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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e três dias do mês de março 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: Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e 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); 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 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 da seguinte matéria: a) – Mensagem do
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu/BA, Márcio Aparecido Araújo Rocha, capeando
Projeto de Lei nº 001/2018, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos
Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Estado da Bahia e dá
outras providências”. b) – Indicação apresentada pelo Vereador Euvaldo Figueredo da Silva,
com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 23 de março de 2018. Senhor Presidente, Pelo
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O:
“Limpeza da Lagoa, situada no Povoado da Gruta da Mangabeira, deste município de Ituaçu,
Bahia”. JUSTIFICATIVA: A Lagoa da Gruta da Mangabeira vem sofrendo com a falta de água
motivada pelas prolongadas secas que vem assolando nossa região, assim necessita de uma
melhor atenção para a sua conservação. A realização de uma limpeza geral dará condições de
retenção de água melhorando assim a sua capacidade de servir a comunidade da Gruta da
Mangabeira, bem como, melhorará o seu aspecto de beleza, levando-se em consideração ser a
Gruta um dos pontos turístico mais encantador de nossa região, atraindo turistas de todo o
Brasil, chamando a atenção de todos aqueles que visitam o Santuário de Coração de Jesus e a
Caverna ali existente. A presente indicação visa ainda, dar uma especial atenção a uma das
maiores Lagoas de nosso Estado. Nós homens públicos temos o dever de zelar pelos
mananciais de água deixados pela natureza, principalmente em ações preventivas, como esta.
Lembramos ainda, que em das margens da Lagoa foi implantado um Balneário que irá ser
beneficiado com a sua limpeza, o qual necessita de água para o seu funcionamento,
melhorando com isso o turismo em nosso município. 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. Euvaldo Figueredo da Silva - Vereador – PP; d) –
Reiteração de Indicação apresentada pela Vereadora Tertulina Silva Andrade, com
o
seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 23 de março de 2018. Senhor Presidente. Pelo presente,
exponho a Vossa Excelência, para que seja reiterada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de banheiros
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públicos no Povoado de Lagoa da Laje, deste município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA:
O Povoado de Lagoa da Laje vem crescendo a cada dia, possui uma feira livre aos domingos,
frequentada por todos daquela região, onde o movimento é relativamente grande, por isso, é
necessário que se construa banheiros públicos, em numero de dois, para que os homens e
mulheres possam utilizar separadamente. Há de considerar que quando são realizados eventos
festivos o odor das ruas e da praça publica fica insuportável, não se esquecendo que a higiene é
fator de saúde pública. Com a construção dos banheiros, evitará até os atos de desrespeito ao
pudor público. Lembrando ainda, que para as mulheres a falta de banheiros públicos torna-se
mais doloroso. 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. Tertulina
Silva Andrade – Vereadora. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou às Comissões
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, o Projeto de
Lei nº 001/2018, para apreciação e apresentação do parecer ao referido projeto de lei, ao tempo
em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os comentários dos
expedientes lidos. Não houve uso da palavra. Em seguida, o Senhor Presidente, destacou que
estava entrando em pauta um Projeto de Lei criando os cargos no âmbito do legislativo
municipal, ressaltando que a aprovação deste projeto revoga o projeto de resolução que havia
sido aprovado anteriormente pelos vereadores, atendendo um pedido que foi feito pelo
Ministério Público, já que a criação de cargos depende de lei e, portanto, não poderia ter sido
criados cargos através de projeto de resolução. Disse que a intenção é reabrir as inscrições no
final de maio, enfatizando que as inscrições já realizadas continuam válidas. Dando
continuidade, afirmou que existe outro projeto de lei que irá tramitar nesta Casa, que visa o
credenciamento do CAPS, destacando ser de grande importância a sua aprovação, haja vista,
que o município tem muitos pacientes portadores de transtornos mentais, solicitando que os
membros das comissões emitam o parecer com a maior agilidade possível. Prosseguindo, o
Senhor Presidente, com a autorização do plenário, franqueou a palavra para a Secretária
Municipal de Saúde para que a mesma fizesse os esclarecimentos devidos. Fazendo uso da
palavra, a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Kalilly Lemos Santos da Rocha, saudou
a todos os presentes, ao tempo em que, desculpou-se pelo pedido de urgência na apreciação do
Projeto de Lei, destacando que o município tem um recurso em caixa de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), que foi creditado em dois mil e quatorze (2014), e foi dado um prazo de 90
(noventa) dias para que o município iniciasse a implantação do Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), sob pena de ter que devolver os recursos para o Ministério. Destacou que o CAPS não
foi implantado e que ela esteve em Salvador, no setor da Secretaria que trata da saúde mental,
para verificar a possibilidade de tal implantação, tendo sido informada que como não houve a
devolução, o Ministério estava solicitando que fosse realizada, mas caso o município utilize os
recursos para iniciar a implantação do CAPS, o Ministério não vai poder fazer nada. Afirmou
que o funcionamento do CAPS é diferenciado, que primeiro a unidade precisa produzir para
depois o município solicitar o custeio do programa, enfatizando ainda que a unidade cuida dos
pacientes portadores de transtornos mentais, mas também de usuários de álcool e drogas.
Salientou que a implantação do CAPS será de extrema relevância para o setor de saúde do
município, destacando que o município já dispõe de um psiquiatra, que atende uma vez por
mês, mas não está sendo suficiente para fazer frente à demanda e isto dificulta a continuidade
do tratamento dos pacientes. Destacou que para iniciar as atividades é preciso criar os cargos
na esfera administrativa do município e que isto depende da aprovação da câmara. Fazendo uso
da palavra, o Vereador Almir Pessoa afirmou que na condição de Presidente de uma das

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU Fl. 294V
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

comissões permanentes da Câmara, é favorável à aprovação do projeto de lei para viabilizar o
funcionamento do CAPS em Ituaçu, mas que a contratação dos profissionais deveria ser feita
através de um REDA, destacando ser contra a criação do serviço para contratar pessoas já préescolhidas. Em resposta, a Secretária de Saúde afirmou que a forma de contratação é uma
discussão posterior, que naquele momento ela estava solicitando a criação dos cargos na esfera
administrativa, tendo em vista que os mesmos não existem. Dando continuidade, afirmou que o
município conta com oito unidades de PSF, abrindo a possibilidade de implantar o Núcleo de
Apoio a Saúde da Família (NASF), que visa garantir um melhor atendimento nas unidades de
saúde, através da atuação de profissionais de diversas áreas, destacando que no projeto de lei
está solicitando a criação dos cargos de fisioterapeuta, nutricionista, assistente social,
psicólogo, farmacêutico e educador físico, que vão auxiliar no atendimento das unidades de
saúde e nos projetos realizados por estas unidades. Enfatizou que o objetivo não é que estes
profissionais façam consultas clínicas nas unidades de saúde, mas que os profissionais podem
realizar estes atendimentos individuais quando necessário, mas que o objetivo principal é
realizar atividades coletivas. Destacou que o valor que o município vai receber com a
implantação do NASF garante o seu custeio, destacando que a verba é de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) para aquisição dos materiais necessários e equipamentos e R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por mês para custeio do programa. Disse que o primeiro passo é fazer o credenciamento,
esperar o recurso chegar para comprar os equipamentos e dar início nas atividades. Fazendo
uso da palavra, a Vereadora Elza Marillu, questionou quais profissionais vão formar a equipe
do CAPS. Em resposta, a Secretária de Saúde informou que a equipe será composta por
psiquiatra, enfermeiro, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional ou pedagogo com
formação em saúde mental e administrador\supervisor. Afirmou que estes cargos foram
definidos através de portaria ministerial, que exige três profissionais de nível superior, além do
psiquiatra e quatro profissionais de nível médio, que são: motorista, zelador\auxiliar de
serviços gerais, cozinheiro, técnico de enfermagem e artesão. Mencionou que além dos cargos
solicitados, pediu ainda a criação do cargo de nutricionista clínico para atuar no âmbito da
Secretaria de Saúde, que vai atuar nas unidades de saúde da família, fazendo o atendimento
ambulatorial, enfatizando que a medida visa atender as pessoas que sofrem de diabetes e
hipertensão arterial. Destacou que existem portadores de diabetes no município que estão
sofrendo amputações e que o atendimento nutricional pode evitar que a doença evolua a causa
deste dano, assim como pessoas que estão enfartando e sofrendo AVC por conta da hipertensão
arterial, ressaltando ainda que o atendimento vai ajudar a combater a obesidade. Voltando a
usar da palavra, o Vereador Almir questionou se este recurso do NASF é um repasse
obrigatório por parte do Ministério da Saúde. Diante da resposta afirmativa da Secretária,
questionou porque o poder executivo não encaminhou também um projeto para realização do
concurso público para preenchimento das vagas que serão criadas. Em resposta, a Secretária
destacou que não se pode fazer concurso público caso exista os cargos e que neste primeiro
momento ela está solicitando a criação dos cargos. Afirmou que a forma de contratação dos
profissionais que atuarão no NASF não depende dela e que a forma será definida pela
Procuradoria Jurídica do município, ressaltando que seu objetivo naquele momento é criar os
cargos e viabilizar a implantação dos programas. Afirmou que a forma de contratação poderá
ser discutida posteriormente, mas que existe o entendimento de que o NASF e o CAPS são
programas e que podem ser descontinuados pelo município, caso este não tenha mais interesse
de mantê-los. Mencionou que a estimativa é que o CAPS custe algo em torno de R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais) por mês, afirmando que existem municípios que estão mantendo as
unidades funcionando há quatro ou cinco anos e até hoje não conseguiram o custeio do
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Ministério, enfatizando que nada garante que o município vai ter condição de custear o
funcionamento do CAPS, questionando o que terá que ser feito com os profissionais que foram
aprovados em concurso público. O Vereador Almir afirmou que o município tem recurso para
manter o CAPS, destacando que os recursos que vem para o setor da saúde não são suficientes
para fazer frente a todas as despesas e que o executivo tem que complementar com recursos
provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Continuando, a Secretária
destacou que obrigatoriamente o município precisa fazer isto, porque existe uma exigência
legal de se gastar no mínimo 15% (quinze por cento) com o setor de saúde. Destacou que
quando o município paga as despesas com a folha de pagamento, assistência social, sobra
muito pouco para investir na área da saúde, ressaltando que a atual gestão está gastando cerca
de 20% (vinte por cento) com o setor de saúde e mesmo assim a demanda é muito maior.
Afirmou que esta questão orçamentária precisa ser analisada com cuidado, ressaltando que
somente o médico psiquiatra representa um custo mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), voltando a defender que a forma de contratação é uma discussão posterior. Salientou que
a contratação do nutricionista clínico, que vai atender nas unidades de saúde, pode ser através
de concurso, já que o profissional será pago pelo município para prestar serviço nas suas
unidades de saúde e não através de um programa federal. Acrescentou que solicitou ainda a
contratação de um fisioterapeuta para o Hospital Municipal e de mais um técnico em
radiologia, destacando que muitos pacientes ficam por longos períodos internados, alguns tem
problemas respiratórios e o Hospital não dispõe de um profissional para dar um suporte para
que estes pacientes não sofram nenhum tipo de atrofia muscular, bem como, não sofram com
escaras, assim como dê suporte aos pacientes que necessitam de fisioterapia respiratória.
Afirmou que o município só dispõe de um técnico em radiologia, que não supre a demanda, até
porque ele pode adoecer, ou por qualquer motivo de força maior, deixar o município
descoberto. Destacou que estes profissionais serão pagos com recursos do município e não
serão contratados para atuar em nenhum programa em funcionamento no município. Disse que
a prioridade é a criação do NASF e do CAPS, que caso os vereadores não entendam que os
cargos citados sejam prioridade, que pode ser solicitada a devolução dos referidos projetos de
lei. O Vereador Almir afirmou que, levando em consideração que o município tem a
necessidade de um fisioterapeuta e um técnico em radiologia para o Hospital Municipal, que os
mesmos serão pagos com recursos do município, que o executivo fez recentemente um
processo seletivo para contratar profissionais na área da saúde, indagando, porque não foram
abertas vagas para atender esta demanda? Em resposta, a Secretária de Saúde informou que se
reuniu com o Promotor Público para tratar da questão do CAPS e que, visando não perder os
recursos disponíveis, sugeriu que fosse feita a contratação dos profissionais, depois
encaminharia o projeto para a Câmara criando os cargos e posteriormente seria realizado o
processo seletivo, mas que o Promotor afirmou que se fosse feito desta forma, ele entraria com
uma Ação Civil Pública contra o município, já que o executivo só pode contratar quando existe
o cargo criado no município. Destacou que a única exceção é a contratação de Agentes de
Endemias em caso de surto, ou em situações extraordinárias, que também não é o caso. O
Vereador Almir afirmou acreditar que não existe esta lei que impeça a contratação dos
profissionais, destacando que acompanha o Diário Oficial do município e está vendo diversas
contratações sendo realizadas toda semana. Ressaltou que existe um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) que impede a contratação, mas que o atual prefeito está descumprindo o
referido TAC, destacando que encaminhou o referido TAC para o Ministério Público para que
o promotor adote as providências cabíveis. Indagou, porque o executivo não contrata estes
profissionais citados pela secretária de saúde, mas contrata diversas outras pessoas para
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trabalhar? Em resposta, a Secretária de Saúde informou que só poderia responder as questões
da sua área de atuação, e que se estão sendo feitas contratações em outras áreas, que o vereador
deve questionar ao prefeito, já que na área da saúde só é contratado um profissional quando
existe o cargo na estrutura administrativa do município, enfatizando que o processo seletivo
realizado foi baseado exatamente nos cargos existentes, que não foram abertas vagas para
algumas profissões porque não existe o cargo na estrutura administrativa do município. Fez um
apelo aos vereadores para que analisassem o projeto pensando no que for melhor para o
município, destacando que o projeto não vai beneficiá-la e sim ao município e sua população,
salientando que existem municípios menores que Ituaçu que já dispõe do NASF. Na sequência,
o Senhor Presidente, com a autorização do plenário, franqueou a palavra ao Senhor Gilvan
Marques , o qual questionou a Secretária de Saúde, se um programa tem um custo fixo e o
outro tem o custo variável? Em resposta, a Secretária de Saúde destacou que qualquer
programa tem o seu custo variável, porque pode haver alteração de salário, o preço do
combustível oscila, que não tem como estabelecer um custo fixo, mas sim uma média de custo,
esclarecendo que o NASF tem uma média de custo entre R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o município recebe um valor fixo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), o que significa dizer que o município vai ter que dar uma contrapartida, até
porque a responsabilidade na área da saúde é tripartite: governo federal, do governo do estado e
do município. Afirmou que o recurso do CAPS é de R$ 28.916,00 (vinte e oito mil, novecentos
e dezesseis reais), e que este recurso não é suficiente para manter a unidade funcionando, mas
que atualmente o município já tem alguns gastos que serão incorporados pelo funcionamento
do CAPS e, mesmo que se assim não fosse, levando em consideração a importância do serviço,
é viável a implantação do mesmo em Ituaçu. Destacou que com o funcionamento do CAPS, o
município vai passar a ter um psicólogo para dar continuidade ao tratamento, um psiquiatra
atendendo mais vezes por mês, oficinas terapêuticas de segunda a sexta-feira para tratar
pessoas com depressão moderada e severa, salientando que atualmente nada disso funciona no
município e as unidades de saúde não tem para onde encaminhar os pacientes. Dando
continuidade, o Senhor Presidente agradeceu a presença da Secretária de Saúde, afirmando
torcer para que o CAPS seja implantado com a maior brevidade possível em Ituaçu, ressaltando
que somente na sua região existem cerca de quinze pessoas portadoras de transtornos mentais.
Comentou que naquela semana mesmo estava em companhia do Vereador Almir quando uma
senhora de 70 (setenta) anos de idade lhe falou que não aguentava mais as agressões que estava
sofrendo do seu filho esquizofrênico de 35 (trinta e cinco) anos. Disse que o CAPS pode ajudar
muito nesta situação e em outras tantas que acontecem no município, porque o usuário vai
receber todo o tratamento clínico e ainda vai participar de atividades terapêuticas durante a
semana. A Secretária de Saúde agradeceu pelo espaço cedido pelo Presidente, aproveitando
para destacar que a depressão está prestes a superar os problemas cardíacos no índice das
doenças que mais acometem os brasileiros, voltando a pedir a sensibilidade dos vereadores na
apreciação do referido projeto de lei para evitar que as pessoas continuem sofrendo por
questões relacionadas aos problemas mentais. Defendeu que o funcionamento do CAPS em
Ituaçu será de grande valia para a população e vai contribuir para melhorar a oferta de serviços
para a comunidade, destacando que o município de Contendas do Sincorá já demonstrou o
interesse de pactuar com Ituaçu para que os pacientes de lá sejam tratados no município. Em
seguida, o Senhor Presidente questionou às Comissões Permanentes sobre a apresentação dos
pareceres ao Projeto de Lei nº 001/2018, que “Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente de
Ituaçu-BA, e dá outras providências”. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir Pessoa,
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, disse que tem algumas dúvidas
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acerca do referido projeto de lei, e devido ao problema de saúde do Assessor Jurídico da
Câmara, não teve como apresentar o parecer nesta sessão, solicitando ao Senhor Presidente
uma prorrogação do prazo para a emissão do mesmo. Prosseguindo, o Senhor Presidente
concedeu às Comissões Permanentes a prorrogação do prazo para a apresentação do parecer ao
supracitado projeto de lei, ao tempo em que, franqueou a palavra ao Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, para tecer alguns comentários sobre o Projeto de lei em questão.
Usando da palavra, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor
André Mota Luz Magalhães, destacou que na sessão anterior foi solicitada a tramitação de
caráter de urgência do projeto de lei, mas que tal pedido não foi acatado pelos vereadores,
enfatizando que existe a necessidade de aprovar o mencionado projeto de lei o mais
rapidamente possível, já que o Promotor Público quer destinar as verbas oriundas de multas
aplicadas no âmbito do poder judiciário para serem usadas pelo setor de meio ambiente do
município, mas para isto é necessário que seja criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente e
aberta a conta bancária respectiva. Afirmou que ainda existe a questão das licenças ambientais
que precisam ser liberadas pelo município, mas que depende da conta para que sejam pagas as
taxas e seja dado andamento nos processos. Destacou que é um projeto relativamente simples,
com apenas duas páginas e meia, de fácil interpretação, solicitando encarecidamente aos
vereadores que agilizassem a sua votação. Em questão de ordem, o Vereador Almir destacou
que o projeto de lei tem cinco páginas e não duas folhas e meia, como foi dito pelo Secretário
Municipal de Agricultura. Em resposta, o Secretário destacou que o projeto de lei mesmo tem
duas páginas e meia, sendo este capeado por um oficio e uma mensagem, mas que quem se deu
ao trabalho de ler o citado projeto de lei, não tem dúvida em relação ao mesmo, mas se a
pessoa não leu, fica difícil. Em questão de ordem, o Vereador Almir afirmou não ser função
do Secretário Municipal comparecer no legislativo para tentar pressionar os vereadores para
que determinado projeto seja aprovado, que o Secretário precisa respeitar os Edis, enfatizando
que os mesmos foram eleitos pelo povo e são membros do poder legislativo. Disse que, na
condição de membro de uma das comissões, vai analisar com carinho o projeto de lei, mas que
não vai aceitar pressão de ninguém para acelerar a apreciação do mesmo. Ressaltou que o
executivo não dá a menor atenção aos ofícios que são encaminhados pelos vereadores,
destacando que existem diversos ofícios encaminhados por ele e que não obteve nenhuma
resposta. Afirmou que, segundo informações do mensageiro, já existe uma gaveta prédeterminada, onde os ofícios devem ser colocados e lá mesmo ficam. Disse que os vereadores
não são palhaços e que s merecem respeito, pois os mesmos foram eleitos pelo povo. Em
resposta, o Senhor André Magalhães informou que estava ali na condição de secretário
municipal e também de cidadão fazendo um pedido aos vereadores, destacando que as sessões
da câmara são públicas e que todos tem conhecimento do projeto de lei e da sua importância,
mas que se a intenção do vereador é atrasar a tramitação, que ele não poderia fazer nada.
Dando continuidade, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão
e votação as seguintes matérias: a) - Indicação apresentada pelo Vereador Euvaldo Figueredo
da Silva, para a “Limpeza da Lagoa, situada no Povoado da Gruta da Mangabeira, deste
município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de
votos; b) – Reiteração da Indicação apresentada pela Vereadora Tertulina Silva Andrade, para a
“Construção de banheiros públicos no Povoado de Lagoa da Lage, deste município de Ituaçu,
Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. 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. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil
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destacou que alguns moradores dos Gerais estiveram em sua residência cobrando uma posição,
tendo em vista que o prefeito mandou o maquinário trabalhar um dia ou dois na região e depois
mandou iniciar o trabalho da região de Bateias, deixando a estrada em uma situação que, se
chover, vai ficar intransitável. Solicitou ao Senhor Presidente, que fosse encaminhado ofício
para o poder executivo solicitando uma posição para saber se as máquinas vão voltar a
trabalhar na região e se o serviço vai ser finalizado, destacando que concorda que as máquinas
comecem um trabalho e não terminem. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Após fazer as
saudações de praxe, o Edil fez uma indicação verbal solicitando a implantação de dois braços
de luz na região do campo de futebol, no povoado da Gruta da Mangabeira. Em seguida,
afirmou que os vereadores não podem votar um projeto de lei antes do mesmo ser analisado no
âmbito das comissões, sendo necessário aguardar o parecer das mesmas. Na condição de
membro de uma das comissões permanentes, manifestou o seu parecer verbal favorável ao
Projeto de Lei relativo ao meio ambiente, afirmando que cabe aos vereadores Ronaldo e
Sivaldo também se manifestarem como membros da comissão. Destacou que o município
precisa que seja criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente e, apesar de não ter consultado o
assessor jurídico da câmara, tem convicção de que o seu parecer é pela aprovação do referido
projeto de lei. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos
funcionários da Casa e ao público presente, e prosseguindo, o Edil cobrou do prefeito para que
acompanhasse o trabalho que está sendo realizado pelas máquinas na sua região, afirmando que
pelo tempo que as mesmas estão lá, muito pouco foi feito e que os serviços feitos não estão
com a mesma qualidade de outros realizados no município. Disse que começaram a passar a
máquina em frente da sede de Tõe de Zuíno, vindo para o Morro, fizeram uma bagunça e
deixaram lá, que isto causou grande dificuldade no sábado, domingo e segunda-feira, para
passar por aquela estrada, destacando que a máquina só raspou um lado, deixou um monte de
terra no meio e isto causou muitos transtornos para os donos de carros. Salientou, que se a
máquina esteve lá no sábado e choveu, que o operador tinha obrigação de retornar no primeiro
dia útil seguinte para concluir o serviço. O Vereador Otacilio falou que o prefeito disse lá na
região que o vereador comentou que as estradas estavam sendo mal feitas, mas na verdade ele
não tinha dito isto na sessão anterior, destacando que apenas tinha comentado o pouco serviço
que tinha sido realizado até aquele momento. Mencionou que o prefeito precisa ler a ata da
sessão para depois não sair falando este tipo de coisa, que ele não aceita isso, e que assina
embaixo do que fala, que não tem medo, destacando que, se o prefeito não tiver coragem de
falar, não usasse o seu nome. Prosseguindo, o Vereador Otacilio solicitou ao Senhor
Presidente, que seja encaminhado um ofício para o prefeito para que sejam tomadas
providências nas estradas da região da Ovelha, tendo em vista que as pessoas estão reclamando
demais, que ele está vendo a hora de parar de carregar os alunos, porque existem dois ônibus
grandes lá que não estão tendo condição de fazer o transporte dos alunos. O Edil solicitou que
sejam tomadas providências urgentes, destacando que está sendo começado um serviço em um
lugar e depois já passa para outro, que ele quer que conste no ofício que os serviços estão
sendo feitos com uma má qualidade, que não estão sendo feitos da maneira que foram
realizados em outras regiões. Defendeu que, caso não comece a chover, será necessário usar
um carro-pipa para ser usado naquela região. Em seguida, disse concordar com o colega Almir
quando o mesmo disse que o executivo não dá resposta aos ofícios encaminhados pelos
vereadores, lembrando que fez uma indicação solicitando uma passagem molhada na estrada
que dá acesso à localidade de Piaba e até a presente data não obteve nenhuma resposta e nada
foi feito para beneficiar os moradores daquela região. Falou que o mesmo se aplica a tantas
outras indicações que foram feitas por ele. Dando continuidade, disse que na sessão anterior
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comentou a questão do cimento porque está vendo o mesmo serviço sendo feito diversas vezes
e que quando um serviço é feito com qualidade, o trabalho não estraga rápido. Enfatizou que
enquanto isto, existem diversas passagens molhadas e bueiros precisando ser feitos no
município, mas o prefeito não toma providência. Salientou que não vai deixar de falar dos erros
que tomar conhecimento, enfatizando não ter medo da verdade. Em seguida, afirmou que
existem diversos ofícios que precisam ser enviados, mas que por conta do estado de saúde do
assessor jurídico, estão pendentes, mas que o presidente da câmara precisa tomar uma
providência para não deixar os vereadores sem um assessor jurídico. Destacou que os
vereadores também precisam de um assessor jurídico para esclarecer questões relacionadas aos
projetos de leis em tramitação no legislativo municipal. Ressaltou que respeita muito o assessor
jurídico, rogando a Deus que ele se reestabeleça e volte a trabalhar na câmara, mas que
enquanto isto não acontece, os vereadores não podem ficar sem um assessor jurídico, até
porque, mesmo afastado, ele está recebendo os seus vencimentos. Solicitou ao Senhor
Presidente, informações de como está sendo feito este pagamento ao assessor jurídico, voltando
a afirmar que os vereadores não podem ficar desassistidos. Mencionou que isto está atrasando
inclusive a tramitação dos projetos de leis, ressaltando que está ali para votar a favor de todos
os projetos que beneficiem o município, mas que antes é preciso fazer uma análise cuidadosa
da legalidade dos mesmos. Dando continuidade, o Vereador Otacilio destacou que muitas
pessoas carentes estão procurando os vereadores e acredita que o prefeito precisa rever a
atuação nesta área, já que as pessoas estão recorrendo aos vereadores e estes ajudam na medida
do possível, mas o subsídio não é suficiente para atender a todos os pedidos. Disse que fica
com o coração partido diante de muitas situações que toma conhecimento e, por este motivo,
acaba ajudando, mesmo sem ter condição. Afirmou que as pessoas estão tendo dificuldade até
mesmo de encontrar com o prefeito para conversar, sendo que antes ele dizia que lugar de
prefeito atender o povo era na prefeitura, mas infelizmente o povo procura o prefeito na
prefeitura e não o encontra. Comentou que existe uma pessoa, cuja esposa está com depressão,
é diabética e têm diversas outras doenças, que a receita que o médico passou custa cerca de R$
900,00 (novecentos reais), sendo que ele não tem nenhuma renda. Falou ter procurado a
secretária e a mesma informou que não existe nenhum programa em que a paciente pode ser
encaixada para ter acesso àqueles medicamentos. Defendeu que o prefeito precisa rever caso a
caso, porque muitas pessoas são pobres e realmente necessitam, ressaltando que se o prefeito
não cuidar deste povo, eles vão morrer mesmo, porque não tem condição de pagar.
Acrescentou que ao longo da semana foi procurado por uma pessoa que lhe pediu três sacos de
cimento para consertar uma parede da casa que tinha caído, que ele pediu para que procurasse
o prefeito e ela respondeu que já tinha ido mais de duzentas vezes na prefeitura e não tinha
conseguido falar com o mesmo. Falou que realmente está acontecendo isso, defendendo que o
prefeito precisa analisar individualmente cada caso para diagnosticar se a pessoa realmente
precisa, porque pode deixar de ajudar quem precisa e ajudar quem tem menor precisão. Em
aparte, o Vereador Almir destacou que existe uma Lei Municipal, criada durante a gestão do
ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto, que permite ao executivo conceder benefícios eventuais.
Defendeu que o prefeito e a Secretária de Assistência Social precisam definir um cronograma
de visita às famílias carentes do município para verificar a real necessidade de cada uma.
Destacou que é muito difícil conseguir falar com o prefeito, já que o mesmo sai de casa às
05hs00min (cinco horas) da manhã e sabe-se lá que horas chega. Prosseguindo, o Vereador
Otacílio questionou como uma paciente pode pagar as outras despesas de casa se ela sequer
tem o dinheiro para comprar os medicamentos que precisa. Afirmou que, assim como ela,
existem diversos outros casos no município, que realmente precisam de ajuda por parte do
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executivo, enfatizando que os vereadores não tem condição de fazer o papel da prefeitura.
Destacou que o político durante a campanha promete tudo, mas quando assume não honra
sequer 10% (dez por cento) dos compromissos. O Edil disse que respeita todos os secretários
municipais, sabe da vontade que eles têm de ajudar o povo, mas sabe que os mesmos não têm
autonomia e que precisam do aval do prefeito para tudo. Comentou ainda, que tinha uma
pessoa com grande dificuldade para conseguir o leite para o filho, mas que conversou com a
Secretária e mesma se esforçou para conseguir, aproveitando o ensejo para agradecê-la,
destacando ser evidente a boa vontade que ela tem para trabalhar, mas que nem tudo depende
somente da mesma. Finalizou agradecendo a presença e desejando um bom dia a todos! Ver.
Ronaldo Da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse concordar
com o pedido de ofício feito pelo Vereador Otacilio, ressaltando que o poder executivo precisa
esclarecer estas constantes mudanças do local de trabalho do maquinário, que começa a fazer o
serviço em uma estrada, interrompe na metade e já começa em outro lugar, como se o pouco
que foi feito tivesse resolvido o problema. Prosseguindo, afirmou ser a favor da criação do
CAPS em Ituaçu, destacando que acompanha o trabalho desenvolvido pela unidade de Barra da
Estiva, afirmando ser muito bom para o município, salientando que a referida unidade de saúde
atende até alguns pacientes de Ituaçu. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo pediu ao
Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício ao poder executivo solicitando o recolhimento
de animais soltos nas margens das rodovias, destacando ter ciência de que a obrigação é da
Polícia Rodoviária Estadual, mas existem muitos animais soltos próximos ao perímetro urbano
e que não é preciso esperar outro acidente fatal para que o poder executivo tome as
providências. Mencionou que na presente data passou por cinco animais soltos na margem da
rodovia e que o perigo maior é à noite. Em seguida, afirmou que no domingo passou a tarde
toda ajudando a tapar o buraco na ponte, em companhia de quatro amigos, cumprindo um papel
que não é seu, arcando com o custo de trazer o cascalho até o local, sendo que para prefeitura
isto é quase nada de investimento, mas para o vereador representa um custo alto, além do
esforço físico necessário. Disse que a medida visa exatamente evitar a ocorrência de acidentes
no local, até mesmo para evitar um prejuízo maior para o município, porque quando ocorre o
acidente, o Hospital Municipal precisa dar toda assistência, independentemente de onde a
pessoa reside. Falou que o mesmo se aplica às pessoas que sofrerem acidente por conta dos
animais soltos na pista, sem contar que a vida das pessoas está sendo colocada em risco. Em
aparte, o Vereador Euvaldo destacou que os animais soltos na margem da rodovia são os
mesmos que ficavam soltos antes, os quais foram recolhidos, mas os donos pagaram uma taxa
e pegaram os animais de volta. Disse que a ideia inicial era levar os animais para Vitória da
Conquista, mas que alguns acabaram sendo liberados, não sabendo dizer se escaparam ou
foram liberados. Afirmou que falta sensibilidade aos donos dos animais e que quando se tomar
uma atitude mais drástica de levar os animais para Vitória da Conquista, muitos vão se queixar.
Dando continuidade, o Vereador Ronaldo afirmou que também já percebeu isso, que
geralmente são sempre os mesmos animais, defendendo que, assim sendo, é um caso ainda
mais fácil de ser resolvido, já que se eles forem retirados, dificilmente aparecerão outros
animais soltos. Afirmou que é uma irresponsabilidade dos donos, que usam os animais
enquanto estão novos e saudáveis, mas quando ficam velhos e doentes, acabam soltando os
mesmos para viver ao Deus-dará. Aproveitou a presença do Secretário Municipal de
Administração na sessão para pedir ao mesmo que veja esta questão com o prefeito e tome as
providências cabíveis, ressaltando que desde o início do ano anterior o colega Reinalvo vem
batendo nesta tecla, cobrando uma solução para este problema, assim como outros vereadores e
que, de lá para cá, já foram registrados acidentes com vítimas fatais no município e nada está
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sendo feito para resolver o problema. Em seguida, o Edil destacou que o poder executivo não
dá nenhum retorno dos ofícios recebidos, enfatizando que ainda está aprendendo a exercer o
mandato de vereador, mas que assumiu o compromisso consigo mesmo de buscar os caminhos
legais para ter acesso aos dados que solicita através dos ofícios. Disse que os vereadores não
podem ficar eternamente esperando por uma resposta do poder executivo, sendo que na maior
parte dos projetos encaminhados, o prefeito sempre solicita a tramitação em caráter de
urgência. Solicitou ao vereador Euvaldo que lhe forneça uma cópia do Projeto de Lei relativo
ao Fundo Municipal de Meio Ambiente para que possa se manifestar acerca do mesmo,
destacando que ainda não teve acesso ao referido projeto. Dirigindo-se ao Vereador Adriano,
indagou se o mesmo já obteve alguma resposta em relação ao banheiro que havia sido pedido
para o Senhor Antônio? Diante da resposta negativa, o Vereador Ronaldo enfatizou que já são
mais de um ano e três meses de espera, que a pessoa continua fazendo suas necessidades em
local inapropriado e jogando as fezes ao lado do aeroporto, e até hoje o poder executivo não
tomou nenhuma providência nesse sentido, questionando onde está o setor de assistência social
do município. Em aparte, o Vereador Almir destacou que a indicação foi feita pelo colega
Adriano Machado, Líder do Governo na Câmara, para beneficiar uma pessoa carente e
portadora de necessidades especiais, mas o poder executivo até a presente data não fez nada.
Destacou que o prefeito participou de uma sessão, assumiu o compromisso de resolver e nada
fez. Acha que o prefeito não é obrigado a fazer, mas que pelo menos diga que não vai fazer,
porque ciente disto, as pessoas podem procurar outra forma de tentar ajudar. Dando
continuidade, o Vereador Ronaldo solicitou ao Senhor Presidente, que seja reiterado este
ofício ao poder executivo, afirmando acreditar que o mesmo será engavetado novamente.
Finalizou desejando um bom dia a todos! Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os
presentes, e em seguida, o Edil destacou a importância da participação do público nas sessões
para tomar conhecimento do que cada vereador tem feito em defesa das suas comunidades, ao
tempo em que, agradeceu a presença da Secretária Municipal de Saúde e os esclarecimentos
prestados por ela na sessão, aproveitando o ensejo para destacar que o Hospital de Barra da
Estiva já está atendendo os casos de urgência e emergência dos pacientes de Ituaçu, que já
levou alguns pacientes para serem atendidos depois que fez a cobrança à Secretária em sessão
anterior, e que os pacientes foram bem atendidos. Dando continuidade, afirmou que a
implantação do CAPS em Ituaçu será muito importante, enfatizando que na sua região tem seis
pessoas portadoras de transtornos mentais que são atendidas no CAPS de Barra da Estiva, mas
se o serviço for implantando em Ituaçu terá condição de dar um suporte melhor aos pacientes
do município. Em seguida, o Vereador Sivaldo destacou que fez um pedido ao executivo e até
a presente data não obteve nenhuma resposta, ressaltando que o pedido visa a implantação de
programas como o TOPA e EJA em Ituaçu e que tais programas são de extrema importância
porque além de levar conhecimento para as pessoas que estão afastadas da escola e tem menos
instrução, ainda gera emprego no município. Solicitou ao Senhor Presidente, que fosse
reiterado o seu ofício, afirmando esperar que o poder executivo dê uma resposta a este pedido.
Comentou a fala do Vereador Otacílio em relação ao trabalho realizado pelas máquinas nas
estradas do município, destacando que o prefeito esteve na sua região, oportunidade em que
conversou com o mesmo e este informou que solicitou ao operador da máquina para refazer o
serviço que tinha sido feito, uma vez que o mesmo não ficou com a qualidade pretendida.
Afirmou que o prefeito justificou ainda que não acompanhou os trabalhos realizados na semana
anterior em razão de uma viagem que precisou fazer, mas que ele estava visitando naquela
oportunidade e constatou que o trabalho não estava sendo realizado como ele espera. Disse que
passou pelo trecho, e que cinco quilômetros já havia sido feito e verificou que as máquinas
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estavam trabalhando no local, indicando que o serviço será refeito. Falou que está satisfeito
com o pouco que já foi feito, ressaltando que a situação estava muito ruim, mas muitos trechos
já foram recuperados e que ele espera que o trabalho continue e o benefício chegue para todos.
Em seguida, destacou que na gestão passada os vereadores recebiam um retorno sobre os
ofícios que eram encaminhados, mas que na atual gestão eles apenas ficam sabendo que o
ofício foi entregue ao poder executivo, mas não recebem nenhuma resposta. Em aparte, o
Vereador Almir disse que não está cobrando uma resposta das indicações que fez, mas sim
dos ofícios que foram encaminhados ao poder executivo cobrando informações sobre as
cooperativas que atuam em Ituaçu, bem como, informações acerca do transporte escolar e
outras coisas, esclarecendo que o executivo não pode se negar a dar as informações aos
vereadores. Disse que, caso não obtenha as respostas, vai acionar o Ministério Público para ter
acesso às informações, já que quando este solicita informações, fixa um prazo para que as
mesmas sejam enviadas. Prosseguindo, o Vereador Sivaldo disse que pode ter sido mal
interpretado, que ele se referiu realmente à resposta dos ofícios. Em seguida, afirmou que não
sabe se algum vereador obteve resposta por parte do executivo, mas acredita que é preciso
melhorar a comunicação entre os dois poderes para garantir que as informações cheguem ao
conhecimento dos vereadores. Finalizou a sua fala agradecendo a presença de todos e
desejando um bom dia! Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou aos colegas Vereadores, aos
funcionários da Casa e aos demais presentes. Prosseguindo, o Edil sugeriu ao Senhor
Presidente que apenas fosse concedido aparte aos vereadores que já tenham feito uso da
palavra, porque o vereador que ainda não falou pode anotar e deixar para abordar o assunto na
sua fala. Disse que tem ouvido os vereadores criticarem a falta de retorno dos ofícios, das
indicações, criticado os projetos de leis, destacando que é preciso ter um pouco mais de
compreensão. Dirigindo-se ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o Edil
afirmou não ser contra o projeto de lei que está tramitando no legislativo, destacando acreditar
que o mesmo é bom para o município e já foi apresentado desde a sessão anterior, mas somente
o vereador Euvaldo se manifestou favorável até o presente momento. Em aparte, o Vereador
Sivaldo esclareceu que nenhum colega se manifestou contrário à aprovação do projeto de lei,
mas que eles rejeitaram a tramitação em caráter de urgência, o que não significa
necessariamente que os vereadores serão contra a aprovação do projeto. Dando continuidade, o
Vereador Reinalvo falou que se existe uma gaveta na prefeitura para serem colocados os
ofícios, deve ser a mesma que era usada na gestão anterior, ressaltando que fez diversas
indicações ao poder executivo na gestão passada e nunca obteve nenhuma resposta. Disse que
os vereadores que estão no seu primeiro mandato não tem conhecimento, mas quem é vereador
há mais tempo, sabe disso. Enfatizou que conseguir falar com o prefeito não é fácil, mas que
nas oportunidades em que esteve com ele, viu o mesmo dando receita completa de remédio,
que ele dá a medicação prescrita pelo médico. Afirmou que sua intenção não é defender o atual
prefeito, mas sim dizer a verdade. Sobre as estradas mal feitas, disse que o prefeito não gosta
deste tipo de serviço, ressaltando que no dia anterior o mesmo esteve em sua região e
comentou que uma estrada tinha sido mal feita na região de Boca da Mata e que ele já tinha
dado a ordem para fazer novamente. Finalizando a sua fala, o Vereador Reinalvo agradeceu a
Secretária Municipal de Saúde pelos esclarecimentos prestados, e desejou a todos um bom dia!
Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores e ao público presente, e em
seguida, o Edil destacou que quando um vereador cobra a recuperação das estradas da sua
região, é porque as pessoas estão cobrando do mesmo, ressaltando que o vereador é o político
mais próximo do povo. Destacou que existe um ofício pedido pelo Vereador Otacílio
solicitando que fosse consertada uma estrada na região de Mamonas, mas até a presente data
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não foi atendido, ressaltando que, em contrapartida, o presidente da câmara fez um pedido na
sexta-feira e no sábado o pedido já estava sendo atendido pelo prefeito, indagando se foi
apenas uma coincidência? Afirmou que não está com ciúme do Presidente, destacando que este
é um vereador que sempre lutou pela sua comunidade e não é à toa que é sempre o mais votado
na sua região. Ressaltou que o seu pedido não é motivado por ciúme, mas sim para que todos
os vereadores sejam respeitados. Disse que o prefeito precisa dividir o pão e também atender
aos pedidos feitos por outros vereadores, ressaltando que os vereadores não tem condição de
arcar com o custo de uma máquina para consertar as estradas. Sobre a fala do Vereador
Reinalvo, afirmou que muitos ofícios encaminhados ao poder executivo servem para orientá-lo
e para abrir um canal de diálogo, que não é intenção ficar só fazendo denúncias, mas que como
não existe nenhum canal de comunicação, vai ser preciso procurar o Ministério Público para
descobrir quem está errado nesta história. Destacou que se na gestão passada, do ex-prefeito
Albercinho, os ofícios não eram respondidos, problema dos vereadores que não tomaram
nenhuma atitude, mas que ele tem atitude e vai tomar as providências cabíveis. Mencionou
que encaminhou um ofício solicitando informações acerca da empresa Tribo Transportes e que
esta mandou uma resposta irônica. Dando continuidade, o Vereador Almir falou que os
vereadores vão analisar o projeto de lei que foi esclarecido pela Secretária Municipal de Saúde,
que apesar de ser minoria na comissão, vai dar o seu parecer com base na análise que vai fazer
do projeto, aproveitando para elogiar a secretária pela forma respeitosa com que trata os
vereadores. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício para a Secretária de
Saúde solicitando informações acerca da reforma do Hospital Municipal, tendo em vista que
em oportunidade anterior a mesma comentou a intenção de fazer tal reforma. Solicitou ainda, o
envio de ofício para a Secretária de Saúde, solicitando que os carros que prestam serviço ao
município fazendo o transporte de pacientes para outros municípios sejam plotados. Voltando a
usar da palavra, a Secretária de Saúde, esclareceu que somente os carros próprios do município
é que podem ser plotados e que os carros da empresa que venceu a licitação para este fim não
podem ser plotados como se fossem do município. Destacou que já foi definido o layout que
será usado nos veículos da Secretaria de Saúde e que está apenas aguardando a disponibilidade
de recursos para iniciar a plotagem dos veículos. Dando continuidade, o Vereador Almir
pediu ao Senhor Presidente, que o ofício seja encaminhado ao Secretário Municipal de
Administração, solicitando que o mesmo exija da cooperativa que ganhou a licitação para que
faça a identificação dos seus veículos. Em seguida, afirmou que conversou com o diretor de
esportes antes da sessão, com o diretor de obras e com o secretário de turismo sobre o ginásio
de esportes, afirmando que o equipamento está em estado vergonhoso, que ele, na condição de
agente político, está sendo cobrado pelos usuários do ginásio, principalmente pela falta de
manutenção dos banheiros. Afirmou que dos quatro banheiros existentes, três estão
interditados, que cinco refletores estão queimados e que a pintura interna do ginásio foi feita na
cor verde, o que contribuiu para deixar a parte interna mais escura. Solicitou que seja
encaminhado ofício ao executivo solicitando as devidas providências. Em aparte, o Vereador
Ronaldo afirmou que na frente do Colégio das Laranjeiras tem uma fossa que transbordou e
está exalando um mau cheiro terrível, solicitando ao Senhor Presidente que seja encaminhado
um ofício ao poder executivo solicitando as devidas providências. Prosseguindo, o Vereador
Almir parabenizou o diretor do hospital e o funcionário Patrício, destacando que precisou
recorrer ao mesmo na sexta-feira e este não mediu esforços para ajudar o paciente que estava
em Livramento, assim como no sábado. Disse que é isto que se espera dos membros da equipe
de governo, que ajudem as pessoas carentes, enfatizando que quando pede, não está pedindo
para si, mas sim para quem precisa. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder
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executivo, solicitando que este verifique a situação do asfalto que liga Ituaçu à Fazenda
Barreiro e faça uma operação tapa-buracos no trecho, ressaltando que nas gestões anteriores
este trabalho era realizado, enfatizando que as pessoas estão preferindo transitar pela estrada de
chão do que passar pelo trecho asfaltado por causa do grande número de crateras. Disse que o
prefeito precisa tirar um dia para ir pessoalmente ao ginásio de esportes para ver se ele aprova
a forma como se encontra o equipamento. Em seguida, afirmou que a questão da Gruta da
Mangabeira não foi esquecida e que eles estão aguardando apenas uma ordem judicial para
tomar as devidas providências, que já constituiu um advogado, Dr. Anderson, que está tentando
uma solução com a maior brevidade possível. Sobre o TAC, o Edil afirmou já ter encaminhado
uma cópia para o Ministério Público para que este analise a contratação de cooperativas pela
atual gestão municipal. Sobre o Convênio N.º 848406, solicitou que o executivo municipal
destine parte dos recursos para o Distrito de Tranqueiras, ressaltando que, salvo engano, este
recurso só pode ser usado na zona urbana da sede e dos distritos, sendo esta a razão do seu
pedido, salientando que os vereadores Sivaldo e Otacílio também manifestaram o seu desejo de
que o prefeito destine parte dos recursos para o Distrito de Tranqueiras. Destacou que o distrito
de Tranqueiras tem poucas ruas sem calçamento, achando que parte dos R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) podem ser usados para chegar a 100% (cem por cento) de calçamento,
haja vista, que o ex-prefeito Albercinho calçou quase 80% (oitenta por cento) das ruas de
Tranqueiras. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, que seja reiterado o ofício ao
Prefeito, cobrando providências na quadra de Tranqueiras, destacando que o alambrado está
caído desde o fim da gestão passada e que se a atual gestão não quiser consertar, que pelo
menos mande retirar o alambrado, enfatizando que o espaço é usado pelos alunos do colégio
nas aulas de educação física e o alambrado está colocando em risco a integridade física dos
mesmos. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao executivo, pedindo a prestação
de contas da reforma do parque infantil realizada no mês de junho de 2017, requerendo o
procedimento licitatório e os processos de pagamento. Solicitou ainda, que seja encaminhado
ofício pedindo cópia do convênio que foi assinado pelo prefeito com o Governo Federal.
Solicitou o envio de ofício aos Procuradores do município, questionando qual a posição dos
mesmos em relação ao TAC que foi assinado pelo ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto com o
Ministério Público, questionando também se os mesmos tem conhecimento das licitações que
foram realizadas para contratar cooperativas. Afirmou que quer um parecer os procuradores
acerca deste TAC, já que existem pessoas defendendo que o TAC perdeu a sua validade, mas
que o promotor, em reunião realizada com o Presidente e o Controlador Interno da Câmara,
deixou claro que o TAC não tem validade. Prosseguindo, o Vereador Almir pediu desculpas a
todos por ter se exaltado durante a sessão, ressaltando que em alguns momentos é difícil se
controlar diante de tanta falta de respeito com esta Casa Legislativa. Disse que os vereadores
estão dispostos a ouvir todos os esclarecimentos acerca dos projetos que tramitam no
legislativo municipal, ressaltando que desde que assumiu o mandato votou contra apenas dois
projetos de leis, sendo um do reajuste da taxa de visita da Gruta da Mangabeira e o outro do
Código Tributário, mas que sempre está disposto a votar favoravelmente a todos os projetos
que beneficiem o munícipio e seus moradores. Sobre a fala do Vereador Sivaldo, defendeu que
esta tarefa de fiscalizar a reforma das estradas não pode ficar a cargo somente do prefeito e que
o secretário também deveria fazer este acompanhamento, ressaltando que o mesmo dispõe de
um veículo para se locomover e nada impede de visitar as regiões onde as máquinas estão
trabalhando, evitando que o serviço seja mal feito e tenha que ser feito novamente, porque isto
representa um gasto extra para o município. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os
presentes, e em seguida, a Vereadora pediu desculpas pela exaltação do Colega Almir Pessoa,
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não por ele, mas sim por ser vereadora e fazer parte do legislativo municipal. Disse que o
referido colega está certo em dizer que os ofícios encaminhados ao poder executivo estão
sendo engavetados, ressaltando que ela mesmo encaminhou vários pedidos e não obteve
nenhuma resposta, mas que sempre que tem oportunidade, conversa pessoalmente com o
prefeito e acaba conseguindo os benefícios para a sua região. Falou que o Secretário não tem
nenhuma culpa desta situação, defendendo que o prefeito dê mais autonomia para os seus
secretários. Sobre a situação dos medicamentos, disse que não pode corroborar com o que foi
dito pelos vereadores que a antecederam e que o prefeito atende aos pedidos que lhe são feitos.
Destacou que a Secretária Municipal de Saúde tem conhecimento do caso de um paciente que
precisa fazer enxerto na perna e o prefeito está dando toda a assistência, assim como tem dado
a diversos outros pacientes. Em aparte, o Vereador Reinalvo afirmou que nunca foi pedir
nenhuma receita ao prefeito, mas sim que, quando esteve conversando com o mesmo,
presenciou algumas pessoas solicitando medicamentos. Em seguida, afirmou que o Secretário
de Transportes precisa respeitar os vereadores de cada região, ressaltando que o mesmo esteve
na sua região e disse aos operadores das máquinas para não atender nenhum pedido feito por
vereador. Destacou que o Secretário precisa respeitar o vereador porque este conhece melhor a
região e sabe quais são as prioridades, quais trechos estão em pior estado e sabe até mesmo por
onde a enxurrada passa. Afirmou considerar que o Secretário de Transportes faltou com
respeito ao vereador ao dar esta ordem aos operadores das máquinas. Dando continuidade, a
Vereadora Tertulina disse que é do conhecimento de todos que as máquinas estão
trabalhando no município, que não está defendendo o prefeito, até porque basta ir às regiões
para ver os trabalhos que já foram feitos. Disse que na gestão anterior as máquinas ficavam
guardadas em um lugar mais distante e que era difícil acompanhar o horário em que o trabalho
era iniciado e encerrado, diferentemente da atual gestão em que as máquinas ficam paradas em
um lugar mais central. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os
presentes, e prosseguindo, a Vereadora pediu ao Senhor Presidente que seja reiterada a sua
indicação solicitando a construção de um redutor de velocidade do posto de Adão e próximo ao
aeroporto e da casa de Seu Antônio da Mamona. Sobre a fala da Secretária de Saúde, destacou
que quando trabalhava no Hospital Municipal e tentava uma vaga para um paciente portador de
transtorno mental, sempre ouvia o questionamento se em Ituaçu não tinha CAPS, destacando
que o serviço existe em Barra da Estiva, em Tanhaçu, mas não em Ituaçu. Mencionou que será
um serviço de extrema importância no município, ressaltando acreditar que todos os vereadores
sabem desta importância e que se depender dela, o projeto será aprovado. Em seguida,
comentou a fala dos vereadores Otacílio e Reinalvo a respeito da medicação de alto custo,
destacando que muitas pessoas procuraram a Secretaria de Saúde para ter acesso a estes
medicamentos e como não conseguiram, estão procurando o Ministério Público, ressaltando
não ter certeza se a Secretária tem conhecimento desta informação. Disse que alguns
medicamentos não estão na lista de remédios de alto custo, mas é preciso que seja usado o bom
senso e levar em consideração que são pessoas carentes, que não tem a menor condição de
comprar com recursos próprios estes medicamentos, que chegam a custar mais de R$ 1.000,00
(mil reais). Afirmou que o paciente citado pela Vereadora Tertulina está recebendo o
medicamento, mas tem muitos pacientes que não estão recebendo. Disse não saber se a
Secretária de Saúde foi procurada por estas pessoas, mas acredita que, mesmo que tenha sido
procurada, ela não tem autonomia para decidir estas questões e tentar garantir o acesso aos
medicamentos. Falou que depois de procurar o prefeito, estes pacientes acabam recorrendo aos
vereadores, mas estes não dispõem de recursos financeiros para comprar estes medicamentos
de alto custo. Em aparte, o Vereador Adriano afirmou ter sido procurado por um amigo que
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tem um problema com uma veia da perna e precisa fazer alguns exames que custam R$ 500,00
(quinhentos reais), mas não foi atendido na Secretaria de Saúde, questionando se o vereador
tem condição de arcar com este custo. Em aparte, o Vereador Ronaldo disse ter encontrado
com o Senhor Claudemir, que está necessitando de um tratamento de saúde, na Secretaria de
Saúde, ressaltando que o mesmo conseguiu uma ressonância, orçada em mais de R$ 6.000,00
(seis mil reais) e o prefeito deu uma passagem de ida e volta, mas que no relatório estava
escrito que o paciente precisava estar acompanhado e que o mesmo acabou perdendo o exame
porque não tinha o acompanhante. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu relatou que
em sessão anterior, em que o prefeito estava presente, pediu ao colega Euvaldo que
intercedesse em favor do paciente Claudemir, até porque este é eleitor dele e do prefeito, que
na oportunidade o prefeito falou que estava tudo certo, que ele iria dar as passagens porque o
paciente necessitava de um acompanhante, ressaltando que em nenhum momento foi solicitado
um carro para fazer o transporte e que tudo havia ficado resolvido naquele momento. Destacou
que há quinze dias voltou a manter contato com o Vereador Euvaldo para relembrá-lo e este
assumiu o compromisso de ajudar, uma vez que além de ser necessário o acompanhante para
realizar o exame, o paciente não tem a menor condição de viajar sozinho. Dando continuidade,
comentou o problema do Senhor Antônio, destacando que até a presente data ainda não foi
construído o banheiro adaptado, enfatizando que o acidente sofrido por ele não foi durante a
atual gestão, mas fica parecendo que os vereadores estão cobrando porque o acidente ocorreu
nesta gestão. Solicitou ao senhor Presidente que seja encaminhado ofício para a Secretária
Municipal de Assistência Social para questionar se estão sendo realizadas as visitas nos
domicílios dos pacientes acamados, salientando que algumas pessoas argumentam que os
vereadores apenas cobram, mas não tomam nenhuma providência, e que estas informações
chegam ao conhecimento do setor de assistência social através dos Agentes Comunitários,
cabendo à equipe da assistência social visitar e verificar qual a necessidade do paciente.
Destacou que a cobrança no setor vai muito além do banheiro do Senhor Antônio, que é
preciso saber se os pacientes estão tendo acesso às fraldas, assim como se estão tendo outras
necessidades atendidas. Solicitou que seja encaminhado este ofício, ressaltando que o setor
dispõe de um carro, mas não sabe se as visitas estão sendo realizadas. Destacou que o Vereador
Joel pediu diversas vezes para que o setor de assistência social intervisse em favor de um
paciente internado no Hospital de Base, em Vitória da Conquista, mas acabou cansando de
pedir. Disse que as pessoas procuram o prefeito e os vereadores em busca de ajuda e que todos
os dias várias pessoas procuram os vereadores e que estes acabam assumindo uma obrigação
que não é sua, enfatizando que se os Edis tivessem condição de atender todos os pedidos que
lhes são feitos, teria que fretar dois ou três carros só para transportar pacientes. Afirmou que,
por não possuir carro e não ter condição de fretar um veículo, tem procurado ajudar no
combustível. Em seguida, dirigindo-se ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio
ambiente, Senhor André Magalhães, ressaltou que não estava presente na sessão anterior e não
sabe o que aconteceu, não faz parte da comissão, mas se o projeto for em benefício do
município, pode contar com o seu voto favorável, porque apesar de ser oposição, sempre vai
votar nos projetos que sejam bons para o município. Dirigindo-se à Secretária Municipal de
Saúde, Senhora Kalilly Lemos, afirmou que a contratação de um fisioterapeuta e mais um
técnico de Raio-X é de extrema importância, destacando que o município só dispõe de uma
fisioterapeuta e a mesma não tem condição de atender em todos as unidades. Afirmou que na
época em que trabalhava no hospital sentia muita falta de um fisioterapeuta para dar assistência
aos pacientes internados por longos períodos. Em aparte, o Vereador Euvaldo esclareceu que
procurou o paciente Claudemir, informando ao mesmo que haveria uma pessoa esperando por
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ele na rodoviária, que a pessoa ficou de 4hs00min da manhã até às 07hs30min esperando, e
neste horário ligou para ele informando que o paciente não havia chegado. Destacou que o
paciente poderia ter viajado sem um acompanhante, porque havia uma pessoa para acompanhálo em Vitória da Conquista, enfatizando que todos os pacientes que encaminham para lá são
acompanhados por esta mesma pessoa e todos ficam satisfeitos. Falou que o paciente
Claudemir é que não quis ir fazer o exame, enfatizando que não encontrou com o prefeito há
tempo de pedir um carro para levá-lo, mas que de todo jeito foi o paciente que não quis ir fazer
o exame. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu disse discordar do colega Euvaldo,
afirmando não acreditar que o paciente não tenha ido por não querer, mas sim porque ele não é
uma pessoa cem por cento normal, e no relatório constava que o mesmo precisava de um
acompanhante. Disse que pode ter faltado confiança ao paciente de chegar em Vitória da
Conquista e encontrar uma pessoa que nunca viu na vida para lhe acompanhar no exame, sendo
que ele tinha três ressonâncias para fazer. Em aparte, o Vereador Almir disse concordar com o
colega Euvaldo, já que muitas vezes o paciente quer o exame, quer a passagem para ele e para
um acompanhante, mas se já tem uma pessoa no lugar, de confiança, que pode acompanhar o
paciente, não justifica o custo de pagar outra passagem de ida e volta. Ver. Joel Teixeira
Silva: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por permitir que ele participasse de mais
uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, manifestou o seu apoio ao projeto de lei
citado pela Secretária de Saúde. Em seguida, disse ao Vereador Otacílio que passou por várias
estradas que estão sendo consertadas pela atual administração e achou o serviço muito bem
feito, enfatizando que esteve em Tranqueiras na sexta-feira e ouviu uma conversa de que a
estrada estava ruim, mas que passou e viu que a estrada está boa. Destacou que o prefeito tem
acompanhado de perto os serviços executados, parabenizando o mesmo pelo resultado. Na
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da
palavra o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa disse que elogiou as estradas
porque passou pela mesma no domingo, indo para Olhos D’água do Meio, onde foi realizado
um torneio de futebol, e as estradas estão ficando muito boas, parabenizando o presidente por
isto. Mas que, no entanto, a região de Santa Clara e Foveira, as estradas estão em péssimo
estado, ressaltando que já conversou antes com o presidente a respeito de um morador que o
procurou para fazer uma denúncia porque tomou conhecimento de que um vereador teria dito
que as máquinas só trabalhariam na sua região quando ele autorizasse, enfatizando ser preciso
acabar com esta questão de ter lado, de perseguição. Disse que o morador pretende vir ao
legislativo para fazer a denúncia de perseguição aos moradores da região da Foveira. Dando
continuidade, o Edil afirmou que uma das justificativas usadas para embasar o aumento para os
procuradores é que a intenção era reabrir o Núcleo de Atendimento Jurídico e que os
vereadores deveriam levantar esta bandeira. Sobre a casa de apoio em Vitória da Conquista,
disse que foi uma promessa de campanha do atual prefeito, destacando a necessidade de ter
uma casa de apoio para os pacientes em Salvador, afirmando ser preciso verificar para onde as
pessoas estão sendo encaminhadas. Comentou que teve uma paciente de Ituaçu que foi para
Salvador e não tinha condição de ficar hospedada no lugar determinado, e que ela acabou se
hospedando na casa de parentes. Em questão de ordem, o Vereador Reinalvo afirmou que a
fala do morador da Foveira não se justifica, que a máquina começou a trabalhar na região e foi
até o Pé da Ladeira e de lá retornou para o Guigó. Disse ter tomado conhecimento de que
surgiu a conversa de que ele teria desviado a máquina para trabalhar no Guigó, questionando
quem é ele para ter este poder de determinar onde a máquina vai trabalhar. Afirmou que se
tivesse este poder, as estradas da sua região já teriam sido feitas há muito tempo. Disse que
esteve na região do Bebedouro e encontrou um morador da Foveira, que é amigo seu e fez uma

Fl. 301

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
brincadeira com ele sobre a conversa que surgiu, de que ele teria desviado a máquina da
Foveira, falando em tom de brincadeira que quando a máquina chegasse para trabalhar na
Foveira, é porque ele tinha mandado. Falou que depois disso surgiram estes boatos de que ele
teria dito que a máquina só trabalharia na Foveira depois que não tivesse mais nenhum buraco
no Guigó. Destacou que apesar do Vereador Almir não ter citado nenhum nome em sua fala,
que fez questão de prestar estes esclarecimentos. Logo após, o Presidente da Câmara,
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou os presentes e agradeceu a presença de
todos na sessão legislativa, e prosseguindo, fez uma reivindicação em nome dos moradores da
Barriguda e Jataí, que solicitaram a reforma da estrada que liga as duas regiões, enfatizando
que a referida reforma pode ser realizada quando as máquinas estiverem trabalhando em
alguma região próxima. Disse que, segundo relatos, nem de moto está sendo possível transitar
pela referida estrada, pedindo encarecidamente ao chefe do executivo que, tão logo seja
possível, faça esta intervenção no referido trecho. Destacou que tudo indica que as máquinas
vão começar a trabalhar na região do Salobro, enfatizando que no ano anterior não foi dada
nenhuma manutenção nesta região e as estradas estão em péssimo estado, salientando que as
regiões do Guigó e São José também ficaram desassistidas. Mencionou que não está havendo
nenhum tipo de favorecimento a ele, uma vez que no ano anterior a sua região não foi
beneficiada, mas que este ano as estradas estão sendo reformadas, assim como em outras
regiões do município. Disse que está cumprindo o seu papel e, aproveitando que as máquinas
estão na região, solicitou que determinados trechos sejam consertados. Dando continuidade, o
Senhor Presidente questionou à Secretária, se algum ofício ou indicação deixou de ser feita
pelo assessor jurídico da câmara. Diante da resposta afirmativa, destacou que as colocações
feitas pelo Vereador Otacílio não foram oportunas, até porque na legislatura passada a câmara
contava com duas assessorias e um dos advogados, Dr. Erick, não comparecia na sede da
câmara. Disse ainda, que a ausência física do assessor jurídico não significa que o mesmo não
esteja prestando o seu serviço, até porque o seu trabalho não se limita a fazer ofícios e
indicações e que ele tem outras atribuições. Afirmou que qualquer dúvida que o Vereador
Otacílio tenha em relação a algum projeto de lei, pode procurar o assessor jurídico e ele tem
certeza que o vereador será muito bem atendido e terá todas as suas dúvidas esclarecidas.
Destacou que a atuação do assessor jurídico é exemplar, que desde o início, quando foi
celebrado o contrato, ele deixou claro que atenderia a todos os vereadores de forma igual,
independentemente de ser oposição ou situação. Em seguida, afirmou que todos os contratos
celebrados pelo legislativo municipal estão à disposição dos vereadores através do e-TCM ou
com o Controlador Interno e que se tiver alguma coisa errada, está disposto a corrigir.
Destacou que o Ministério Público recomendou a realização do concurso público e
posteriormente sugeriu que fossem disponibilizadas mais duas vagas no quadro efetivo da
câmara, que ele acatou a sugestão por entender ser viável e para evitar que o concurso seja
questionado no futuro e ele venha a responder a algum processo. Dando continuidade, o Senhor
Presidente afirmou que tem procurado exercer a presidência da câmara com total transparência
e que nas legislaturas passadas nunca questionou nenhuma contratação em plenário, até porque
cada presidente sabe da sua necessidade, enfatizando que ele mesmo pagou por um erro
cometido em razão de não ter sido bem assessorado e que sempre vai buscar se cercar de boas
assessorias para evitar que volte a acontecer. Em seguida, agradeceu os esclarecimentos
prestados pelos Secretários Municipais, agradeceu a presença de todos e, 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
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Teixeira Silva – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte e três de março de dois mil e dezoito.
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