deveria ter feito, aproveitando a presença do prefeito na sessão. 
Enfatizou que as críticas não prejudicam o prefeito, mas sim o alerta para os problemas que 
existem e permite que ele melhore a atuação do poder público municipal. Solicitou ainda ao 
Senhor Prefeito que mandasse consertar o alambrado da quadra de Tranqueiras, destacando que 
os moradores e alunos da escola usam o equipamento e que o alambrado caído está colocando 
em risco a integridade física das pessoas. Salientou que tem ciência do momento econômico 
difícil vivido pelo município, mas que tal medida não tem um custo alto e pode evitar danos à 
integridade física das pessoas. Aproveitou a oportunidade, para agradecer ao chefe de gabinete, 
Senhor Aroldo Lima Chaves, pelo esforço para atender o seu pedido de intervenção no ginásio 
de esportes, bem como, da iluminação das quadras da sede, sendo estas localizadas ao lado do 
colégio Juvenal Wanderley e do bairro Primavera. Solicitou ao chefe do executivo que 
encaminhasse a esta Casa Legislativa, os projetos de leis em atendimento as indicações 
apresentadas por ele e pelo colega Euvaldo, visando a denominação d a Avenida Barra da Estiva 
e a rua que dá acesso à casa do ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto. Quanto a Empresa 
Itaguarana S/A, o Edil  parabenizou aos funcionários e ex-funcionários pela luta, , bem como, ao 
vice-prefeito, Senhor Luiz Carlos Pessoa pelo esforço para ajuda-los. Comentou que na quarta-
feira participou de uma reunião com o juiz e o promotor, e que todos ficaram comovidos com a 
fala de um ex-funcionário da Itaguarana, que afirmou ter vendido o próprio carro e feito outras 
ações para conseguir honrar os seus compromissos em razão da irresponsabilidade da referida 
Empresa, que não está honrando o acordo judicial proposto pela mesma. Conclamou aos demais 
vereadores e autoridades presentes a abraçar esta causa, afirmando que o objetivo não é expulsar 
a Itaguarana de Ituaçu, mas sim defender os interesses dos funcionários e ex-funcionários. 
Afirmou que cobrou um posicionamento do ministério público, ressaltando que o prefeito é a 
autoridade máxima do município e que, nesta condição, deve tentar o diálogo com a empresa. 
Defendeu que seja encaminhado ofício ao representante legal da empresa para prestar 
esclarecimentos aos vereadores. Sobre os benefícios fiscais que foram dados a Itaguarana, 
afirmou, na condição de líder da oposição, que a câmara está à disposição para apreciar qualquer 
projeto que seja encaminhado pelo poder executivo nesse sentido, destacando que os vereadores 
não podem elaborar um projeto de lei revendo a situação dos benefícios fiscais concedidos, 
cabendo a iniciativa deste projeto ao poder executivo. Mencionou que se o executivo submeter 
tal projeto à apreciação do legislativo o mesmo será analisado, observando os prós e os contras, 
destacando que o seu posicionamento a favor ou contra um projeto de lei não é em razão da sua 
posição partidária, mas sim pensando sempre no que é melhor para o povo. Solicitou ao prefeito 
municipal, Senhor Adalberto Luz, que analisasse junto a sua equipe de assessoria a viabilidade 
de encaminhar um projeto de lei revendo a concessão e benefícios fiscais à Itaguarana S/A. 
Sobre o reajuste da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, o Edil destacou que na sessão 
anterior alertou a todos os colegas sobre o fim do prazo para apresentação dos pareceres, 
inclusive no tocante ao projeto de lei que denomina logradouros públicos, já que isto pode 
representar a perda de recursos para o município. Afirmou que na oportunidade o colega Otacílio 
solicitou mais prazo e que o seu pedido foi acatado. Destacou que esteve na Gruta da 
Mangabeira, em companhia do Presidente Márcio Aparecido para ouvir a população, o 
presidente da associação de moradores e que a ampla maioria se manifestou a favor da 
manutenção da taxa de R$ 4,00 (quatro reais). Acrescentou que não recebeu as respostas 
solicitadas ao poder executivo, mas que o vereador Ronaldo emitiu o seu parecer com emendas e 
que ele acompanhou o relatório, ressaltando que o seu objetivo não é prejudicar o prefeito e nem 
a comunidade. Sobre a fala do colega Otacílio, disse ao mesmo,  que não estava equivocado no 
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seu entendimento do regimento interno, que não prolongou a discussão para evitar um mal estar 
ao público presente, voltando a destacar a tramitação de projeto anterior em que as emendas 
foram rejeitadas em primeira votação e ele não teve a oportunidade de votar a favor das mesmas 
na segunda votação. Disse que acatou o entendimento da mesa diretora na oportunidade e que 
acabou votando pela rejeição do projeto de lei. Em seguida, o Vereador Almir desculpou-se com 
o público pela discussão ocorrida na sessão, afirmando que os ânimos ficaram exaltados, mas 
que normalmente isto não acontece e o público não deve achar que esta é a situação normal e se 
afastar das sessões. Prosseguindo, afirmou ter solicitado ao Presidente da Associação da Gruta da 
Mangabeira que respeitasse o Vereador Euvaldo, porque apesar da divergência política, é preciso 
que haja respeito nas discussões, não aceitando que o vereador seja difamado na própria câmara. 
Finalizou agradecendo a presença de todos. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora afirmou que estar acompanhando a 
situação de muitos funcionários e ex-funcionários da Itaguarana e que, além do abalo 
psicológico, muitos estão enfrentando dificuldades financeiras e não tem dinheiro sequer para 
comprar os alimentos necessários. Disse que vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para ajuda-
los no que for preciso. Em aparte, o Vereador Almir  fez saudações ao Advogado, Dr. Aliomar 
Brito, agradecendo a presença do mesmo  na sessão. Dando continuidade, a Vereadora Elza 
Marillu afirmou que os vereadores não foram contra o projeto de lei que reajusta a taxa de 
travessia da Gruta da Mangabeira, mas que estão analisando o que é melhor para a comunidade. 
Mencionou que já teve a oportunidade de dizer ao prefeito Adalberto que, apesar de ser 
oposição, o seu interesse é buscar sempre o melhor para o município. Em seguida, fez uma 
indicação verbal visando a construção de um redutor de velocidade nas proximidades do posto 
de Adão e outro próximo da curva existente perto do aeroporto. Em seguida, a Vereadora pediu 
ao senhor Presidente que encaminhasse um ofício solicitando a presença da Secretária Municipal 
de Assistência Social no legislativo municipal, para prestar esclarecimentos sobre a concessão de 
benefícios eventuais, ao tempo em que, agradeceu a presença de todos, destacando a importância 
da presença da população nas sessões. Comentou a fala do colega Almir sobre o Vereador 
Adriano, ressaltando que na sessão anterior ela afirmou que não vai mais procurar os secretários 
para resolver nenhuma questão e quando precisar vai procurar diretamente o prefeito, porque 
apesar de ser bem recebido pelos mesmos, não está conseguindo resolver as questões. Disse que 
buscou resolver um problema de uma pessoa, que sequer havia votado nela, mas que havia 
votado no prefeito atual e não conseguiu. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, 
agradeceu a Deus por estar presente em mais uma sessão do legislativo municipal, e 
prosseguindo, o Edil destacou que foi uma suspensa a votação do projeto de lei que reajusta a 
taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, mas que o seu voto vai ser pela manutenção da taxa de 
R$ 4,00 (quatro reais), que vai ficar ao lado do povo da Gruta da Mangabeira, independente do 
resultado final da votação. Em seguida, o Edil parabenizou o ex-prefeito Juvenal Wanderley 
Neto pela iniciativa de ter trazido os alunos para participar da sessão do legislativo municipal. 
Finalizou desejando um bom dia a todos. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra 
aos Lideres de Oposição e Situação, respectivamente. Fazendo uso da palavra, o Líder da 
Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa, solicitou da Mesa Diretora que convidasse o 
representante da Empresa Itaguarana S/A, para comparecer à sessão legislativa para prestar 
esclarecimentos a respeito dos pagamentos de salários atrasados dos seus funcionários e do 
acordo trabalhista com ex-funcionários. Lembrou ao Senhor Presidente que solicitou a sua ida 
até a agência do Bradesco para verificar os critérios de atendimento no caixa, já que cada vez 
mais está sendo limitado o acesso a este serviço bancário. Em seguida, usou da palavra o Líder 
do Governo, Ver. Adriano Silva Machado: Disse que o Vereador Almir estava equivocado 
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quando disse que ele só faz criticas quando a pessoa não está presente, afirmando que não tem 
nenhum receio e até prefere fazer as suas criticas na presença da pessoa. Destacou que no fato 
narrado por ele, a Secretária Municipal de Saúde esteve na câmara de vereadores na sexta-feira e 
que só procurou a mesma na segunda-feira seguinte e não foi servido, ressaltando que se o fato 
ocorrido fosse anterior a sua vinda na câmara, teria dito pessoalmente. Salientou que o Vereador 
Almir não presta atenção na fala dos colegas, ou então se faz de desentendido, e que este é um 
problema dele. Acrescentou  que na presente sessão cobrou do prefeito o fornecimento de água 
para os moradores do Estreito, bem como, a manutenção da estrada do Catingueiro. Em seguida, 
o Edil parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz e o deputado Federal Benito 
Gama pela doação de tratores agrícolas para comunidades rurais deste município. Logo após, o 
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, afirmou ter sido mal interpretado em sua fala, destacando que quando 
disse que manda na câmara quis dizer no sentido de garantir a ordem nas sessões do legislativo. 
Defendeu que a realização da segunda votação não poderia ser realizada na presente sessão em 
razão dos ânimos estarem bastante exaltados e de estar havendo esta divergência de 
entendimento entre a bancada de situação e oposição.  Afirmou ser preciso buscar um consenso 
sobre a forma como será realizada a votação para que não haja este tipo de discussão na sessão. 
Disse que não está querendo inventar nada, que o projeto foi encaminhado pelo poder executivo, 
sofreu emenda no âmbito da comissão, teve o parecer com emenda aprovado pelo plenário e o 
projeto de lei foi aprovado com emenda em primeira votação, não podendo o mesmo ser votado 
sem emenda na segunda votação. Destacou que a primeira votação é tão importante quanto a 
segunda votação e que se não houver este respeito, a câmara corre o risco de ter a sua decisão 
questionada na esfera do poder judiciário. Afirmou que a decisão de suspender a votação na 
presente sessão foi pensando em garantir que a segunda votação seja feita de forma a não ser 
questionada fora do âmbito do legislativo. Disse ao assessor jurídico que não quis cassar a sua 
fala na sessão, mas que pediu que o mesmo não se manifestasse apenas para não exaltar ainda 
mais os ânimos.  Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos na sessão, e 
informou que os vereadores estão apoiando a causa dos funcionários e ex-funcionários da 
Itaguarana, salientando que já conversou com o prefeito acerca deste assunto e que este se 
comprometeu a buscar uma solução junto aos representantes legais da referida empresa, não só 
em relação aos funcionários que foram demitidos, bem como, quantos aos que estão com os 
salários atrasados. Dando continuidade, afirmou que o projeto de lei que reajusta a taxa de 
travessia da Gruta da Mangabeira deve ser analisado independentemente de questão político-
partidária, pensando no que é melhor para o município e moradores. Ressaltou que está em jogo 
muito mais do que o incremento da arrecadação pelo município, mas sim toda a sobrevivência de 
uma comunidade que depende diretamente do fluxo de turistas no santuário da Gruta da 
Mangabeira. Destacou que Ituaçu tem grande potencial turístico, com outros atrativos naturais, 
que poderiam ter suas taxas de visitação também fixadas no projeto de lei, mas que o prazo para 
apresentação do parecer já acabou e nenhuma emenda foi sugerida neste sentido. Mencionou que 
o projeto de lei que denominou logradouros públicos no bairro Avenida Brasil foi apreciado em 
regime de urgência pelo legislativo, porque a demora na aprovação do referido projeto poderia 
significar a perda de recursos para calçamento pelo município. Destacou que a primeira votação 
foi realizada na presente sessão e que a segunda votação será realizada na sessão seguinte, 
ressaltando que os vereadores estão sempre prontos para aprovar projetos que beneficiem o 
município e sua comunidade. Em questão de ordem, o Vereador Otacílio defendeu que as 
decisões do plenário da câmara são soberanas, que o legislativo é tradicionalmente uma Casa de 
debate e as opiniões dos vereadores podem divergir, mas que as discussões devem ser realizadas 
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com respeito e que não devem ser levadas para o lado pessoal. Afirmou que quando a crítica é 
necessária, não deixa de fazê-la, independente da pessoa estar ou não presente na sessão, mas 
que não leva nada para o lado pessoal. Disse ainda, ter se esquecido de parabenizar o prefeito, 
vice-prefeito e deputado Benito Gama pela entrega de cinco tratores agrícolas para associações 
rurais do município, afirmando ter sido uma importante conquista para os pequenos agricultores 
rurais. Acrescentou que solicitou ao referido deputado federal um trator agrícola para a 
associação da Ovelha e que o parlamentar ficou de apresentar uma emenda neste sentido, 
agradecendo ao mesmo pelo compromisso. Também em questão de ordem, o Vereador Almir  
ratificou as palavras do Presidente da Câmara, Márcio Aparecido, destacando que todos os 
projetos de leis que beneficiarem o município ou sua população terão o seu apoio e o seu voto 
favorável, ressaltando que a realização de obras pelo executivo é bom para o município e que ele 
não vai ser contra por questões político-partidárias. Destacou que o calçamento de ruas do bairro 
Avenida Brasil será um importante benefício para a comunidade e que foi o primeiro a defender 
que o projeto fosse submetido a primeira votação na sessão anterior, mas que o colega Otacílio 
solicitou mais prazo para emissão do parecer e não foi possível a realização da primeira votação.  
Em questão de ordem, o Vereador Ronaldo destacou que o colega Almir solicitou o envio de 
ofício solicitando a presença de um representante legal da Itaguarana na sessão, afirmando que a 
empresa tem obrigação de enviar um representante para prestar esclarecimentos. Solicitou que 
além de tratar da questão dos funcionários e ex-funcionários, é preciso também debater o futuro 
da empresa no município. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente convidou a todos os 
presentes para participar da solenidade de entrega de um trator agrícola que será feita pelo 
Deputado Estadual Marquinhos Viana para a associação de produtores rurais da localidade da 
Melancia, na presente data, à tarde. Em seguida, colocou em votação o requerimento da 
Vereadora Elza Marillu, solicitando a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, na 
próxima sessão para tratar da concessão dos benefícios eventuais e atendimento de pessoas 
carentes do município de Ituaçu, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Prefeito Municipal. Inicialmente, o 
Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, saudou a todos os presentes, e destacou que 
o município está sofrendo o impacto da demissão dos funcionários da Itaguarana, assim como o 
atraso do pagamento dos funcionários, que está gerando um prejuízo muito grande no comércio. 
Mencionou que está muito preocupado com a situação destas pessoas, que já esteve na 
Itaguarana para solicitar a realização de uma audiência com o representante da empresa, 
afirmando que assim que a data for confirmada vai informar aos vereadores para que todos estejam 
presentes. Disse ter se reunido com a sua assessoria jurídica para tratar dos benefícios fiscais 
concedidos à Itaguarana, que realmente havia o interesse de encaminhar projeto de lei cancelando a 
concessão de tais benefícios, porque nestes quarenta anos de atuação da empresa no município não 
houve nenhuma contraprestação na área social. Destacou que o município fez uma concessão de área 
pública para construção de unidades habitacionais para os funcionários e que a área está abandonada 
e que nada é pago pela empresa. Salientou que os advogados pediram um pouco de paciência ao 
gestor, porque a adoção de alguma medida neste momento pode inviabilizar uma movimentação da 
empresa ou decisão da justiça no sentido de alienar o patrimônio para quitar as dívidas com os ex-
funcionários e funcionários. Afirmou que vai aguardar a reunião solicitada com o representante legal 
da empresa e que o deputado federal Benito Gama lhe assegurou que existe uma empresa interessada 
na aquisição da Itaguarana e que caso o negócio se concretize Ituaçu vai receber uma fatia deste 
negócio como contrapartida pelo não cumprimento dos acordos feitos com o município pela referida 
Empresa. Afirmou que não se pode também só criticar a Itaguarana, porque neste tempo ela gerou 
emprego e renda no município. Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse que a forma como está 
sendo colocado parece que ele está querendo acabar com o turismo religioso na Gruta da 
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Mangabeira, mas que ele está tomando estas medidas impopulares por ser necessária para o 
crescimento do município, já que a Gruta é um patrimônio de Ituaçu e que o município precisa 
usufruir deste patrimônio natural que foi dado por Deus. Afirmou que o movimento no Povoado da 
Gruta da Mangabeira não caiu somente em razão do aumento da taxa de travessia, mas sim em razão 
da crise econômica vivida pelo país. Solicitou o apoio dos vereadores na aprovação do referido 
Projeto de Lei encaminhado pelo executivo, afirmando acreditar que o estabelecimento de um 
percentual da UPM é a decisão mais acertada porque garante o reajuste anual e gradativo. Enfatizou 
que Ituaçu não pode depender só de recursos federais, que os municípios estão recebendo neste ano  
40% (quarenta por cento)  a  menos  recursos em relação ao ano anterior. Afirmou que a previsão era 
que em outubro houvesse uma melhora no repasse, mas que até a presente data ainda não  aconteceu,  
e  que  o  município  corre  o  risco  de atrasar salário, e que  se  isto  ocorrer  será  muito  ruim  para 
Ituaçu.  Ressaltou que não está se acovardando diante da crise econômica  e  que  vai enfrentá-la com 
muita coragem. Defendeu a união de todos em torno deste objetivo  de  superar  a  crise,  ressaltando 
que as críticas e ‘picuinhas’ em redes sociais apenas agrava o problema. Destacou que tem sido 
aconselhado pela assessoria desde abril deste ano para paralisar todas as obras e realizações, mas que 
tem mantido o cronograma para honrar os compromissos assumidos.  Em seguida, o Senhor Prefeito, 
elogiou a iniciativa do ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto por ter trazido os estudantes para assistir 
a uma sessão do legislativo municipal, ressaltando a importância dos futuros eleitores tomarem 
conhecimento do papel do vereador.  Falou que tem recebido as demandas  dos  vereadores e  que  se  
pudesse  atenderia todas  elas,  mas  que  não  tem  recursos  para  isto.  Afirmou ter consciência da 
importância do vereador para o município e que a população de bem não deve se afastar da política, 
porque ‘malandro’ tem em todo o lugar e em todos os setores, mas que na política existem pessoas  
bem  intencionadas,  não  podendo  haver generalização.  Disse que não tem do que reclamar da 
relação entre executivo e legislativo, bem como, da atuação do Presidente da Câmara, Vereador  
Márcio  Aparecido  Araújo  Rocha,  e   que  os  vereadores podem ter certeza de que  todos  os  
projetos  encaminhados  são  pensando  no melhor para o município.  Mencionou que ouviu o pedido 
do Vereador Almir no sentido de rever a decisão  de criar a Secretária de Turismo,  mas  que  não  
pode abrir mão desta iniciativa porque o município tem grande potencial e a atuação da Secretaria  
vai  possibilitar  a  vinda  de  mais  recursos  para  o  setor.  Defendeu a necessidade de criar uma 
Secretaria de Turismo, solicitando o apoio dos vereadores ao mencionado projeto de lei.  Falou que 
quando assumiu não existia a Secretaria de Transportes e que foi preciso criar porque havia a 
demanda  e  ele  não  poderia  ficar  pagando  ilegalmente  uma  pessoa  para  exercer  a  função 
indevidamente.  Salientou que entende que o legislativo é uma casa de debate e que a discussão deve 
ocorrer de fato, ressaltando que não quer que todos os projetos sejam aprovados da forma como  
foram  encaminhados  pelo  executivo,  porque  pode sofrer emendas   que   melhorem  e   aprimorem   
o  mesmo.  Em seguida, o Senhor Prefeito justificou a colocação de uma corrente para  impedir o 
acesso de veículos ao  povoado  da  Gruta  da  Mangabeira,   afirmando  que  o  calçamento do local 
não foi projetado  para  receber  o  tráfego  de  veículos  pesados e  a Prefeitura  não  tem  condição  
de  ficar  consertando  ou  trocar  o  calçamento.  Destacou que além destes problemas, muitos ônibus 
aproveitavam para dar descarga no povoado, deixando um intenso mau cheiro no local.  Disse que a 
medida em nada prejudicou os moradores, que continuam tendo o acesso garantido  ao  local.   
Defendeu que a Gruta da Mangabeira não depende do movimento de carros de som e de veículos 
pesados no local, mas sim de pessoas visitando o santuário e consumindo no comércio local.  
Destacou que a visita ao santuário da Gruta da Mangabeira continua gratuito e  que  a  taxa   que  está  
em   debate  é  para  fazer  a  travessia   da  caverna.  Disse a vereadora Elza Marillu que está à 
disposição para atendê-la sempre que necessário. Finalizando, agradeceu ao Presidente da Câmara 
pela oportunidade de fazer uso da palavra, desejando um bom dia a todos. Em seguida, o  Senhor 
Presidente,  solicitou  ao  prefeito  que  não  interrompa  o  trabalho  de  recuperação  das  estradas  
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rurais, afirmando que os serviços estão sendo muito bem executados. 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 seis de outubro de dois mil e 
dezessete.  
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