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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dois 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 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) e Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos (2ª Secretária); Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira 
da Silva, Adriano Silva Machado, Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de Souza 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) – Requerimento encaminhado pelo 
Senhor Rubens Aguiar Leite, ao Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o 
seguinte teor: Ituaçu-BA, 01 de março de 2018. Exmo. Senhor. Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu-BA. Senhor Presidente, Eu, 
Rubens Aguiar Leite, RG nº 3200738, brasileiro, casado, morador da cidade de Ituaçu-BA, 
venho a presença de Vossa Excelência, solicitar um espaço destinado a Tribuna Livre, na 
sessão desta Casa a ser realizada no dia 02.03.18, para falar sobre o decreto municipal nº 
006/2018, que dispõe das normas de taxi no município. Nestes termos, Pede Deferimento. 
Rubens Aguiar Leite – Taxista. b) - Convite da Paróquia Nossa Senhora do Alívio, 
Comunidade São José (Noé), à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA,  para a Festa 
em Louvor a São José, a ser realizada de 10 a 19 de março do corrente ano. No dia 19 de 
março, segunda-feira, às 15hs00min, Santa Missa Festiva em Louvor a São José. c) - Convite 
Paróquia Nossa Senhora do Alívio, à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, para 
participar da Missa de Posse do seu novo pároco e também do vigário paroquial. Padre Paulo 
Ernane Machado, CSS, (Pároco); Padre Edésio Stenico, CSS, (Vigário). Que será presidida 
pelo Bispo Dom Armando Bucciol, Dia 04.03.18, às 19hs30min.  Em seguida, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os comentários dos 
expedientes lidos. Não houve uso da palavra. ORDEM DO DIA: Não houve. Dando 
prosseguimento, o Senhor Presidente abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, e 
comunicou a todos que estava inscrito o Senhor. Rubens Aguiar Leite, Taxista, para falar sobre 
o decreto municipal nº 006/2018, que dispõe sobre as normas de taxi no município, conforme 
requerimento encaminhado a esta Presidência, datada de 01 de março de 2018, acima 
transcrito. Após a deliberação do plenário, o Senhor Presidente disponibilizou o tempo de 
cinco minutos para o Senhor Rubens fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da palavra, o 
Sr. Rubens Aguiar Leite saudou a todos os presentes, afirmou ter tomado conhecimento de 
um Decreto publicado pelo Poder Executivo Municipal e que, na condição de taxista, acredita 
ser inviável o pagamento da taxa para renovação do Alvará. Disse acreditar que o novo Código 
Tributário Municipal deveria ser mais flexível, deixando claro não ser contra tal 
regulamentação. Mencionou que o referido Decreto instituiu que os carros devem ser na cor 
branca, mas que o seu veículo é financiado e é da cor prata e que até o ano de 2019 (dois mil e 
dezenove) não vai poder se desfazer do mesmo. Enfatizou que a regra deveria valer para os 
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novos carros e os já existentes deveriam ir se adaptando na medida em que fossem sendo 
trocados. Falou que procurou o órgão competente e que lá lhe sugeriram que pintasse o seu 
carro de branco, questionando como pode uma pessoa ser obrigada a pintar um carro novo, 
destacando que seu veículo está com apenas dezoito mil quilômetros rodados, enfatizando 
ainda o alto custo de pintar um veículo todo, que gira na faixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Defendeu que se não houver uma flexibilidade, vai ter que parar de exercer a sua profissão, 
assim como muitos outros proprietários de taxis do município. Elogiou o novo Código 
Tributário Municipal, mas ressaltou que o texto não se aplica a um município de pequeno porte 
como Ituaçu, afirmando ser a favor da regulamentação, mas que está fora da realidade do 
município e além das expectativas dos profissionais. Por fim, o Senhor Rubens agradeceu a 
atenção de todos, ao tempo em que, solicitou a ajuda dos vereadores para resolver tal situação. 
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 em 
seguida, a Vereadora desculpou-se por uma colocação feita na sessão anterior, afirmando que 
ao contrário do que disse a localidade não se chama Fazenda Verde, mas sim Lagoa Várzea 
Grande. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Após as saudações de praxe, o Edil  mencionou que 
gostaria de aproveitar a presença do prefeito na sessão para dizer ao mesmo que desde o ano 
anterior sempre vem cobrando a instalação do poço existente no povoado da Boca da Mata,  
inclusive tendo solicitado que fosse feita uma análise da água usada atualmente pelos 
moradores e estudantes, para saber a qualidade da mesma. Afirmou ter ficado chateado porque 
ficou sabendo que o prefeito esteve na localidade e foi questionado sobre a qualidade da água, 
tendo então respondido que a responsabilidade de colocar água para os moradores seria do 
Vereador Otacílio. Disse que o prefeito tem conhecimento que o dever do vereador é levar as 
demandas das comunidades ao conhecimento do poder executivo, já que este não dispõe de 
poder para executar nenhuma obra no município. O Edil falou que foi cobrado pelos 
moradores, que questionaram se ele não vinha cobrando uma ação do executivo, já que bastou 
uma pessoa conversar com o prefeito e o problema foi resolvido. Afirmou que para os 
moradores da comunidade, ele ficou de mentiroso, que não estava dando a mínima importância 
para o problema de abastecimento de água. Disse ter a consciência tranquila porque todas as 
suas cobranças estão registradas em ata, levando não só este problema ao conhecimento do 
prefeito, mas de vários outros que existem. Enfatizou que cada um deve assumir a sua 
responsabilidade diante de um problema, ressaltando que este foi um dos motivos que o 
deixava chateado em relação à administração anterior do prefeito Albércio da Costa Brito 
Filho, destacando que havia um problema com uma estrada e que em várias oportunidades 
cobrou dele uma solução e outra pessoa cobrou uma única vez e ele mandou resolver, levando 
as pessoas a questionar se realmente ele estava cobrando. Salientou que tal situação não fica 
bem para o vereador, enfatizando que o prefeito quando mandar solucionar um problema 
deveria pelo menos reconhecer as cobranças feitas pelos vereadores e dizer que não fez antes 
porque não teve condição. Defendeu que errar é humano e que por esta razão estava alertando 
o prefeito para evitar que isso ocorra novamente, ressaltando que nenhuma das partes pode 
jogar o problema em cima do outro, destacando que os vereadores não tem acesso aos recursos 
públicos, cabendo isto ao chefe do poder executivo. Dando continuidade, o Vereador Otacilio 
cobrou uma solução para o problema de um aluno que está há mais de dez dias sem frequentar 
as aulas em razão da péssima situação de um trecho de menos de oitocentos metros de estrada, 
já que o veículo não tem condição de trafegar. Solicitou ao prefeito que mandasse uma 
máquina para dar manutenção no referido trecho, destacando que existem mais alunos na 
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mesma situação, sem conseguir chegar até a sede do município para assistir às aulas. Afirmou 
ter conversado com o diretor da escola e buscado um meio de fazer com que estes alunos 
cheguem à localidade do Açude, destacando acreditar que a partir de segunda-feira este 
problema já vai estar resolvido, mas que via depender do aval da Secretária Municipal de 
Educação e da empresa vencedora da licitação. Em seguida, solicitou ainda ao Senhor Prefeito, 
a instalação do poço perfurado na comunidade do Angico, afirmando que os moradores estão 
tendo dificuldade para ter acesso à água. Concluindo a sua fala, o Edil mencionou que gosta de 
ser transparente em sua fala e que sempre gosta de levar diretamente os problemas ao 
conhecimento de quem possa resolvê-los, independente da pessoa gostar ou não. Ver. Almir 
Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores e ao público presente, e prosseguindo, o Edil  
disse que gostaria de aproveitar a presença do prefeito para solicitar ao mesmo que explicasse 
melhor o Decreto da seca, datado do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro, afirmando que as 
pessoas estão lhe questionando e ele não sabe responder. Sobre a fala do Senhor Rubens 
Aguiar Leite, destacou que a Câmara de Vereadores aprovou, por seis votos favoráveis, o 
projeto do novo Código Tributário, tendo retirado do mesmo todos os decretos de autoria do 
poder executivo e estabelecendo a necessidade de aprovação do legislativo municipal em cada 
caso específico. Afirmou acreditar que o decreto foi publicado de maneira errada pelo prefeito, 
já que o mesmo antes de ter validade deveria passar pelo crivo do legislativo municipal. Dando 
continuidade, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao chefe do executivo, 
cobrando uma solução para a energia da quadra de Lagoa da Lage, ressaltando que as pessoas 
querem usar o equipamento à noite e não podem porque não foi solicitada ainda a ligação da 
rede elétrica. Em seguida, solicitou ainda que fossem enviados mais equipamentos para 
trabalhar na estrada de Tranqueiras, afirmando que foi enviada uma patrol, mas que também é 
necessário um caminhão-pipa, porque os alunos estão sofrendo demais com a poeira nos 
trechos em que a patrol já trabalhou. Finalizando a sua fala, o Edil pediu ao Senhor Presidente, 
que os ofícios solicitados por ele na sessão anterior e nesta sessão sejam encaminhados, 
destacando que os ofícios solicitados na sessão anterior ainda não foram enviados. Ver. 
Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo o Edil disse que 
gostaria de aproveitar a presença do prefeito para falar sobre a situação das estradas, 
destacando que as máquinas estão trabalhando na região de Tranqueiras, mas que seria 
necessária uma intervenção emergencial na região da Boca da Mata e Ovelha. Falou que o 
prefeito informou que as máquinas chegariam naquela região na quarta-feira da semana 
anterior, mas que até o presente momento os moradores estão aguardando e sofrendo com esta 
situação difícil. Em seguida, comentou a fala do colega Otacílio, destacando que também 
participou da reunião com os pais dos alunos e conseguiram chegar a um consenso, 
questionando ao mesmo se está de acordo com todos os termos. Em resposta, o Vereador 
Otacílio afirmou que os alunos são transportados pelo veículo que faz a linha Boca da Mata, 
Angico, Assentamento até a sede, mas que o responsável pela linha informou à empresa 
vencedora do certame que não tinha mais interesse na referida linha, tendo sido tentada a 
contratação de outro veículo, mas até a presente data não foi possível, e que até a efetiva 
contratação, ficou combinado que os alunos destas localidades seriam transportados até o 
Açude e de lá até a sede. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo destacou que os vereadores 
estão sendo muito cobrados pela falta do veículo que faz a linha direto até a sede do município, 
ressaltando que até a presente data ainda não foi nada resolvido e os alunos estão perdendo 
muito tempo dentro do transporte escolar e neste início de ano estão perdendo inclusive as 
aulas. Pediu ao prefeito que agilizasse uma solução para este problema, destacando que quando 
o aluno perde aula, o prejuízo é enorme. Aproveitando a presença da Secretária de Saúde, o 
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Vereador Sivaldo pediu a mesma uma solução no tocante à falta de atendimento aos moradores 
de Ituaçu pelo Hospital de Barra da Estiva, destacando que os mesmos estão sentindo falta 
deste atendimento, haja vista, que o Hospital da cidade vizinha é o mais próximo de algumas 
comunidades de Ituaçu, sendo a melhor opção para os casos de urgência e emergência. 
Destacou que o atendimento no Hospital de Ituaçu é muito bom, mas por uma questão de 
distância o de Barra da Estiva termina sendo melhor. Por fim, o Vereador Sivaldo desejou um 
bom dia a todos. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
o Edil indagou ao colega Adriano se o problema relatado por ele anteriormente relacionado a 
um banheiro que deveria ser construído para um portador de necessidades especiais, já foi 
resolvido. Em resposta, o Vereador Adriano informou que o problema ainda não foi 
resolvido. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo destacou que este foi um dos primeiros 
pedidos feito pelo Vereador Adriano Machado. Em seguida, questionou ao Senhor Presidente, 
o andamento dos requerimentos solicitados por ele na semana anterior, ressaltando ter ciência 
dos problemas de saúde do assessor jurídico da câmara, mas pedindo que tão logo ele se 
reestabeleça, que sejam encaminhados os ofícios e requerimentos. Prosseguindo, o Edil 
mencionou que gostaria de aproveitar a presença do prefeito e da Secretária Municipal de 
Saúde para tratar de algumas questões, a exemplo da situação da pactuação do município com 
o Hospital de Paramirim, enfatizando que têm muitos pacientes sendo atendidos por esta 
unidade e que conversou com a direção da unidade e estes informaram que existe um convênio 
com Ituaçu, mas que até hoje nenhum paciente foi encaminhado pelo município. Afirmou que 
conhece o hospital, que o atendimento lá é muito bom, além das marcações serem feitas com 
muita agilidade. Comentou que há três meses atrás um rapaz da Conceição foi atendido no 
hospital de Ituaçu no sábado, retornou no domingo sentindo dor, tendo sido diagnosticada a 
apendicite e que o mesmo teve que aguardar até terça-feira para conseguir fazer a cirurgia. 
Disse que neste caso o Hospital de Paramirim poderia ser uma solução, já que fica a apenas 
250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) de distância. Em seguida, o Edil falou que solicitou 
o envio de ofício ao Diretor do Hospital para que este prestasse esclarecimento sobre a demora 
que está havendo para buscar pacientes em outros municípios, usando como exemplo uma 
paciente que fez uma cirurgia em Brumado, que teve alta às 10hs00min, e foi informado pelo 
Hospital de Ituaçu que uma ambulância já estava programada para ir buscá-la, mas até as 
16hs00min, a paciente ainda estava aguardando em Brumado. Disse que buscou se informar e 
descobriu que o veículo ainda estava em Ituaçu e que ele acabou indo buscá-la pessoalmente. 
Mencionou que chegando lá perguntou se a paciente havia tomado o medicamento contra dor e 
a mesma informou que não, que teve que passar em uma farmácia antes para comprar, porque 
ela não sentiria muita dor na viagem sem o uso do medicamento. Pediu ao prefeito e a 
Secretária de Saúde que agilizassem este transporte dos pacientes, já que os mesmos estão 
fragilizados pela intervenção cirúrgica a que foram submetidos e ainda precisam ficar 
aguardando muito pelo transporte. Defendeu um tratamento mais humanizado para os pacientes 
do município, ressaltando que não está pedindo nada em benefício próprio, mas sim para o bem 
do povo de Ituaçu. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo solicitou ao senhor Presidente, o 
envio de ofício para o prefeito para que este informe aos vereadores sobre os valores 
arrecadados com a cobrança da taxa de visita da Gruta da Mangabeira no ano anterior, 
destacando que muitas pessoas questionam esta informação e os vereadores não sabem 
responder e que isto é motivo de vergonha para todos. Defendeu ser um direito do povo e dos 
vereadores fiscalizar os valores arrecadados com a cobrança da referida taxa. Em seguida, o 
Edil reiterou a sua solicitação ao executivo para que informe quantas máquinas alugadas estão 
trabalhando no município e o valor que está sendo pago mensalmente a cada uma destas 
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máquinas, destacando que lhe questionaram esta informação e ele não soube responder. 
Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia. Ver. Adriano Silva 
Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse que é preciso analisar a 
situação do Sr. Rubens Aguiar Leite para ver o que é possível fazer para ajudá-lo, ao tempo em 
que, parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pelo trabalho de 
recuperação das estradas que está sendo feito na região da Bateia, afirmando que esteve no 
local no dia anterior e que atestou a qualidade dos serviços que estão sendo executados. Em 
seguida, solicitou ao prefeito a perfuração de um poço artesiano naquela região, afirmando que 
os moradores estão pedindo este benefício. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: 
Saudou a todos os presentes, e dirigindo-se ao Senhor Prefeito, a Vereadora ressaltou que, na 
sessão de abertura, comentou a situação de alguns funcionários do município, que só estão 
trabalhando pelo salário e não estão se preocupando em atender bem o povo, enfatizando que 
toda regra tem a sua exceção. Mencionou que houve um episódio no seu local de trabalho, a 
Secretaria de Educação, a respeito da Escola Rodrigues Lima e que nesta oportunidade ela 
confirmou o que havia dito ao prefeito na sessão de abertura. Destacou que apesar de ser 
vereadora de oposição, quer o melhor para a comunidade e que na situação ocorrida pode 
perceber que o prefeito não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Falou que as mães 
dos alunos do Bairro Avenida Brasil foram à Secretaria de Educação se queixar de que os seus 
filhos foram trocados de horário e as famílias sequer foram avisadas de tal mudança. Afirmou 
que a sua crítica não dever ser levada para o lado pessoal pelos funcionários, mas sim como 
uma possibilidade de melhorar os serviços prestados à população. Disse ao prefeito que o 
mesmo tem conhecimento de um novo episódio ocorrido naquela semana e que ela, como 
havia dito antes, sempre que tiver um problema vai procurar diretamente o prefeito, não 
procurando mais o secretário e os funcionários de cada setor em busca de uma solução. 
Destacou ter ligado para o prefeito às 06hs00min da manhã em busca da solução de um 
problema, até para evitar que o mesmo fosse levado ao conhecimento do Ministério Público, já 
que agora este tem sido a forma mais usual de resolver os problemas. Ver. Joel Teixeira Silva: 
Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade de participar de mais uma 
sessão do legislativo municipal, e em seguida, agradeceu ao prefeito pelo bom trabalho 
realizado na sua região, ressaltando que a estrada estava abandonada há muitos anos, que pediu 
ao prefeito para fazer o serviço e o mesmo atendeu ao pedido, colocando cinco caçambas para 
trabalhar sem parar durante dois dias de serviço e os moradores ficaram muito agradecidos. 
Continuando, o Edil elogiou o trabalho realizado na Lagoa dos Patos, afirmando ser uma 
grande obra e que todos deveriam ir lá para ver o trabalho que está sendo feito e que muitas 
pessoas não acreditavam que seria realizado. Finalizando a sua fala, o Vereador Joel, 
parabenizou a Secretária Municipal de Saúde, afirmando que em todas as vezes que esteve no 
Hospital de Ituaçu foi bem atendido e que a Secretária está de parabéns. Dando 
prosseguimento, o Senhor Presidente franqueou a palavra à Secretária Municipal de Saúde, 
Sra. Kalilly Lemos Santos da Rocha, pala prestar informações sobre questionamentos 
apresentados pelos Vereadores, Sivaldo Ferreira da Silva e Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos, no tocante a pactuação com o hospital de Barra da Estiva. Fazendo uso da palavra a 
Secretária Municipal de Saúde, Sra. Kalilly Lemos Santos da Rocha, saudou a todos os 
presentes, ao tempo em que, agradeceu pelo convite para comparecer à sessão do legislativo e 
desculpou-se pela demora em comparecer, justificando que em parte foi porque a câmara 
estava em recesso parlamentar. Disse que trouxe todas as pactuações feitas pelo município, e 
que iria deixar uma cópia com a Vereadora Elza passar para cada vereador, afirmando que todo 
cidadão e qualquer vereador tem acesso a tais informações através do site observatório do 
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estado da Bahia. Destacou que a referida pactuação foi feita em 2010 e está mantida até o 
presente momento, ressaltando que está marcada uma reunião nos dias 08 e 09 em Vitória da 
Conquista para discutir a nova pactuação, enfatizando que esta nova pactuação só entrará em 
vigor após a sua aprovação. Afirmou que o município tem uma pactuação vigente com o 
Hospital de Barra da Estiva, mas que antes de entrar neste mérito gostaria de levar ao 
conhecimento dos vereadores os valores recebidos por Ituaçu para manter o Hospital Municipal 
e os valores que foram encaminhados pelo Hospital de Barra da Estiva para atendimento, o que 
inviabiliza uma pactuação além da que foi feita através do Governo do Estado. Disse que 
Ituaçu recebe anualmente R$ 50.408,59 (cinquenta mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e 
nove centavos) anualmente para custear o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), o que dá uma 
média de R$ 4.200,71 (quatro mil, duzentos reais e setenta e um centavos) por mês, destacando 
que este valor não é suficiente sequer para pagar as passagens de ônibus que são 
disponibilizadas pela Secretaria de Saúde e que todas as demais despesas são pagas com 
recursos próprios do município. Destacou que o prefeito tem que obrigatoriamente gastar 15% 
(quinze por cento) das receitas próprias com a área da saúde, mas que em Ituaçu está sendo 
gasto a mais do que o exigido, porque o prefeito tem tido a sensibilidade de entender que este 
valor não seria suficiente para custear todas as despesas necessárias. Mencionou que os 
vereadores que estão em primeiro mandato talvez não tenham conhecimento, mas os 
vereadores mais antigos sabem que os recursos recebidos na gestão anterior foram maiores do 
que os recebidos pela atual gestão, o que significa dizer que os recursos para a área da saúde 
diminuíram. Afirmou que o município de Ituaçu tem uma grande extensão territorial, o que 
dificulta as ações e aumenta os gastos, principalmente na questão do transporte dos pacientes, 
sem levar em consideração o que é gasto na recuperação das estradas para garantir que os 
veículos trafeguem em melhores condições. Destacou que o município está tendo dificuldade 
de custear a sua própria estrutura e que em razão disso fica muito difícil investir em outros 
municípios, ressaltando que no seu entendimento a primeira tarefa a ser feita é arrumar a casa 
para depois pensar em expandir o atendimento para outros municípios. Disse que 
estrategicamente falando, o Hospital de Barra da Estiva é interessante porque existem 
comunidades que ficam mais próximas de lá, mas que é preciso levar em consideração algumas 
questões. Salientou que mensalmente o município recebe R$ 36.047,00 (trinta e seis mil e 
quarenta e sete reais), além de uma valor que é variável e de acordo com a produção, oscilando 
entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Falou que o valor é muito 
baixo levando-se em consideração que o custo de se manter o hospital de Ituaçu gira no 
montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ressaltando que isto tem inviabilizado o 
investimento em outras unidades de saúde, já que o Hospital de Ituaçu ainda necessita de 
muitos investimentos na compra de equipamentos e materiais novos. Afirmou que além de 
serem poucos, os recursos ainda chegam atrasados, que a folha de pagamento de fevereiro já 
foi quitada e o município ainda vai receber os recursos do mês de janeiro. Disse ainda, que no 
final do ano teve um problema com os recursos da saúde, porque  estes entravam em contas 
específicas, mas que agora os recursos chegam em conta única e que o estado, alegando 
exatamente esta questão, disse que precisava primeiro se reorganizar para depois começar a 
pagar, apesar dos recursos estarem na conta. Pediu a compreensão dos vereadores para o fato 
de que os recursos recebidos pelo município são muito poucos, e que ela esteve no Hospital de 
Barra da Estiva, se reuniu com a direção, solicitou que fosse encaminhada uma tabela de 
preços e que a tabela de preços recebida é equivalente ao cobrado por um hospital particular, 
citando como exemplo o valor da consulta de R$ 120,00 (cento e vinte reais), enquanto que o 
SUS paga R$ 10,00 (dez reais) por uma consulta. Questionou como o município de Ituaçu vai 
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ter condição de ficar pagando consulta de R$ 120,00 (cento e vinte reais) no Hospital de Barra 
da Estiva, destacando que a prioridade é manter a atendimento no Hospital de Ituaçu. Disse que 
o município tem a pactuação estadual que foi feita com o Hospital de Barra da Estiva, mas que 
existe uma limitação, conforme os vereadores terão acesso na planilha que lhes será entregue, 
que foi feita com base em um estudo das necessidades do município na área da saúde. 
Mencionou que se o município tem direito a duzentas consultas obstétricas por mês, a maior 
parte fica no próprio município e as restantes são divididas com Brumado, Barra da Estiva e 
Vitória da Conquista, destacando que não pode levar toda a pactuação para uma única unidade 
de saúde, até porque o Hospital de Barra da Estiva tem o mesmo porte do de Ituaçu, com a 
diferença de que lá existe um Centro Cirúrgico. Afirmou que a prioridade de Ituaçu é pactuar 
com Brumado e Vitória da Conquista, haja vista, que dispõem de UTI, mais médicos 
especialistas e cirurgias de alta complexidade. Enfatizou que existe uma resistência da 
população em realizar procedimentos cirúrgicos em Barra da Estiva.  Destacou que o 
município só dispõe de uma pactuação com o Hospital de Paramirim, que é para consulta com 
cardiologista, que custa R$ 100,00 (cem reais) cada e o município só dispõe de oito vagas. 
Falou que não compensa financeiramente levar um paciente de Ituaçu para fazer uma consulta 
em Paramirim por conta da distância, destacando desconhecer a existência de qualquer outra 
pactuação com o Hospital de lá. Salientou que se o Hospital de Paramirim oferecer algum tipo 
de parceria com Ituaçu para a realização de cirurgias e a parceria for viável, o município vai 
estar de coração aberto, porque sabe das dificuldades de conseguir agendar o atendimento para 
estes procedimentos. Afirmou que graças a intervenção de um médico que trabalha em Ituaçu, 
o município conseguiu firmar uma parceria com Seabra e que só naquela semana oito pacientes 
serão encaminhados para cirurgia lá. Fazendo uso da palavra, o Vereador Joel indagou a 
Secretária de Saúde se seria realizado o mutirão de cirurgias em Seabra? Em resposta, a 
Secretária disse que foi firmada uma parceira com um médico de lá e sempre que existe a 
demanda, ele avisa a Secretaria de Saúde sobre a disponibilidade de vagas para que esta faça a 
triagem e encaminhe os pacientes, sendo priorizados neste caso os pacientes que estão na fila 
de espera. Afirmou que as cirurgias já foram realizadas e que o município está esperando os 
pacientes receberem alta para busca-los. Disse não tratar-se de mutirão de cirurgias do governo 
do estado, mas sim uma parceria com um hospital de Seabra. Falou que até o presente 
momento não foi contatada pelo Secretário de Saúde de Paramirim, bem como de nenhum 
responsável pela marcação. Afirmou que quando existe a demanda, é preciso entrar no sistema 
e informá-la, cabendo a este determinar para onde o paciente deverá ser encaminhado e que na 
grande maioria das vezes o paciente é encaminhado para Brumado ou Vitória da Conquista, 
enfatizando acreditar que em razão da distância, a central de regulação entende ser mais viável 
encaminhar os pacientes para estes dois municípios.  Acrescentou que foi feito um 
levantamento de todas as cirurgias e procedimentos que foram realizados em Brumado e que 
verificou-se que o município extrapolou a cota a que tinha direito, mas que como havia um 
saldo na taxa de regulação, uma coisa acabou compensando a outra. Afirmou que a tabela de 
preços do SUS é muito baixa e que é muito difícil conseguir o atendimento com um médico 
especialista pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), e que o município é que tem arcar com a 
diferença, voltando a afirmar que o município tem enfrentado problemas nesta parte financeira. 
Ressaltou que o prefeito tem adotado medidas para tentar melhorar a arrecadação e possibilitar 
mais investimentos em todas as áreas, salientando que apesar de todas as dificuldades Ituaçu 
tem conseguido manter os pagamentos em dia, enquanto muitos municípios já estão atrasando 
salários. Mencionou que a prioridade do município está sendo pagar os profissionais e manter 
as unidades abastecidas para evitar a interrupção do atendimento da população, afirmando que 
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se existir recurso disponível, nada impede de fazer uma parceria com o Hospital de Barra da 
Estiva. Afirmou que a Prefeitura de Barra da Estiva gasta em média de R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) com o Hospital do referido município, enquanto a 
Prefeitura de Ituaçu gasta R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para manter o Hospital 
Municipal. Destacou que o Hospital de Barra da Estiva não pode se negar a atender os casos de 
urgência e emergência, porque ele atende pelo SUS, mas pode se negar a fazer uma consulta 
clínica fora da pactuação. Fazendo uso da palavra, o Vereador Sivaldo disse que já aconteceu 
caso de emergência em que o paciente foi atendido, mas que o hospital negou a internação 
alegando que teria que vir a autorização do município. Em resposta, a Secretária de Saúde 
falou que eu junho do ano anterior foi contatada pela direção do Hospital de Barra da Estiva 
informando que os recursos da pactuação feita com Ituaçu já haviam acabado, mas que o ano 
anterior já acabou e começou a valer a pactuação de 2018, destacando que não tem como já ter 
acabado os recursos da pactuação deste ano. Afirmou que estava ciente do problema entre os 
meses de junho e dezembro do ano anterior, mas que a maioria das unidades não está 
respeitando o limite físico e sim o valor, citando como exemplo que, se o município tem direito 
a cinquenta consultas de R$ 10,00 (dez reais), a unidade atende até o limite de R$ 500,00 
(quinhentos reais) e não os cinquenta pacientes como deveria. Disse que o estado fecha os 
olhos para esta realidade e os municípios não tem força para fazer valer os seus direitos. 
Destacou que em dois mil e dez (2010) o valor de R$ 10,00 (dez reais) para uma consulta era 
um coisa, mas que em dois mil e dezoito (2018) é muito menos, enfatizando que um pão em 
dois mil e dez (2010) custava R$ 0,10 (dez centavos), mas que hoje custa R$ 0,30 (trinta 
centavos). Afirmou que em dois mil e dez (2010) , o município conseguiu pagar R$ 800,00 
(oitocentos reais) por um plantão de um médico, mas que hoje não se consegue um médico por 
menos de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), destacando que a realidade mudou muito, 
mas os recursos continuam os mesmos de dois mil e dez. Fazendo uso da palavra a Vereadora 
Elza Marillu, agradeceu a presença da Secretária de Saúde, afirmando que apesar de estar em 
seu primeiro mandato como vereadora, sempre atuou na área da saúde e está ciente das 
dificuldades enfrentadas neste setor, destacando que está ciente da disparidade do valor 
recebido pelo município e o gasto para manter o Hospital funcionando. Em seguida, a 
Vereadora questionou se não poderia ser aberta uma exceção para que os casos de urgência 
envolvendo pacientes que estejam mais próximos de Barra da Estiva sejam atendidos pelo 
Hospital de lá, enfatizando não estar tratando de consultas clínicas e nem troca de curativos. 
Em resposta, a Secretária voltou a afirmar que, por lei, o Hospital de Barra da Estiva não pode 
negar o atendimento dos casos de urgência e emergência, destacando que a unidade é 
filantrópica, mantida pelo SUS e com recursos do município de Barra da Estiva, de Ituaçu e 
outros da região. Falou que o Hospital de Barra da Estiva recebe mais de R$ 70.000,00 
(Setenta mil reais) do município de Ituaçu através da pactuação feita, ressaltando que não 
justifica a unidade deixar de atender um caso de emergência. Disse que o Hospital de Barra da 
Estiva nunca se negou a realizar o parto de nenhum paciente encaminhado pelo município de 
Ituaçu. A Vereadora Elza Marillu relatou o caso de uma paciente que perdeu o bebê, foi 
atendida no Hospital de Barra da Estiva, e que encaminhou a mesma para o Hospital de Ituaçu. 
Afirmou que a paciente correu risco de vida, porque já estava com hemorragia e a família ainda 
teve que pagar o tratamento particular porque teve o atendimento pela pactuação negado em 
Barra da Estiva. Em resposta, a Secretária afirmou que o Hospital de Barra da Estiva recebe 
R$ 16.666,29 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) para 
atendimento obstétrico e que, em casos como este, a Secretaria de Saúde deve ser comunicada 
imediatamente para adotar as providências cabíveis, destacando que se existe a pactuação e o 
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hospital está recebendo os recursos, não podem negar o atendimento. Voltou a afirmar que 
estava ciente em junho do fim dos recursos da pactuação relativos ao ano anterior, mas que em 
dois mil e dezoito (2018) começou um novo ano e novos recursos serão recebidos pelo 
Hospital de Barra da Estiva, não se justificando a negativa de atender os pacientes. Destacou 
que praticamente o município manda paciente para Brumado todos os dias e ainda tem recurso 
da pactuação feita, questionando como pode ser possível já ter acabado os recursos da 
pactuação com o Hospital de Barra da Estiva. Disse que os valores cobrados pelo Hospital de 
Barra da Estiva são equivalentes ao de um hospital particular e que já informou à Direção da 
unidade que estes valores são inviáveis para o município. Voltando a usar da palavra, o 
Vereador Sivaldo, agradeceu a presença da Secretária Municipal de Saúde, em seguida 
afirmou que assim que chegam ao Hospital de Barra da Estiva já são avisados que se precisar 
internar, o paciente terá que arcar com os custos de forma particular. Em resposta, a Secretária 
afirmou acreditar que a pactuação feita com o Hospital de Barra da Estiva não está 
funcionando a contento, que no seu entendimento é melhor encerra a pactuação e trazer os 
recursos para o município e negocia cada atendimento individualmente. Afirmou que vai 
procurar a direção da unidade de saúde para ver o que está acontecendo, solicitando aos 
vereadores que informem os nomes dos pacientes que tiveram os seus atendimentos negados 
pelo Hospital de Barra da Estiva até para que a direção possa ver o que de fato aconteceu e 
prestar todos os esclarecimentos necessários. Destacou que alguns casos, o que para muitos é 
uma emergência, pode não ter sido assim diagnosticado pelo médico. Mencionou que no caso 
específico da moça que perdeu o bebê, seria necessária uma intervenção cirúrgica, e neste caso 
não tem nem o que se questionar. Afirmou que o caso será analisado e, caso o município 
entenda ser mais viável, vai acabar com a pactuação e deixar de mandar R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais) por ano para o Hospital de Barra da Estiva. Disse que o município, com o intuito de 
ajudar o hospital de Barra da Estiva, levou todas as cirurgias eletivas para serem feitas lá, só 
que os moradores do município estão resistentes a ideia de passar pelo procedimento nessa 
unidade de saúde. Destacou que das onze cirurgias que foram encaminhadas, apenas um 
paciente compareceu para ser operado. Voltando a usar da palavra, a Vereadora Elza Marilu 
disse que na sessão anterior fez uma denúncia em que justificou o porquê das pessoas não estar 
querendo ser operadas em Barra da Estiva. Afirmou ser muito amiga do médico que atende na 
unidade, mas que muitos problemas foram registrados, que recentemente uma moça de 29 
(vinte e nove anos) morreu por conta de uma perfuração da bexiga. Disse que em decorrência 
destes erros médicos, as pessoas estão receosas de se submeter a um procedimento cirúrgico no 
Hospital de Barra da Estiva. Em resposta, a Secretária de Saúde destacou que isto corrobora 
com o seu entendimento anterior e que se a unidade não presta um atendimento confiável, é 
melhor levar os recursos da pactuação para outros municípios, enfatizando que nenhum 
paciente oferece resistência para se submeter a um procedimento cirúrgico em Brumado ou 
Vitória da Conquista. Defendeu que a pactuação seja feita com municípios que oferecem mais 
qualidade nos serviços, pensando no que é melhor para a população de Ituaçu. Comentou que 
esteve no mês anterior em Brumado, em companhia do prefeito Adalberto Luz, quando o 
mesmo assinou a sua adesão ao consórcio para trazer a Policlínica de Saúde para o referido 
município, ressaltando que será de extrema importância porque vai oferecer exames de alta 
complexidade como tomografia, ressonância e ultrassonografia, enfatizando que o 
gerenciamento da Policlínica será feita pelos próprios municípios, através de convênio, já que o 
Governo do Estado arca com a construção e equipamentos e os municípios com o 
financiamento da unidade, sendo este valor calculado de acordo com o tamanho de cada 
município., ao tempo em que, parabenizou os prefeitos da região que brigaram para que a 
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Policlínica fosse construída em Brumado. Fazendo uso da palavra, o Vereador Adriano 
comentou que levou uma paciente em Vitória da Conquista, de onde a mesma seguiu para São 
Paulo, onde será submetida a uma cirurgia que vai reparar um erro cometido pelo médico que a 
operou em Barra da Estiva. Afirmou que o consórcio de saúde de Brumado será muito bom 
para o município de Ituaçu. A Secretária de Saúde agradeceu as palavras dos vereadores que 
reconheceram os avanços na área da saúde em Ituaçu, afirmando que o município assinou um 
TAC que impede que sejam feitas contratações diretas, fazendo com o município ficasse dois 
meses sem médico por conta desta questão, mas o problema já foi resolvido e todas as unidades 
de saúde dispõem de médico. Disse que o médico que atende o PSF de Ovelha também atende 
em Boca da Mata, que tem médico no PSF Sede, assim como no PSF São José. Falou que 
visitou algumas unidades em companhia do prefeito para ver de perto a situação e que o 
mesmo se comprometeu a, tão logo termine a reforma dos colégios, iniciar a reforma das 
unidades de saúde para melhorar o atendimento e viabilizar a abertura de unidades satélites no 
município. Destacou que em razão da extensão territorial, alguns PSFs ficam longe das 
comunidades que deve atender e que a Secretaria de Saúde vem tentando levar este 
atendimento para o mais perto possível de cada comunidade. Enfatizou que as primeiras 
unidades que serão reformadas são do Açude e da Melancia, bem como será disponibilizado 
um técnico de enfermagem para fazer esta parte de curativo, aferição de pressão arterial e o 
atendimento médico em dias específicos. Destacou que uma vez por mês o médico já está 
atendendo na comunidade de Mandassaia, que a comunidade está muito satisfeita, até porque 
há mais de dez anos era prometido este atendimento e somente agora virou realidade. Fazendo 
uso da palavra, o Vereador Almir, indagou se os problemas com os PSFs das localidades de 
Várzea e Bonito já foram solucionados? Em resposta, a Secretária informou que agora a 
Secretaria de Saúde está informatizando todas as unidades de saúde, através de um convênio 
com o Ministério da Saúde, que será obrigatória para todos os municípios brasileiros em 2018. 
Disse que desde agosto do ano passado já foi implantado o prontuário eletrônico em Ituaçu, 
que vai permitir no futuro que o paciente ao chegar em qualquer unidade de saúde, inclusive no 
Hospital Municipal, o médico tenha acesso a todas as informações relativas ao mesmo, 
agilizando o diagnóstico. Falou que a ideia é universalizar este prontuário, garantindo que as 
informações circulem entre os municípios de todo país e que, sendo assim, ao ser atendido em 
Vitória da Conquista, o médico de lá vai ter acesso a todas as informações do paciente. 
Afirmou que enfrentou uma resistência por parte dos médicos, até porque não havia internet 
nas unidades de saúde, porque quando foi feita a licitação no início do ano, ainda não havia 
sido implantado o prontuário eletrônico e não havia necessidade de disponibilizar internet para 
os postos de saúde. Destacou que a unidade do Bonito já está com internet e o médico já se 
prontificou a ir fazer o atendimento na referida localidade na próxima semana. Acrescentou 
que a situação do Bonito foi resolvida primeiro porque a demanda é maior, mas que o passo 
seguinte é resolver o problema da localidade da Várzea. Afirmou que no próximo mês o 
médico vai estar de férias, mas que ele se comprometeu a atender pelo menos uma vez no 
Bonito e uma vez na Várzea antes das férias. Dando continuidade, a secretária comentou que o 
Vereador Almir lhe telefonou para colher informações acerca do processo seletivo que estava 
sendo realizado, informando-o que o mesmo está sendo realizado para preencher as vagas 
remanescentes que não foram preenchidas através de concurso público, tendo sido questionado 
pelo referido vereador a situação dos Agentes de Saúde. Disse que foi feito um novo 
mapeamento do município porque só podem ser contratados mais cinco Agentes de Saúde, e 
que este número não seria suficiente para cobrir a demanda com o mapeamento que existia 
antes. Afirmou que algumas áreas foram designadas para os Agentes já existentes e foram 
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identificadas quais áreas ficariam descobertas e com esta medida praticamente chegou-se a 
100% (cem por cento) de cobertura. Salientou que após este novo mapeamento, conversou com 
o prefeito e este autorizou o setor jurídico do município a iniciar um concurso público, 
destacando que existe uma lei federal que impede a seleção pública ou contratação de Agentes 
de Saúde. Disse que o concurso público será para o preenchimento das cinco vagas existentes 
de Agente de Saúde e suplência dos quarenta agentes existentes, viabilizando a substituição do 
Agente em caso de afastamento. O Vereador Almir destacou que o TAC permite que o 
município faça a contratação para substituir o funcionário afastado das suas funções. Dando 
continuidade, o Edil disse ter sido procurado pelos moradores da Lage, que questionaram a 
respeito do carro que faz o transporte dos pacientes para o Hospital Municipal, destacando que 
alguns conseguem e outros não. Em resposta, a Secretária de Saúde esclareceu que quem 
autoriza o transporte dos pacientes é a enfermeira Tatiane, e que ela já deixou claro que só paga 
a viagem caso a mesma tenha sido autorizada pela referida enfermeira. Destacou que o carro 
não foi lotado porque se trata de um serviço terceirizado e não de um carro próprio do 
município. Afirmou que não pode exigir diretamente do motorista que faça a identificação do 
veículo, até porque ele presta serviço para uma empresa, mas que vai manter contato com esta 
para que adote as providências cabíveis. Disse acreditar que a forma que está sendo feita é a 
mais correta, porque a autorização para fazer o transporte do paciente está sendo dada por uma 
profissional da área, que é pessoa mais capacitada para determinar se o caso demanda ou não o 
atendimento no Hospital Municipal, ou se o paciente tem algum exame ou procedimento 
agendado pela central de marcação. Disse que a enfermeira, o médico e as responsáveis pela 
central de marcação é que podem autorizar os veículos a fazer o transporte do paciente. 
Voltando a usar da palavra, o Vereador Joel afirmou que o carro que faz o transporte dos 
pacientes de Tranqueiras está identificado com um adesivo, o mesmo não acontecendo com o 
carro que faz o transporte dos pacientes de Lagoa dos Patos, enfatizando que ao contrário do 
que foi dito pela Secretária, só quem autoriza o transporte dos pacientes de lá é a Vereadora 
Tertulina, que tem prova do que está dizendo. Em resposta, a Secretária voltou a afirmar que 
todas as viagens são autorizadas pela enfermeira e que a autorização vem com a assinatura da 
mesma, destacando que se não tiver a assinatura dela ou do médico, a Secretaria não efetua o 
pagamento. Fazendo uso da palavra, o Vereador Otacilio indagou qual a orientação da 
Secretaria em relação aos pacientes que vão aos postos de saúde aferir a pressão arterial, tendo 
em vista, que recentemente uma senhora esteve no PSF de Boca da Mata, tendo sido informada 
a ela que a aferição só seria realizada com agendamento prévio. Disse que não foi um caso 
isolado e que muitos outros já foram registrados neste sentido. Disse acreditar ser um descaso 
do funcionário e que está faltando boa vontade para trabalhar, ressaltando que ninguém procura 
uma unidade de saúde para brincar e que se procurou é porque está sentindo alguma coisa. 
Mencionou que alguns casos a pessoa não está se sentindo bem e os atendentes dos postos de 
saúde não deixam sequer o paciente falar com o médico e já negam o atendimento, e que 
muitas vezes o médico não está sabendo do que está acontecendo. Comentou que no ano 
passado a merendeira do colégio passou mal e foi levada para o PSF, mas que chegando lá a 
atendente disse que não poderia ser atendida porque não estava marcado. Em resposta, a 
Secretária de Saúde destacou que o protocolo do PSF exige que a consulta médica seja 
previamente agendada, mas que a aferição de pressão arterial, troca de curativos não necessita 
de prévio agendamento, sendo considerada demanda espontânea. Afirmou que vai se reunir 
com a equipe para ver o que está acontecendo, destacando que antes não havia tomado 
conhecimento de nenhuma situação desta natureza. Afirmou que as únicas coisas que precisam 
de prévio agendamento são as consultas com médico, enfermeiro e dentista, mas que isto não 
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se aplica aos casos de emergência. O Vereador Otacílio relatou que a merendeira teve o seu 
atendimento negado pela atendente, mas que depois a enfermeira interviu na situação, 
conversou com o médico e este atendeu a paciente. A Secretária de Saúde afirmou que os 
casos de emergência devem ser atendidos e que a orientação da Secretaria de Saúde é de deixar 
sempre uma cota para atendimentos desta natureza. Destacou que nos casos de demanda 
espontânea, não pode ser negado o atendimento, mas que caso a unidade esteja muita cheia, o 
paciente pode ter que aguardar para ser atendido. O Vereador Otacílio questionou como fica a 
situação dos pacientes que agendaram o atendimento para uma determinada data e o médico 
não pode trabalhar por alguma razão. Afirmou que no seu entendimento o atendimento deveria 
ser feito no dia de atendimento seguinte. Em resposta, a Secretária de Saúde disse que a 
decisão cabe à coordenadora da unidade, já que imprevistos acontecem e cabe a esta encontrar 
a melhor solução. Afirmou que quando trabalhou como coordenadora de PSF e acontecia um 
caso destes, diluía o atendimento destes pacientes ao longo da semana seguinte para não 
demorar muito a remarcação, ou então, aumentava a demanda do médico nos dias seguintes ao 
que ele faltou para compensar. Falou que é preciso também levar em consideração se a falta foi 
justificada ou não, porque se foi por interesse particular do médico, ele tem obrigação de 
compensar esta falta estendendo o seu horário de atendimento nos dias seguintes. A secretária 
disse esperar contar com a parceria dos vereadores para levar este e outros problemas ao 
conhecimento da Secretaria de Saúde, ressaltando que as portas estarão sempre abertas para 
ouvir as demandas. Salientou que sempre atendeu a todos que a procuraram na Secretaria de 
Saúde e que sempre procurou se inteirar e esclarecer cada um dos problemas que foi levado ao 
seu conhecimento. Fazendo uso da palavra, o Vereador Ronaldo disse que quando o médico 
falta na sua comunidade, a consulta é remarcada para trinta dias depois, indagando se este 
protocolo de atendimento nos PSFs não poderia ser modificado e os pacientes serem atendidos 
de acordo com a demanda? Em resposta, a Secretária de Saúde informou que não pode, até 
porque o Ministério da Saúde preconiza o atendimento marcado para as unidades de PSF, não 
cabendo esta decisão à Secretaria de Saúde de Ituaçu. Destacou que o Ministério da Saúde 
orienta que sejam prestados determinado número de atendimentos nos PSFs localizados na 
sede do município e que sejam deixadas duas vagas para atendimentos emergenciais, 
ressaltando que esta orientação foi estendida para todas as unidades do município, que sempre 
deixam duas vagas para atendimento de emergência, se necessário. Destacou que no Hospital 
Municipal está sendo feita a classificação dos pacientes de acordo com o quadro clínico, 
priorizando o atendimento daqueles que estejam em situação de urgência e emergência e que 
não podem aguardar, como um paciente que chegou com dor de cabeça. Destacou que esta 
tabela de classificação é utilizada em todos os hospitais de grande porte. Dando continuidade, a 
Secretária informou que o município identificou a necessidade de abrir mais uma unidade de 
PSF na sede, enfatizando que as unidades existentes já não estão dando conta de atender a 
população da cidade, que cresceu muito. Afirmou que caso a unidade seja implantada, 
desafogará também o atendimento no Hospital Municipal, já que o atendimento no PSF é 
limitado a determinado número de atendimentos por turno e que a Secretaria não pode impor 
ao médico um atendimento maior do que o preconizado pelo Ministério da Saúde. Voltando a 
usar da palavra, o Vereador Otacílio destacou que o paciente é atendido pelo médico no PSF e 
este faz o pedido de algum exame ou procedimento, ele tem que agendar um novo atendimento 
para mostrar o resultado para o médico. Defendeu que esta medida seja revista, porque demora 
muito para o médico ver o resultado do exame, destacando que o resultado pode ter apontado a 
existência de um problema sério e quanto mais demorar em mostrar ao médico, pior para o 
paciente. Em seguida, o Edil defendeu que a coordenadora geral deveria visitar as unidades de 
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saúde com mais regularidade para ouvir as queixas da população e ver a situação real de cada 
unidade. A Secretária de Saúde afirmou que já visitou todas as unidades de saúde, assim 
como a coordenadora de saúde bucal, destacando que todos os gabinetes odontológicos estão 
funcionando e que parece que não há mais nenhuma queixa neste sentido, agradecendo o 
empenho da nova coordenadora. Disse que vai ser aberto o procedimento licitatório para 
aquisição dos equipamentos para colocar em funcionamento o gabinete odontológico do PSF 
Sede I, afirmando que tão logo seja realizado, os equipamentos serão adquiridos e a unidade 
vai começar a funcionar, ajudando a suprir a demanda existente em Ituaçu. Sobre as visitas nas 
unidades, disse que as mesmas estão sendo realizadas, que ela já foi duas ou três vezes nas 
unidades de Boca da Mata e Ovelha, tendo inclusive participado de um evento que foi 
realizado voltado para a saúde do homem. Disse que no final do ano a bioquímica do 
município esteve em todas as unidades de saúde para fazer o exame de PSA nos homens, 
afirmando ter ficado muito contente com a participação dos homens na campanha, tendo em 
vista que estes ficam muito receosos de procurar o médico. Dando continuidade, a Secretária 
disse ter ouvido atentamente todas as colocações feitas pelos vereadores e que a Secretaria de 
Saúde vai se reunir com todas as equipes e tentar corrigir os problemas e melhorar o 
atendimento à população. Destacou que estas informações passadas pelos vereadores são 
importantes, porque muitas vezes os problemas não chegam ao conhecimento da Secretaria e a 
equipe fica achando que está tudo bem. Ressaltou que o prefeito tem cobrado insistentemente 
um melhor atendimento da população e tem deixado claro que a sua prioridade não é 
privilegiar os profissionais, mas sim atender bem ao povo, sem, contudo, precisar maltratar os 
funcionários em seu governo. Afirmou que se for preciso cobrar dos profissionais, vai cobrar, 
se for preciso instaurar procedimento administrativo, vai instaurar caso algum profissional não 
esteja exercendo a função como deveria, salientando que já conversou com o Procurador 
Jurídico do município a este respeito. Disse que o município tem procurado dar toda condição 
de trabalho aos profissionais e, em contrapartida, espera que os mesmos exerçam as suas 
funções da melhor maneira possível. Finalizando a sua fala, a Secretária enfatizou que em toda 
a Bahia está havendo um problema relacionado ao glaucoma e que os pacientes de Ituaçu 
tiveram muita sorte, porque foram atendidos em dezembro e receberam o colírio para usar até o 
mês de março, mas o Ministério da Saúde suspendeu cerca de 70% (setenta por cento) dos 
recursos destinados a aquisição e distribuição deste colírio. Destacou que existem 189 (cento e 
oitenta e nove pacientes) com glaucoma em Ituaçu, que não estão recebendo mais o colírio do 
Ministério da Saúde. Informou que os Secretários de Saúde da Bahia estão movendo uma ação 
contra o Ministério da Saúde e eles solicitaram a realização de um levantamento para ver o que 
pode ser feito nesse sentido. Disse que o município não tem como arcar com o custo deste 
colírio, que custa em média R$ 110,00 (cento e dez reais) e que cada paciente usa em média 
três frascos, sendo inviável para o município arcar com este custo. Pediu aos vereadores que 
cobrassem dos seus deputados uma solução, afirmando que já levou esta situação ao 
conhecimento do prefeito e este vai adotar as providências cabíveis para buscar uma 
solução.  Em seguida, agradeceu a oportunidade de prestar os esclarecimentos, destacando que 
gostaria de retornar ao legislativo para prestar contas da atuação da secretaria no ano de dois 
mil e dezessete (2017), a qual já foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, mas que ela 
gostaria de levar ao conhecimento dos vereadores. Finalizou afirmando que a Secretaria de 
Saúde está de portas abertas para receber a todos os vereadores, colocando-se à disposição para 
prestar todos os esclarecimentos necessários. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes e, em nome do legislativo 
municipal e de todos os vereadores, agradeceu a presença da Secretária Municipal de Saúde, 

Fl. 276V 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

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

ressaltando a importância dos secretários comparecerem quando convocados para prestar 
esclarecimentos. Destacou que o Secretário, quando convocado, não sofrerá nenhum tipo de 
represália na câmara, não tendo porque ficar receoso em comparecer. Disse que a participação 
da Secretária Municipal de Saúde foi muito proveitosa e ela respondeu a todos os 
questionamentos que lhe foram feitos, demonstrando ter muito conhecimento da sua área de 
atuação. Prosseguindo, o Senhor Presidente agradeceu a presença do prefeito municipal, 
Senhor Adalberto Luz, do ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto, do ex-vereador e ex-vice-
prefeito Ruytemberg Silva Santos e demais presentes. Em seguida, comentou a fala do Senhor 
Rubens Aguiar Leite, afirmando acreditar que o prazo para adequação dos táxis não deve ser de 
um ano, mas sim de pelo menos dois anos, e que vai manter o diálogo com o executivo para 
tentar modificar esta questão para fazer os ajustes necessários ao referido decreto. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente franqueou o uso da palavra ao Prefeito Municipal. 
Inicialmente o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, afirmou que não tem nenhum receio de comparecer ao legislativo, 
apesar de ser só um e a câmara ser composta de onze vereadores, até porque não tem se 
eximido da sua responsabilidade de trabalhar, mas infelizmente o município não tem os 
recursos necessários para fazer frente a todas as suas necessidades. Disse que a expectativa em 
relação ao aumento da arrecadação a partir do mês de março é muito grande e que se isto for 
verdade vai possibilitar a realização de novos investimentos. Comentou a fala do vereador 
Otacílio, pedindo ao mesmo que não se limite a ouvir o que as pessoas dizem e trazer de 
imediato o problema para a sessão da câmara, sendo preciso também ouvir o outro lado, porque 
as coisas tomam uma proporção muito maior na medida em que a história vai sendo repassada 
de um para outro. Mencionou que esteve na comunidade para acompanhar o trabalho de uma 
máquina, que tinha chegado na quarta-feira como havia combinado, mas infelizmente é difícil 
honrar a palavra quando tange a máquinas e equipamentos, porque os mesmos estão sujeitos a 
apresentar defeitos durante a execução das obras e os atrasos são inevitáveis. Afirmou que 
chegando ao local encontrou a máquina com três pneus estourados e que o proprietário da 
mesma informou que estava aguardando os pneus chegarem de Belo Horizonte, já que não 
havia encontrado para comprar na Bahia, estando prevista a chegada para sexta-feira. Afirmou 
que já existem algumas máquinas trabalhando em alguns trechos indo em direção a 
Tranqueiras, destacando que uma já está trabalhando na região de Uruçuzinho, enfatizando que 
o município nunca foi tão bem servido de máquinas trabalhando como agora. Falou que hoje 
existem seis patrols trabalhando no município e está aguardando a chegada de mais uma para 
agilizar ainda mais o serviço. Disse que chegando à localidade foi indagado por um senhor, que 
lhe questionou a questão da água, tendo informado ao mesmo que já havia enviado o cimento 
para fazer a base e que lá mesmo ligou para Jorge para cobrar as providências, mas que em 
nenhum momento disse que a culpa ou a responsabilidade pela não instalação seria do 
Vereador Otacílio.  Afirmou que a instalação do poço estava pendente porque não havia ainda 
sido feita a análise da viabilidade da instalação do mesmo, mas que um técnico esteve no local 
e constatou a viabilidade e agora falta Jorge tomar as providências para fazer a instalação. 
Ressaltou que em nenhum momento a intenção foi podar o Vereador Otacílio e beneficiar 
outras pessoas, mas sim atender os pedidos feitos pelos mesmos, como atendeu o pedido feito 
pelo Vereador Joel e tem atendido os pedidos feitos pelos demais vereadores, porque sabe que 
são em benefício do povo. Em seguida, o Senhor Prefeito afirmou que sabe que não é fácil para 
os vereadores, que os mesmos são muito cobrados pela população, mas que não se deve levar 
ao pé da letra tudo que se ouve, sendo preciso se informar direito do que aconteceu antes de 
sair disseminando a crítica ouvida. Disse ter ciência de que alguns funcionários não estão 
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trabalhando como deveriam, mas que tem procurado se reunir com os mesmos para deixar 
claro que a sua prioridade é atender bem o povo, que todos estão cientes disso. Dando 
continuidade, pediu calma aos vereadores porque as coisas não podem ser resolvidas da noite 
para o dia e que eles podem inclusive visitar outros municípios para ver que a situação não está 
difícil somente em Ituaçu, mas em todos os municípios da região. Em seguida, parabenizou a 
Secretária Municipal de Saúde pelas suas colocações, afirmando que a mesma é uma 
profissional extremamente qualificada e que prestou todos os esclarecimentos que lhe foram 
solicitados. Pediu paciência ao Vereador Ronaldo quando o mesmo fez a cobrança das notas 
fiscais dos pagamentos que foram feitos para as máquinas que estão trabalhando no município, 
afirmando que estas informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas dos 
Municípios (E-TCM) e que basta ele acessar para ver estas informações. Destacou que a 
obrigação do prefeito não é ficar mandando as notas fiscais de tudo que paga para a Câmara, 
que a prestação de contas é feita diretamente ao TCM e que lá os vereadores tem acesso a todas 
estas informações. Afirmou ser um direito do vereador fiscalizar todas as notas e que ele ainda 
terá uma prerrogativa a mais, que é votar pela aprovação ou rejeição das contas do prefeito na 
época certa. Disse ter tomado ciência de que o Vereador Ronaldo teria ido à noite ao colégio da 
localidade de Laranjeiras para fiscalizar se os pedreiros estavam efetivamente trabalhando, 
pedindo ao mesmo que deixe a politicagem de lado, porque o município está realizando uma 
reforma em um prédio escolar, que é do município e não tem nada demais nisso. Destacou que 
um blog afirmou que o prefeito estava reformando o prédio porque seu pai é que tinha 
construído, enfatizando que isto não é verdade e que o referido prédio leva o nome da família 
do Vereador Ronaldo, e não da sua, e que seu objetivo de manter o prédio funcionando lá não é 
para beneficiar trabalhador dele ou qualquer pessoa ligada a ele. Pediu ao vereador Ronaldo 
que não fique criando este tipo de polêmica, porque isto é ruim para o município, destacando 
que o mesmo teria dito para a primeira dama que o prefeito ficou três meses sem falar com ele, 
afirmando ainda que ele participou de uma reunião na localidade de Laranjeiras, na qual teria 
sido mal tratado pelo prefeito. Disse ainda, que o referido vereador afirmou na reunião que o 
prefeito não deu uma máquina que havia pedido, mas que em nenhum momento negou, apenas 
disse que havia uma programação sendo seguida e que no tempo certo as máquinas chegariam 
naquela região. Falou que desde o ano anterior os moradores do Campo Grande queriam que a 
escola da localidade começasse a funcionar, mas que a mesma não estava equipada, que não 
havia sido feita a ligação da energia elétrica e que até hoje existe um processo tramitando na 
justiça trabalhista em relação a este prédio, que o dinheiro que deveria ser pago a empresa está 
sub judice, que ele não tem culpa por estes atrasos. Mencionou que o prédio do Campo Grande 
vai funcionar, que todo o material necessário ao seu funcionamento vai ser adquirido e que 
inicialmente o fundamental I vai funcionar no Campo Grande e o Fundamental II no prédio de 
Laranjeiras, mas que nada impede que isto seja modificado no futuro. O Senhor Prefeito disse 
que tem trabalhado exaustivamente e que no dia anterior mesmo o vereador Joel o viu às 19 
horas fiscalizando as obras que estavam sendo realizadas na Lagoa dos Patos, salientando que 
tem dedicado todo o seu tempo para o município e que não concorda com algumas conversas 
que circulam em Ituaçu, as quais não condizem com a realidade. Afirmou que questões 
pessoais não podem ser colocadas à frente dos interesses do município, ressaltando que o 
Vereador Ronaldo tem todo o direito de fiscalizar, bastando para isto consultar o portal do 
TCM ou ir à sede do órgão em Vitória da Conquista. Falou que não é obrigado a ficar levando 
cópia de todos os pagamentos para a câmara, mas da forma como o vereador colocou a questão 
fica parecendo que o prefeito está desviando dinheiro do município. Questionou o que o 
Vereador Ronaldo tem contra o povoado de Laranjeiras e porque ele não quer que o colégio de 
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lá funcione, indagando se ele tivesse fechado o prédio, qual seria a reação do vereador? 
Enfatizou que assim como está reformando o colégio de lá, também reformou o colégio 
Juvenal Wanderley, e que nos dois casos foi feita uma licitação para compra dos materiais e 
que todo o material usado está sendo comprado com base na licitação feita. Disse que se o 
vereador não quiser acessar o portal do E-TCM ou ir em Vitória da Conquista, que ele pode 
pelo menos ir no setor de contabilidade da Prefeitura e pedir para ver os documentos relativos à 
reforma do prédio de Laranjeiras, destacando que a unidade não tinha piso e banheiros 
adequados, não tinha forro e que era motivo de vergonha. Destacou que os prédios das 
localidades da Várzea e do Paquetá também estão sendo reformados, assim como reformou o 
prédio do povoado do Bonito. Afirmou que pode terminar o seu mandato sem ter construído 
nada no município, mas que vai ser aquele prefeito que melhorou toda a infraestrutura 
existente. Disse que foi muito criticado por ter mudado a prefeitura de lugar, mas que qualquer 
um pode ir ao prédio antigo, que vai ver que o local não tinha a menor condição de ser usado. 
Em seguida, pediu aos vereadores que antes de trazerem qualquer crítica para a câmara, que 
tentem resolver primeiro com ele, já que está aberto para ouvir os questionamentos de todos, 
citando como exemplo, a Vereadora Elza Marillu, que sempre que verifica algum problema, 
liga primeiro para ele e na medida do possível tem conseguido resolvê-los. Dando 
continuidade, o Senhor Prefeito destacou que uma máquina hoje custa em média R$ 200,00 
(duzentos reais) por hora, e que ele tem procurado equipamentos mais baratos para não onerar 
o município, que os proprietários de máquinas tem lhe taxado como sendo uma pessoa chata, 
porque sempre fica questionando os valores. Mencionou que o povo está acompanhando o 
trabalho do prefeito e de cada um dos vereadores, não sendo preciso fazer picuinha para tentar 
se sobressair, destacando que tem procurado trabalhar pelo município, mas sabe que 
eventualmente pode cometer alguma falha, esperando que neste momento tenha algum 
vereador para lhe alertar para que ele possa corrigir. Falou que se não tiver como corrigir, que 
aceitará as penalidades que lhe forem impostas, mas que todos podem ter certeza da sua 
integridade e da seriedade com o trato da coisa pública, e que jamais ele usará recursos 
públicos em benefício pessoal. Disse que está dedicando quatro anos da sua vida ao município, 
pedindo a ajuda dos vereadores para realizar um trabalho. Destacou que aceitou se reunir com 
moradores do Campo Grande para ouvir os questionamentos dos mesmos, e para sua surpresa, 
após a reunião vazaram trechos da conversa para tentar transformar o prefeito em motivo de 
chacota, difamando o nome do prefeito e do município em blogs de Barra da Estiva. Em 
seguida, disse ter tomado conhecimento do questionamento feito pelo Presidente da Associação 
da Gruta, a respeito da corrente e que todos os vereadores foram unânimes ao defender a 
retirada da corrente e que já pediu ao Secretário de Turismo para, no dia em que chegaram 
mais de dez ônibus na localidade para retirar a corrente e deixar todos eles entrarem no 
povoado para depois ir lá perguntar aos moradores se é isto mesmo que eles querem. Disse que 
se a resposta for sim, que é isto que eles querem, que garante que nunca mais vai fazer nenhum 
tipo de interdição no acesso à Gruta da Mangabeira. Disse que não vai retirar imediatamente 
porque pode ser interpretado como um gesto de medo pela população, ressaltando que o poder 
público municipal tem total liberdade para gerir o trânsito no município, inclusive interditando 
ruas quando julgar necessário. Prosseguindo, o Senhor Prefeito, afirmou que o poder executivo 
está regularizando a situação dos táxis do município, já que muitas pessoas estão apenas 
usufruindo dos benefícios fiscais para compra do veículo e sequer usam o veículo para 
trabalhar. Destacou que carro usado como táxi tem que ser identificado, cumprir horário no 
ponto e servir à população. Salientou que se os proprietários estão achando pouco tempo para 
se adaptar, que o município pode rever esta questão, mas que não vai abrir mão desta 
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regulamentação. Afirmou que o município hoje tem dez veículos cadastrados como táxi, mas 
que somente um trabalha efetivamente. Falou que se a pessoa não tem condição de comprar um 
carro branco, ela pode mandar plotar o veículo na cor branca e isto custa em média R$ 
1.000,00 (mil reais). Dando continuidade, disse que alguns moradores estão acusando a gestão 
de não consertar as estradas do município, mas estar trabalhando na roça do prefeito, afirmando 
que isto não é verdade, que não tem nenhuma máquina do município trabalhando em sua 
propriedade, que está usando um caminhão próprio e fazendo o trabalho de enxada, que 
qualquer pessoa pode ir lá e constatar a verdade. Falou que sempre realizou este trabalho nas 
estradas por onde escoa a produção e que antes contratava uma caçamba e uma patrol para 
fazer o serviço, mas que neste ano está usando o trabalhador braçal. Ressaltou que fica triste 
quando vem ao legislativo, e ao invés de falar das coisas boas, tem que ficar se defendendo de 
críticas infundadas feitas por alguns vereadores, que só se preocupam com as coisas ruins e 
nunca elogiam nada que o prefeito faz. Disse que no dia anterior o Vereador Márcio Aparecido 
lhe ligou para parabeniza-lo pelo trabalho realizado na região de Santa Clara, enfatizando que 
ficou muito satisfeito e que isto lhe motiva ainda mais a trabalhar, mas que por outro lado, 
quando só recebe críticas, vai perdendo a motivação e a vontade de fazer. Salientou que as 
críticas vindas de segmentos da sociedade, é normal, até porque com as mídias sociais, é quase 
inevitável que haja este tipo de crítica, mas que os agentes políticos do município devem atuar 
de maneira mais criteriosa, até porque estes tem conhecimento de que não existem recursos 
disponíveis para fazer frente a todas as despesas necessárias. Afirmou que está com medo de 
manter sete patrols trabalhando no município e que está agindo mais por impulso e por 
perceber a necessidade das pessoas, do que com a razão, ciente de que pode pagar este gesto de 
amor com a sua própria dor, destacando que sua família tem o aconselhado muito neste 
sentido, assim como pela sua equipe de assessoria. Dirigindo-se ao vereador Ronaldo, o Senhor 
Prefeito afirmou que só tratou destes assuntos na sessão porque o vereador trouxe esta questão 
para a câmara e que se ele tivesse lhe procurado pessoalmente para debater sobre a mesma, 
jamais teria comentado o assunto no âmbito do legislativo municipal, assim como respondeu ao 
vereador Otacílio na sessão pelo mesmo motivo. Afirmou que sua intenção é atender o máximo 
dos pedidos feitos pelos vereadores, mas sabe que não vai conseguir atender a todos os pedidos 
feitos, pedindo aos mesmos que tenham mais paciência com a sua gestão e não fiquem jogando 
a população contra o prefeito. Destacou que muitos dos questionamentos feitos pelos 
vereadores podem ser facilmente respondidos com uma simples consulta no portal do TCM, 
que tudo que é comprado no município é através de licitação e quando acaba o saldo da 
licitação, precisa fazer outra porque o prefeito não pode pagar fora do que foi licitado. Disse 
que um blog de Ituaçu denunciou no dia anterior que o prefeito estaria usando uma máquina da 
Prefeitura para retirar entulho do quintal da sua sogra e que hoje esta informação já está 
circulando em todo o Brasil, afirmando que isto não é verdade e que a máquina estava 
recolhendo entulho das calçadas e das ruas como já fez e faz em diversos locais do 
município.  Falou que as pessoas precisam deixar a eleição para trás, que quando ele perdeu a 
primeira eleição, o que fez foi ir para a sua fazenda e trabalhar para pagar as dívidas de 
campanha e não ficou criticando o prefeito durante os quatro anos da sua gestão. Defendeu que 
cada agente político tem a liberdade para agir da forma como melhor entender e que nunca fez 
nenhuma proposta indecente para que nenhum deles viesse para o seu grupo. Em seguida, 
pediu desculpas ao vereador Ronaldo caso tenha se excedido em suas colocações, frisando que 
os dois foram criados juntos na mesma localidade, tem amizade com os irmãos do mesmo e 
não vê motivo para tanta inimizade. Concluindo a sua, o Senhor Prefeito agradeceu aos 
vereadores pelo espaço cedido, afirmando estar à disposição para ouvir a todos. Fazendo uso da 

Fl. 278V 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

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

palavra, o Vereador Ronaldo disse que numa das primeiras reuniões que o prefeito fez na 
localidade de Laranjeiras, que ele foi fazer uso da palavra e o prefeito o mandou ficar calado, 
dizendo que lugar de vereador falar era na Câmara de Vereadores e que após este episódio o 
prefeito ficou três meses sem sequer dar um bom dia para ele. Disse que um dia estava em 
companhia de outra pessoa, o prefeito falou com a mesma e não falou com ele, e que a pessoa 
até lhe perguntou se o prefeito não falava com ele. Disse que por esta razão chegou a comentar 
com a primeira dama o que estava acontecendo. Dando continuidade, o Edil comentou que na 
segunda-feira dois ônibus ficaram parados, sendo um no Campo Grande e um no São José, se 
manifestando contra o funcionamento do colégio de Laranjeiras. Disse que os protestos têm 
sido atribuídos a ele, mas que não é verdade, que ele não tem nada contra a localidade e apenas 
está exercendo o seu direito de fiscalizar as ações do poder executivo, através do 
encaminhamento de ofício com solicitações de informações diretamente ao prefeito. Afirmou 
que nunca organizou ou mandou organizar nenhum protesto e que apenas interveio na situação 
porque os policiais chegaram ao local, e achou por bem conversar com os mesmos e com os 
moradores para evitar qualquer tipo de conflito, tendo inclusive pedido para que os moradores 
retirassem os pneus que seriam queimados na estrada. Afirmou ter dito para a primeira dama 
que estava feliz com a manutenção do colégio das Laranjeiras, até porque o mesmo carrega o 
nome de um tio dele. Em seguida, destacou que o prefeito tem falado muito em crise, falta de 
recursos, mas investe dinheiro para reformar um colégio sendo que existe outro prédio em 
condição de abrigar todos os alunos daquela região. Prosseguindo, o Vereador Ronaldo, 
afirmou para o Senhor Presidente, que não vai mais tolerar que o prefeito use a Tribuna Livre 
da Câmara para ficar denegrindo a sua imagem, ressaltando, que se isto ocorrer mais uma vez, 
que vai abandonar a sessão. Destacou que o seu questionamento ao executivo foi muito claro e 
simples, que ele quer saber quantas máquinas alugadas estão trabalhando no município e 
quanto está sendo gasto com isto, indagando se isto é pedir demais? Em resposta, o Prefeito 
Adalberto destacou que todas as máquinas contratadas pelo município estão trabalhando, que 
nenhuma máquina está recebendo sem trabalhar, que todo o processo de contratação foi feito 
de acordo com a legislação, que o vereador Ronaldo tem acesso a todas estas informações 
através do portal do TCM, ou na sede do órgão em Vitória da Conquista, ou mesmo indo no 
setor de contabilidade da Prefeitura. Afirmou ainda que não vai aceitar este tipo de insinuação 
de que está desviando recursos públicos, ressaltando que tem a consciência tranquila de que 
está usando os recursos do município em prol da população e que se qualquer vereador 
conseguir provar o contrário, que ele deixa de ser prefeito. Destacou que o vereador tem a 
liberdade de votar como quiser nas contas do prefeito, podendo inclusive votar pela rejeição 
das mesmas, mas que ele não vai aceitar que vereador fique insuflando a comunidade contra o 
prefeito sem nenhuma justificativa. Em seguida, o Presidente Márcio Aparecido pediu a todos 
que se acalmassem, ao tempo em que, pediu a compreensão de todos os presentes diante dos 
fatos ocorridos naquela sessão. 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 Texeira Silva – Primeiro Secretário, 
mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-
BA, em  dois de março de dois mil e dezoito. 
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