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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte dias do mês de abril do ano de 
dois mil e dezoito, 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: Ver. Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e a Ver. 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); Ver. Joel Teixeira Silva (1º Secretário);Ver. Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária); Otacilio Caíres de Souza, Almir Santos Pessoa, 
Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado, Tertulina Silva 
Andrade e Euvaldo Figueredo da Silva. Constatado o quórum regimental, o Presidente da 
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, “invocando a proteção de Deus, declarou 
aberta a Sessão”, e em seguida solicitou a Segunda Secretária 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 à Segunda Secretária que fizesse a leitura da seguinte matéria: a) - Ofício 
encaminhado pela Caixa Econômica Federal, com o seguinte teor: Ofício nº 0220/2018/SR 
Sudoeste da Bahia/GIGOV-VC. Vitória da Conquista, 11 de abril de 2018. A sua Excelência o 
Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA. Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Senhor 
Presidente, Informamos a V. Exa., da ocorrência do crédito de recursos financeiros, sob 
bloqueio, em 06/04/2018, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), na conta 
vinculada ao Contrato de Repasse nº 0280332-18/2008, firmado com o Município de Ituaçu, 
assinado em 31/12/2008, no âmbito do Programa Turismo no Brasil, sob a gestão do Ministério 
do Turismo, que tem por objeto “Construção de Obra de Infraestrutura Turística em torno da 
Gruta da Lagoa da Mangabeira. Respeitosamente, Antônio Sérgio Bento Moreira – Gerente de 
Filial – Gerência Executiva e Negocial de Governo Vitória da Conquista; Claudeir Pereira da 
Silva – Gerente Regional – Superintendência Regional Sudoeste da Bahia; Ismael Boaventura 
Neto – Superintendente Regional – Superintendência Regional Sudoeste da Bahia. Em seguida, 
o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os 
comentários dos expedientes lidos. Usou da palavra, o Vereador Almir  Santos Pessoa:  
Questionou se o contrato de repasse  que consta no oficio acima referido, se refere à segunda 
etapa do Balneário, destacando que foi uma obra realizada com recursos de emenda 
parlamentar apresentada pelo Deputado Federal Paulo Magalhães e que os recursos estavam 
pendentes de liberação porque o município estava inadimplente com as certidões. Acrescentou 
que a empresa está aguardando a liberação dos recursos para finalizar as obras do sistema de 
abastecimento de água de Tranqueiras. ORDEM DO DIA: Não houve. Na sequência, o 
Senhor Presidente iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis por 
quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver.  Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes e desejou a todos 
um bom dia. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Após fazer as saudações de praxe, o Edil 
agradeceu pelo atendimento da solicitação que fez através de ofício encaminhado ao poder 
executivo, ressaltando que o serviço de roçagem de estrada já foi iniciado da Gruta da 
Mangabeira para Ituaçu, afirmando que o  prefeito foi muito rápido ao atender o seu pedido. 
Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa e ao 
público presente, e continuando, o Edil comentou a situação das estradas, afirmando que 
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existiam duas máquinas trabalhando na sua região, mas que uma começou recuperando a 
estrada que liga Tranqueiras a Boca da Mata, mas depois interrompeu o serviço, foi deslocada 
para outra região e não voltou mais. Disse que segundo informações obtidas, o operador da 
máquina teria adoecido, mas que o prefeito precisa tomar as providências e enviar uma 
máquina para consertar as estradas da sua região, porque os moradores estão se mobilizando 
para fazer uma operação tapa buraco por conta própria. Mencionou que durante alguns dias os 
alunos da Prata da Ovelha que estudam no Colégio de Boca da Mata, não foram para escola 
porque os veículos não tinham condição de trafegar pelas estradas. Salientou que os vereadores 
não podem ver este tipo de coisa acontecendo e ficar calado, solicitando que seja enviado 
ofício ao prefeito pedindo providências e alertando que os moradores estão se mobilizando 
para fazer uma operação tapa buraco nas estradas, as quais estão em péssimo estado de 
conservação e que a situação não pode continuar como está. Solicitou que o prefeito enviasse, 
pelo menos, uma retroescavadeira para fazer uma ação emergencial. Questionou à Vereadora 
Tertulina se o trabalho na Lagoa dos Patos já foi finalizado, obtendo como resposta que o 
serviço ainda não foi concluído. O Edil disse que, independentemente de ter sido concluído 
este trabalho, o prefeito precisa mandar, pelo menos uma retroescavadeira para a sua região, 
voltando a destacar que caso a população resolva fazer a operação tapa buraco, ele não vai ter 
como deixar de acompanhar e ajudar, destacando que os principais prejudicados estão sendo os 
alunos. Pediu para que constasse no ofício que a filha de Paulinho não está frequentando as 
aulas em razão do péssimo estado de um trecho de apenas oitocentos metros de estrada, 
enfatizando que o prefeito precisa tomar uma providência o mais rápido possível. Finalizou 
agradecendo a presença de todos na sessão. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil pediu que seja encaminhado um ofício para a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos tratando das barracas da Gruta da Mangabeira, enfatizando que um 
morador lhe pediu para que as referidas barracas sejam desmontadas no período em que não 
estejam sendo usadas, porque ficando montadas o tempo todo, está juntando água e isto 
contribui para a proliferação do mosquito da dengue. Em aparte, o Vereador Euvaldo falou 
que tinha dito que não falaria mais sobre as barracas da Gruta da Mangabeira, porque toda vez 
sua fala é mal interpretada, mas que está ciente do problema relatado pelo colega Ronaldo. 
Comentou que seu sogro tem quase cem anos e um dia destes não conseguiu passar porque 
tinha muita água acumulada por conta de uma barraca que havia ficado montada em 
determinado local, elogiando a iniciativa do referido colega. Dando continuidade, o Vereador 
Ronaldo disse que está atendendo um pedido feito por um morador da Gruta da Mangabeira. 
Finalizou desejando um bom dia para todos os presentes. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou 
aos colegas vereadores e ao público presente, e prosseguindo, o Edil  mencionou que esteve 
nessa semana com Antônio, seu primo, filho do Sr. Nadinho, ressaltando ter feito uma 
indicação de uma nomeação de rua que não tem nenhuma denominação, conforme informação 
obtida por ele no órgão competente do município. Destacou que o colega Euvaldo também fez 
uma indicação para nomeação de uma rua e acredita que o Presidente encaminhou os referidos 
ofícios ao poder executivo, mas que quer o protocolo de recebimento destes ofícios, 
ressaltando que seu primo esteve com o Secretário de Administração no dia anterior e teria sido 
informado de que não existe nenhum ofício requerendo a nomeação de ruas. Indagou se o 
Secretário faltou com a verdade ou se o Presidente deixou de encaminhar os ofícios solicitados 
pelo vereador? Disse acreditar que os ofícios foram encaminhados e que, por esta razão, pede 
aos membros do poder executivo que tenham pelo menos a dignidade de reconhecer que 
receberam os mesmos, sendo indigno negar que tenha recebido os referidos ofícios.  Em aparte, 
o Vereador Euvaldo disse ter conversado anteontem com o Secretário de Administração e que 
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este informou que está apenas aguardando a liberação de Dr. Matheus para enviar os projetos 
de leis para serem apreciados pelo legislativo municipal. Dando continuidade, o Vereador 
Almir  falou que, diante da informação dada pelo colega Euvaldo, estava requerendo a 
presença do Secretário de Administração, Sr. Vanildo Araújo, para prestar os devidos 
esclarecimentos sobre estes fatos, uma vez que está havendo uma divergência nas informações 
que chegam ao seu conhecimento, sendo preciso esclarecer se o ofício encaminhado por ele foi 
ou não recebido pelo poder executivo. Disse que o Secretário de Administração deu uma 
informação para o contribuinte e outra para o vereador, questionando quem é que vai ficar de 
mentiroso no final. Destacou que a sua indicação foi aprovada por unanimidade pelo legislativo 
municipal e que a mesma foi encaminhada para o poder executivo, ressaltando que não tem 
poder para elaborar o projeto de lei e submetê-lo à apreciação do legislativo, sendo esta 
competência privativa do poder executivo. Afirmou acreditar que o Secretário de 
Administração, agindo desta forma, está tentando colocar a população contra os vereadores. 
Prosseguindo, o Edil disse que ao longo da semana foram feitos muitos questionamentos acerca 
do projeto de lei aprovado pelos vereadores na sessão anterior, relatando ter sido procurado por 
muitas pessoas e ter tomado conhecimento de que outros vereadores também foram 
procurados. Disse que a população precisa ter ciência de que os vereadores aprovaram a 
criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e que em momento nenhum autorizaram a 
cobrança de taxas pelo poder executivo, destacando que o único objetivo do referido projeto de 
lei, foi criar uma conta especifica para destinação dos recursos arrecadados pela Secretaria de 
Meio Ambiente, que antes eram destinados para uma conta da Prefeitura e que agora passam a 
ser destinados para uma conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Salientou que as taxas 
que serão cobradas foram aprovadas no mês de dezembro, quando foi aprovado o novo Código 
Tributário do Município, ressaltando que nesta oportunidade votou contra a aprovação do 
referido projeto de lei, assim como outros vereadores também foram. Destacou que o 
município vai iniciar as cobranças agora, mas não por conta do projeto aprovado na sessão 
anterior, mas sim porque as mesmas foram instituídas no novo Código Tributário de Ituaçu, 
aprovado em dezembro. Em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que seja 
encaminhado ofício para a Embasa cobrando esclarecimentos sobre a qualidade da água 
fornecida na cidade, destacando que muitas pessoas estão reclamando que a água está escura, 
enfatizando que quer o protocolo de recebimento do ofício e caso a empresa se recuse a prestar 
as informações, vai adotar as medidas judiciais cabíveis.  Ressaltou que em maio do ano 
anterior encaminhou ofício para a Embasa, mas que até a presente data não obteve nenhuma 
resposta, oportunidade em que questionou o aumento do valor da taxa mínima e a diminuição 
do volume de água considerado na cobrança. Solicitou ao Senhor Presidente, que o ofício seja 
encaminhado para o escritório regional da empresa em Vitória da Conquista, enfatizando que a 
Embasa precisa esclarecer o que está acontecendo porque a população paga caro por um 
serviço de péssima qualidade, ressaltando ainda, que a empresa só arrecada no município e 
nada investe em benefício da comunidade. Disse que a empresa nunca investiu na preservação 
do manancial hídrico que abastece a cidade, destacando ser preciso reivindicar que a Embasa 
não só arrecade, mas também invista no município. Dando continuidade, o Vereador Almir 
manifestou sua intenção de conversar com membros da Igreja Católica para que, a exemplo do 
Dia do Evangélico, do Dia da Cavalgada, também seja instituído o Dia do Católico no 
município, possibilitando que o município, em parceria com a igreja, promova um evento 
comemorativo.  Acrescentou que foi procurado recentemente por um pastor da igreja 
evangélica, que lhe questionou sobre o Dia do Evangélico, destacando ter buscado tomar 
conhecimento da lei existente e que o atual prefeito precisa cumpri-la. Em seguida, questionou 
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como está a situação do Colégio do Campo Grande, enfatizando que o assunto foi muito 
abordado nas primeiras sessões, mas depois foi esquecido, sendo preciso definir o que será 
feita de uma obra estimada em cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Falou que o 
Vereador Ronaldo precisa se empenhar mais pela sua região, afirmando acreditar que o 
funcionamento do Colégio do Campo Grande vai garantir um espaço mais adequado para os 
alunos estudarem. Solicitou ao Senhor Presidente que seja enviado oficio ao poder executivo, 
questionando quais providências estão sendo tomadas para que o Colégio do Campo Grande 
comece a funcionar, enfatizando estar à disposição para ajudar no que for preciso, na condição 
de representante do povo. Afirmou que sua intenção não é fechar o Colégio de Laranjeiras, mas 
sim garantir que os alunos tenham a possibilidade de estudar em um local melhor e mais 
apropriado. Dando continuidade, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que seja reiterado o 
ofício que foi pedido pelo colega Euvaldo cobrando a reforma da quadra da Gruta da 
Mangabeira, destacando que fez esta mesma solicitação no ano anterior e que depois o seu 
pedido foi reforçado pelo Vereador Euvaldo, mas até agora nada foi feito e os desportistas da 
localidade precisam de um lugar adequado para a prática do esporte. Disse também ter 
solicitado a reiterada do alambrado da quadra de Tranqueiras, enfatizando que o mesmo está 
caído e colocando em risco a integridade física das pessoas, principalmente das crianças. 
Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício ao poder executivo pedindo a reforma 
da quadra de esportes, mas que, caso este diga que não tem recursos para fazer, que deixe 
aberta a possibilidade dos vereadores irem buscar junto aos seus deputados estes recursos para 
reforma da quadra de Tranqueiras e da Gruta da Mangabeira. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo esclarecimentos sobre o andamento 
do processo que trata da corrente instalada no povoado da Gruta da Mangabeira, esclarecendo 
que existe uma ação judicial tramitando e que as pessoas o procuram para saber o andamento e 
ele não sabe informar. Afirmou que a manutenção da corrente está prejudicando a comunidade, 
que existem muitas pessoas chateadas, enfatizando não ser contra o uso da corrente em dias de 
muito movimento, mas considera um exagero o uso da mesma todos os dias. Manifestou o seu 
apoio à fala do Vereador Otacílio, afirmando estar à disposição do mesmo para ajudar no que 
for preciso na sua região, destacando que o vereador tem o dever de lutar sempre pelo povo. 
Comentou que esteve no Salobro, no domingo, onde verificou que as estradas estão em 
péssimo estado de conservação e nem de moto se consegue transitar por aquelas estradas, 
enfatizando que o Presidente afirmou que estava previsto o início dos trabalhos naquela região, 
mas que até a presente data os serviços não foram iniciados. Afirmou ter se comprometido a 
ajudar a população desta região a realizar uma operação tapa buracos, apesar de todas as 
dificuldades financeiras que está vivendo. Em seguida, o Edil fez um apelo ao Prefeito e aos 
vereadores Tertulina e Joel para que disponibilizassem pelo menos uma das máquinas que 
estão trabalhando em suas regiões para fazer o trabalho nessa região, ressaltando que não 
precisa ser um serviço demorado, mas que pelo menos garanta condições mínimas das pessoas 
transitarem até a sede do município, evitando que as mesmas se desloquem para Brumado e 
Tanhaçu. Destacou que isto ajudaria até mesmo a economia local, evitando que as pessoas 
levem os recursos de Ituaçu para outros municípios. Disse que para conseguir chegar no 
Salobro, precisou passar pela Lage, e que foi preciso percorrer uma distância superior a 50 km 
(cinquenta quilômetros), sendo que pela estrada que faz a ligação direta, a distância é de apenas 
30km (trinta quilômetros). Defendeu que o poder executivo precisa acabar com a concentração 
das máquinas trabalhando todas na mesma região, já que o município é muito grande e existem 
muitas estradas precisando de uma intervenção urgente. Destacou que na sessão anterior falou 
sobre a estrada do Uruçuzinho e que o Vereador Sivaldo afirmou que o poder executivo já 
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estava tomando providências, mas que isso só aconteceu depois que foi feita a denúncia, 
questionando porque o poder executivo não age para evitar a denúncia. Em seguida, comentou 
a fala do Vereador Reinalvo na sessão anterior, em que o mesmo afirmou que o ex-prefeito 
Albercinho não autorizava o caminhão-pipa recebido do PAC para molhar as estradas, 
afirmando que é preciso primeiro verificar se é legal usar o veículo para esta finalidade. Em 
aparte, o Vereador Ronaldo falou que esteve na Secretaria Municipal de Educação para ver a 
questão do Colégio do Campo Grande, oportunidade em que a Secretária lhe mostrou alguns 
materiais que já haviam chegado para a unidade escolar. Disse ter tomado conhecimento de 
que a justiça teria fixado um prazo para que a unidade escolar comece a funcionar, sendo este 
prazo de dois meses segundo informações não oficiais. Afirmou que recentemente foi feita a 
instalação de um poste de energia, que era necessário para fazer a ligação da energia elétrica, 
que já foi feita a medição da água, enfatizando acreditar que em breve a unidade deve iniciar o 
seu funcionamento. Dando continuidade, o Vereador Almir  solicitou ao Senhor Presidente, 
que seja enviado ofício ao poder executivo questionando qual foi o prazo dado pela justiça para 
que o Colégio do Campo Grande comece a funcionar. Novamente em aparte, o Vereador 
Ronaldo voltou a salientar que a informação referente ao prazo para que a unidade escolar 
comece a funcionar, não é oficial, que ele tomou conhecimento através de conversas mantidas 
com moradores da localidade, destacando que chegou a abordar em sessão anterior um ofício 
que foi encaminhado pela Secretaria de Educação para o Ministério Público, no qual foram 
relatadas algumas mentiras, dando ciência aos demais vereadores e que estas informações 
constam na ata da referida sessão. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, a Vereadora disse que o colega Almir citou a cobrança 
recebida em razão da aprovação na sessão anterior, do projeto de lei que cria o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente, ressaltando também ter sido cobrada nesse sentido. Destacou 
que nem todas as pessoas entendem que o referido projeto de lei não tem nada a ver com a 
instituição de taxas a serem cobradas, enfatizando a necessidade de que esta informação chegue 
ao conhecimento do maior número de pessoas possível para que estas fiquem sabendo que ela, 
o  Vereador Almir e outros vereadores foram contra a aprovação do novo Código Tributário, 
aprovado em dezembro passado. Disse que estava num estabelecimento comercial na segunda-
feira e uma pessoa já foi lhe acusando de ter votado a favor da cobrança. Destacou que em 
algumas sessões foi cobrada por ela a transmissão das sessões ao vivo, enfatizando que cada 
vez mais isto se torna necessário para que as pessoas saibam o que está sendo discutido e 
aprovado pelos vereadores, já que as mesmas não podem ficar participando de todas as sessões 
da câmara. Enfatizou que a aprovação do projeto de lei na sessão anterior tomou uma 
proporção muito grande e as pessoas estão acreditando que todos os vereadores foram a favor 
de se cobrar taxa de pessoas que extraem areia de forma artesanal para sustentar sua família. 
Mencionou que está sendo cobrada e ainda vai ser cobrada por conta desta votação, até mesmo 
por pessoas que sequer votaram nela, mas que por encontrá-la com facilidade na cidade, 
acabam lhe fazendo tal cobrança. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu afirmou ter 
ciência de que não é da responsabilidade do poder executivo dar manutenção na estrada que 
liga o este município a Tanhaçu, mas que ela passou pela via no domingo e a mesma está em 
péssimo estado de conservação. Em aparte, o Senhor Presidente esclareceu que foi realizada 
uma operação tapa-buracos na referida via ao longo da semana. Prosseguindo, a Vereadora 
Elza Marillu agradeceu a presença de todos e desejou um bom dia! Ver.  Joel Teixeira Silva:  
Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus pela oportunidade de 
participar de mais uma sessão do legislativo municipal. Dirigindo ao Vereador Almir, disse-lhe 
que já cobrou várias vezes a reforma da estrada que liga  o Coité ao Salobro, assim como o  
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Senhor Presidente também já fez uma indicação neste sentido. Salientou que conversou 
pessoalmente com o prefeito sobre este assunto porque esteve na região e viu o péssimo estado 
de conservação das estradas do Salobro e do Coité, mas que ele não pode abrir mão das 
máquinas que estão trabalhando em sua região antes que o serviço seja finalizado, além de não 
ter o poder para determinar onde as máquinas vão trabalhar, sendo esta atribuição do poder 
executivo. Destacou que o prefeito assumiu o compromisso de recuperar a estrada do Coité, 
afirmando ser preciso ter um pouco de paciência, haja vista, que as máquinas do município não 
estão paradas e sim trabalhando. Finalizou desejando um bom dia a todos! Dando 
prosseguimento, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso 
da palavra, o Lider da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa, destacou que fez as 
cobranças em nome da população, ressaltando que o primeiro a ser cobrado são os vereadores. 
Disse que espera chegar nas regiões e encontrar as estradas em bom estado de conservação e os 
moradores satisfeitos, mas sabe que a realidade não está deste jeito e que os eleitores estão 
cobrando dos vereadores uma solução e, por este motivo, é que cobra as ações por parte do 
poder executivo.  Em seguida, o Edil destacou que deveriam ser aproveitados os equipamentos 
usados na operação tapa buracos na estrada para Tanhaçu, para também realizar uma operação 
na estrada para Barra da Estiva, ressaltando que existem pontos críticos, principalmente nos 
trechos de curva, que aumenta o perigo para quem trafega por aquela estrada. Pediu ao prefeito 
que, na condição de representante do poder executivo, interceda junto ao governo do estado 
para buscar uma solução para este problema. Em questão de ordem, voltaram a usar da palavra 
os seguintes Vereadores: Ver. Joel Teixeira Silva: Parabenizou o Deputado Estadual 
Marquinhos Viana, destacando ter tomado conhecimento através do mesmo, de que será 
realizada a licitação da água da Lage, Lagoa dos Patos, Lagoa do Meio, Abóbora e Pé da 
Ladeira, afirmando ter ficado muito feliz com esta notícia, principalmente por se tratar de uma 
obra de grande porte, estimada em cerca de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).  Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha: Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício para o 
Secretário Municipal de Administração pedindo que o Poder Executivo encaminhe para 
apreciação da câmara o projeto de lei denominando o colégio do Campo Grande, seja 
atendendo a sua indicação ou dando outro nome, mas que o objetivo principal é garantir que 
este não seja um dos motivos que leve ao atraso do início do funcionamento da referida 
unidade escolar.  Ver. Otacilio Caíres de Souza: Solicitou ao Senhor Presidente que fosse 
enviado ofício ao poder executivo pedindo que seja realizada uma operação tapa buraco na 
avenida que dá acesso a estrada que liga a sede ao povoado da Gruta da Mangabeira, 
enfatizando que aquele trecho está todo esburacado. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo  
respondeu à colocação feita pelo Vereador Almir, destacando que uma das suas preocupações 
no exercício da Presidência é garantir que todos os ofícios requeridos pelos vereadores sejam 
enviados. Disse ter certeza de que todos os ofícios solicitados por ele foram feitos, ressaltando 
que fica uma cópia arquivada na Secretaria da Câmara e que o vereador pode solicitar, caso 
queira. Em questão de ordem, o Vereador Almir afirmou que, na sua fala, o seu objetivo não 
foi questionar a conduta do Presidente da Câmara, mas sim o desencontro nas informações que 
chegam ao seu conhecimento provenientes do poder executivo. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente salientou que, com a cópia do ofício protocolado na prefeitura, o vereador Almir vai 
ter como provar para aquele que o questionou se o ofício foi encaminhado e recebido ou não. 
Enfatizou que a Mesa Diretora nunca se omitiu em relação a nenhum pedido feito pelos 
vereadores e todos podem ter certeza disso. Com relação a fala da Vereadora Elza Marillu 
sobre o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que 
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foi aprovado pela Câmara na sessão anterior, o Senhor Presidente disse que vai solicitar ao 
veículo de comunicação que presta serviços ao legislativo, para que faça uma matéria 
esclarecendo à toda população sobre o teor do referido projeto de lei, destacando tratar-se de 
um projeto de regulamentação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e não para instituir a 
cobrança de taxas. Mencionou que a verdade vem com o tempo, que na medida em que o 
tempo passa, as pessoas vão percebendo que a coisa é diferente do que está sendo dito por 
aqueles que querem fazer com que a população acredite que o objetivo dos vereadores é tirar a 
fonte de renda dos pequenos agricultores e trabalhadores do município. Destacou que com o 
tempo as pessoas vão perceber que o objetivo dos vereadores não é tirar o meio de subsistência 
das pessoas que dependem do seu trabalho, seja explorando artesanalmente a extração de areia, 
seja usando uma bomba d’água para molhar suas pequenas lavouras. Disse que fica triste ao 
ouvir este tipo de comentário porque percebe um empenho de cada vereador para defender os 
interesses de suas comunidades, enfatizando que os pedidos feitos por eles muitas vezes não 
são atendidos, seja por falta de recursos financeiros, ou por não ser do interesse do poder 
executivo em atender ao pedido feito. Ressaltou que o vereador não tem o poder de impor a sua 
vontade ao prefeito, que ele faz as indicações e espera que sejam atendidas, salientando que 
tem indicações suas feitas em dois mil e nove (2009) e que neste mandato os pedidos foram 
renovados por outros vereadores, e que se passaram dez anos e os seus pedidos não foram 
atendidos.  Em questão de ordem, o Vereador Almir falou que faz diversos pedidos ao poder 
executivo no exercício do seu mandato, mas que suas maiores cobranças são relativas à falta de 
resposta aos ofícios enviados ao mesmo. Destacou que nenhum ofício solicitando informações 
ao poder executivo foi respondido até o presente momento, enfatizando ter ciência de que as 
indicações feitas por ele podem ou não serem atendidas pelo executivo. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente disse comungar do mesmo sentimento dos vereadores, e que não quer para 
os outros, o que não quer para si, que queria que as coisas andassem, mas tem ciência de o 
município é pequeno e os recursos financeiros são poucos, não sendo possível fazer tudo que é 
preciso fazer. Em seguida, mencionou que gostaria de deixar registrado que as estradas do 
Guigó foram reformadas e estão em ótimo estado, que o trecho entre a Baixa Funda e o São 
José também já foi recuperado e também está em ótimo estado de conservação, que a 
expectativa é que as obras avancem até a comunidade do Riachão, mas imprevistos podem 
acontecer e atrasar o andamento das obras. Disse que fica a preocupação com a estrada do 
Salobro, como foi cobrado pelos Vereadores Almir, Joel e Tertulina, enfatizando que as 
pessoas cobram dos vereadores e esperam que a situação seja resolvida de forma definitiva, ou 
pelo menos, através de uma ação emergencial. Pediu ao poder executivo que faça uma 
intervenção no referido trecho, nem que para isto tenha que deslocar algumas máquinas que 
estejam sendo usadas em outras regiões. Reforçou o pedido feito pelo Vereador Otacílio, que 
solicitou a recuperação de um trecho de estrada do Angico, mais precisamente próximo da casa 
do Senhor Paulo de Durval, enfatizando que já fazem três ou quatro meses que o vereador vem 
fazendo esta cobrança, e trata-se de um trecho pequeno, mas que por falta de comunicação, 
acaba deixando de ser feito. Sugeriu ao vereador Otacílio que mantenha contato com o setor de 
transportes e busque uma alternativa, ressaltando a possibilidade da máquina ser deslocada 
para fazer um dia de serviço na referida localidade e depois retornar para onde estava 
trabalhando. Em seguida, o Senhor Presidente, afirmou que o Deputado Estadual Marquinhos 
Viana conseguiu a liberação de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para construção de 
uma nova ponte na BA-142, no Distrito de Suçuarana, município de Tanhaçu, destacando que 
vários acidentes já foram registrados na ponte de mão única existente no local, sendo que 
várias pessoas de Ituaçu já perderam as suas vidas em acidentes naquela ponte. Comentou a 
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fala do Vereador Joel Teixeira, dizendo que ele foi muito feliz em destacar a obra de 
abastecimento de água que vai beneficiar toda a região da Caatinga, salientando que a obra vai 
melhorar a qualidade de vida do povo daquela região, que sofre muito com a falta d’água. 
Prosseguindo, destacou que vários deputados já pediram sem sucesso a reconstrução da BA-
142, trecho que liga os municípios de Tanhaçu a Ituaçu, enfatizando que o governo do estado 
se limita a realizar operações tapa-buracos e fica por isso mesmo. Disse ter ficado muito 
animado com a notícia da construção da ponte em Suçuarana e que quando o deputado 
Marquinhos Viana lhe contou a notícia, a primeira pergunta que ele fez foi em relação à estrada 
de Tanhaçu para Ituaçu, tendo obtido como resposta que em maio deve ser realizada uma 
licitação para recuperação da BA-142, que liga Andaraí a Anagé. Disse ainda, não entender as 
ações de governo, destacando que a estrada que liga Brumado a Vitória da Conquista já foi 
reformada duas vezes, sendo que na segunda vez estava em bom estado de conservação, e a 
estrada que liga Tanhaçu a Ituaçu segue na mesma situação. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão, solicitando que lavrasse 
a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.  Ver.  Joel Teixeira 
Silva – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em  vinte de abril de dois mil e dezoito. 
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