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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período, do Segundo Ano
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dezesseis dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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, contando na oportunidade com a presença dos seguintes Vereadores: Joel
Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária); Almir
Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,
Tertulina Silva Andrade e Otacilio Caíres de Souza. Ausente os Vereadores Ronaldo da Silva
Rocha (Vice-Presidente) 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 Solene de Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período, do
Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, conforme Edital
nº 002/2018, ao tempo em que, saudou aos colegas vereadores, ao público presente, e
agradeceu a Deus por permitir o retorno de todos para mais um ano legislativo, rogando ao
mesmo que lhe conceda paz e sabedoria para guiar os trabalhos do legislativo municipal em
2018, pedindo ainda que o ano seja de paz, prosperidade e produtividade na Câmara. Destacou
que, quando o legislativo vai bem, provavelmente e possivelmente o poder executivo também
vai bem e quando isto acontece a população só tem a ganhar. Dando continuidade, agradeceu a
presença quase unânime dos vereadores, afirmando que vai continuar respeitando a opinião de
cada um e desejando aos mesmos um ano legislativo marcado pelo sucesso e prosperidade.
Disse ter certeza que todos os Edis saberão conduzir os seus trabalhos buscando sempre o
melhor para as suas regiões e seus eleitores, não só no âmbito da câmara, mas no dia-a-dia em
suas comunidades. Destacou que ao longo do ano anterior, os vereadores, independentemente
de serem situação ou oposição, realizaram diversas cobranças ao poder executivo,
demonstrando que os mesmos estão realmente preocupados com o bem estar da população. Em
seguida, agradeceu a presença do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz,
aproveitando o ensejo para desejar boa sorte ao mesmo, que o ano seja marcado pela
produtividade e prosperidade, enfatizando que a parceria entre executivo e legislativo só tem a
beneficiar à população, que não pode ser prejudicada por atritos entre estes dois poderes. Na
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra às autoridades presentes. Inicialmente,
usou da palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, o qual saudou a todos
os presentes, parabenizou aos vereadores pelo trabalho realizado no ano de dois mil e dezessete
(2017), pedindo aos mesmos que continuassem trabalhando com o mesmo afinco e boa
vontade. Em seguida, afirmou que não está sendo fácil administrar o município, na medida em
que o trabalho está sendo realizado e se percebe que Ituaçu ainda tem muitas carências e todas
podem ser consideradas prioridades. Afirmou ter ciência dos problemas em cada região
representada pelos vereadores, que sabe das cobranças recebidas pelos mesmos, que muitas
vezes a população exige dos Edis uma cobrança mais dura com o prefeito, mas pediu que eles
ajudassem a defender a administração municipal, enfatizando que a sua gestão não está sendo
leviana e não está estagnada, mas sim buscando desbravar, apesar das dificuldades financeiras e
a falta de recursos suficientes para fazer frente às despesas necessárias. Disse que ficou
extremamente preocupado de não conseguir fechar as contas no final do ano, inclusive de não
conseguir pagar a folha de pessoal, mas que foram feitos os ajustes necessários e foi possível
honrar estes compromissos. Destacou que o Plano de Carreira vigente no município garante um
reajuste automático para os professores a cada ano, mas os recursos recebidos não sobem na
mesma proporção, sendo preciso usar recursos do FPM para fechar a conta na área da
educação. Afirmou que está sempre buscando o melhor para Ituaçu, destacando que está
sempre atento aos pedidos dos vereadores, independentemente destes serem situação ou
oposição, ressaltando que a política partidária se encerrou com o fim do processo eleitoral e que
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tem buscado ser parceiro de todos os vereadores porque isto beneficia as comunidades que os
mesmos representam. Falou que tem uma máquina trabalhando na região representada pelo
Presidente da Câmara, para levar água para a população, destacando que o maior beneficiário
está sendo o povo e não o Presidente da Câmara. Disse que o prefeito não pode ficar somente
atendendo no gabinete da Prefeitura, que ele precisa percorrer as mais diversas comunidades do
município para ver de perto a necessidade das mesmas, salientando que a prefeitura tinha um
quadro de funcionários que estava acostumado a não cumprir o horário de trabalho, mas que
eles corrigiram isso, incentivando estes funcionários a trabalhar e, graças a Deus, os mesmos já
estão pegando o ritmo, mas ainda existem aqueles que estão com o pé atrás, mas está buscando
dialogar com eles para que possam ajudar a administração municipal e consequentemente ao
povo, já que a Prefeitura não é do prefeito e nem dos funcionários, mas sim do povo. Afirmou
que ainda é preciso avançar muito em alguns setores, citando como exemplo, a situação das
estradas, que foram bastante danificadas pelas chuvas, e as aulas já estão próximas de serem
iniciadas, destacando ter ciência de que os vereadores vão fazer esta crítica na presente sessão,
mas que ele já estava se adiantando e pedindo aos mesmos que ajudassem a acalmar os ânimos,
porque ele está tentando resolver os problemas, apesar de todas as dificuldades, mas não está
sendo fácil, e está sendo uma carga muito pesada para ser carregada. Disse ainda, que a sua
gestão investiu muito na recuperação das estradas e optou por não fazer serviços mal feitos,
mas sim primar pela qualidade, fazendo a retirada de entulhos nas margens das estradas,
evitando o acúmulo de água e o surgimento de valetas, que este trabalho é demorado. Destacou
que muitas vezes os próprios funcionários reclamam das cobranças recebidas, mas afirmou que
precisa ser duro em alguns momentos porque está visando o melhor para o povo. O Senhor
Prefeito mencionou que este ano será de eleição para deputado e que ele precisa mostrar o
serviço para ter condição de pedir um voto para os deputados que apoia, o mesmo acontecendo
em relação aos vereadores. Dando continuidade, disse que é preciso não valorizar tanto as
críticas que são feitas por pessoas de fora nas redes sociais, já que isto ajuda a desconstruir o
nome de Ituaçu. Acrescentou que muitas pessoas estão filmando a estrada que liga Tanhaçu a
Ituaçu e colocando a culpa no prefeito de Ituaçu, questionando o que ele tem a ver com esta
situação, já que a referida estrada é de responsabilidade do Governo do Estado. Afirmou que
Ituaçu não pode ficar sendo difamada nas redes sociais, mas sim receber carinho, e que esta
atitude deve partir primeiro dos seus próprios moradores. Em seguida, pediu o apoio dos
vereadores e afirmou que os mesmos podem contar com a Poder Executivo, destacando que
está livre para voar junto com todos os vereadores. Disse que o legislativo aprovou o novo
Código Tributário e que esta medida visa aumentar a arrecadação de ISS no município,
inclusive com a cobrança às instituições financeiras instaladas em Ituaçu. Afirmou que a sua
luta é para buscar sempre o melhor para o município e que desta luta não vai se cansar nunca,
pedindo a compreensão dos vereadores, já que isto lhe motiva ainda mais a continuar
trabalhando. Desejou um bom trabalho para todos os Edis em dois mil e dezoito (2018),
esperando que eles continuassem bem representando as comunidades pelas quais foram eleitos,
afirmando entender que os mesmos façam suas cobranças ao poder executivo, mas pedindo que
estas cobranças sejam feitas sem maltratar o prefeito, porque isto é um desestímulo. Mencionou
que a sua intenção é deixar um município melhor para o seu sucessor, que ele não tem
necessidade de reconstruir ou refazer Ituaçu, mas sim dar continuidade ao trabalho e melhorar o
que está bom e não consertar mais uma vez o que está estragado. Destacou que a administração
municipal está reformando todos os prédios escolares, e que sabe que vai receber uma crítica
pesada pela reforma que está sendo feita no Colégio do Campo Grande, já que as pessoas estão
defendendo o fechamento do colégio das Laranjeiras, salientando que se reuniu com
representantes da comunidade, na qual as pessoas tentaram denegrir a imagem do prefeito,
inclusive com críticas pessoais ao mesmo, afirmando acreditar que isto não seja necessário, que
as pessoas podem reivindicar as coisas sem a necessidade de partir para a agressão verbal.
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Criticou os ‘pasquins’ que estão circulando no município e visam unicamente denegrir a vida
pessoal do prefeito e que isso não leva a lugar nenhum. O Senhor Prefeito falou que na reunião
deixou claro que não fecharia o colégio das Laranjeiras, não porque tem fazenda na região, não
porque quer beneficiar algum funcionário seu, mas sim porque é uma unidade escolar que já
funciona há mais de cinquenta anos e tem uma tradição e uma história, não podendo
simplesmente ser fechada. Afirmou que a administração municipal vai destinar o prédio do
Campo Grande para o ensino fundamental I e que o prédio das Laranjeiras será usado para o
Ensino Fundamental II. Afirmou que se, no futuro, for preciso incluir o Fundamental II no
Campo Grande, isto será feito, assim como poderá ser criado o Fundamental I no colégio das
Laranjeiras. Falou que existe a dificuldade em razão de uma Ação Trabalhista, que a gestão
está enfrentando o problema e já pediu ao Promotor que não tome nenhuma medida que venha
a prejudicar os alunos. Disse que ainda existem pessoas que acreditam que o colégio do Campo
Grande não estava funcionando por conta de alguma divergência política, mas não é por isto, já
que ele tem buscado reconstruir tudo que foi feito pelos ex-gestores, não só na área da
educação, mas na área de infraestrutura, na medida em que uma vez feito, o prédio passa a
pertencer ao povo e não importa na gestão de que prefeito ele tenha sido construído.
Finalizando a sua fala, o Senhor Prefeito agradeceu ao Senhor Presidente pelo espaço e desejou
um bom dia a todos os presentes. Em seguida, usou da palavra, o ex-prefeito municipal,
Senhor Juvenal Wanderley Neto, o qual saudou a todos os presentes, agradeceu ao Presidente
da Câmara pelo convite para participar da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos e
endossou as palavras do prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz, destacando que Ituaçu está
passando por um momento muito difícil, principalmente na área econômica, seja na agricultura,
no comércio ou na pecuária. Destacou que o fechamento da Itaguarana foi mais um duro golpe
na economia de Ituaçu, deixando a população menos esperançosa num possível crescimento do
município. Afirmou que basicamente a economia do município depende do poder público,
estimando esta dependência em 99% (noventa e nove por cento), levando em consideração o
executivo, o legislativo, governo do estado e federal, já que é este último quem paga as
aposentadorias e o Bolsa Família. Salientou que os pequenos municípios brasileiros estão
enfrentando um problema de engessamento dos recursos financeiros, porque os recursos que
chegam são limitados, sendo preciso refletir sobre esta questão e não simplesmente ficar
cobrando do poder executivo como se este fosse o único responsável pelos problemas. Afirmou
que muitas pessoas acreditam que o prefeito vive num ‘mar de rosas’, que tem um poder
financeiro ilimitado, que pode fazer tudo, mas que na prática a realidade não é esta, destacando
que ao assumir um município, o prefeito percebe que a realidade é totalmente diferente.
Destacou que o atual prefeito de Ituaçu está enfrentando este problema e a oposição tem
cumprido seu papel de criticar, mas que é preciso levar em consideração a dificuldade de
administrar um município que depende basicamente de repasses federais, até porque quando a
crise internacional atinge o país, os repasses são reduzidos e traz reflexos fortes para o
município. Afirmou que em 2018 serão realizadas eleições nos estados e no país e que o Brasil
vive um momento de descrença em seus representantes pela falta de credibilidade nos políticos
e no próprio país. Afirmou que as lideranças nos municípios terão uma dificuldade muito
grande de fazer campanha para os seus deputados, porque vai ser difícil mostrar para os
eleitores que aquele deputado ou aquela deputada merece o voto de confiança. Disse que a
cobrança que está sendo feita ao Prefeito Adalberto Luz, na maioria das vezes é feita sem que
haja uma reflexão racional, mas que usa o viés político, deixando de lado o bom senso.
Defendeu que seja aberto um canal de diálogo entre executivo e legislativo para evitar que
situações fiquem mal esclarecidas, citando como exemplo, a situação do colégio do Campo
Grande e das Laranjeiras. Afirmou que a decisão de fechar ou não uma escola deve ser tomada
pelo prefeito, levando em consideração uma série de fatores, mas que as pessoas nem se
preocupam em saber a motivação e usam o fato politicamente, simplesmente para criticar o
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gestor, fazendo uma verdadeira tempestade num copo d’água. Mencionou que não está fazendo
uma crítica generalizada, que nem todos agem desta forma, mas que existem determinadas
pessoas que fazem isto. Disse que o seu objetivo não é fazer uma defesa do prefeito, mas fazer
com que as pessoas reflitam mais sobre a situação vivida pelo município. Destacou que já foi
prefeito de Ituaçu e que muitas vezes era procurado pelos vereadores e lideranças políticas, que
faziam diversos pedidos, cumprindo o seu papel, mas que infelizmente não tinha condição de
atender todos os pedidos que lhe eram feitos. Afirmou que não está defendendo que os
vereadores deixem de criticar a gestão municipal, até porque as críticas, quando feitas de forma
construtiva, são importantes. Falou que ele mesmo faz críticas ao gestor, mas não com intenção
de ser pejorativo, mas sim para ajudá-lo a melhorar a sua gestão, ressaltando que o fato de
apoiá-lo politicamente não implica necessariamente em concordar com tudo que é feito por ele.
Disse que procura fazer estas críticas diretamente ao prefeito quando tem oportunidade de
encontrar com o mesmo, ressaltando que muitas vezes pode não ser bem interpretado. Em
seguida, desejou aos vereadores que tenham um ano legislativo brilhante, porque isto só tem a
contribuir com o desenvolvimento do município, pedindo aos mesmos que, independentemente
de lado político, busquem manter o diálogo com o executivo visando sempre o melhor para
Ituaçu, olhando sempre para aqueles que mais precisam do poder público. Encerrou a sua fala,
desejando boa sorte a todos os Edis, rogando a Deus que abençoe a cada um deles e que eles
possam ter um ano marcado pelo diálogo, e que a Câmara possa realmente mostrar que o seu
objetivo é trabalhar em prol do povo e do município. Não havendo mais nenhuma pessoa
interessada em fazer uso da palavra, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis, e
usaram da mesma os seguintes Vereadores: Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos:
Saudou a todos, e em seguida, pediu o apoio do prefeito para um projeto idealizado por ela no
ano anterior, que visa combater o uso de drogas em Ituaçu. Em seguida, ressaltou que os
vereadores que residem na zona rural cobram muito a reforma das estradas, mas que ela, por ter
sido eleita basicamente com votos da sede, está percebendo a necessidade de fazer um trabalho
de prevenção ao uso das drogas no município, pedindo o apoio do prefeito nesse sentido.
Mencionou que vai melhorar o projeto, e que ela já foi até cobrada pelo colega Almir para que
colocasse em prática este projeto antes, mas não foi possível. Afirmou que toda a sociedade
ituaçuense está ciente do problema e que o mesmo não está restrito aos bairros mais carentes,
mas está afetando todas as classes sociais, destacando que, na condição de mãe está
enfrentando este problema e que esta é uma motivação a mais para desenvolver este projeto no
município, afirmando esperar contar com o apoio do poder executivo, Polícia Militar,
sociedade civil e população local, ressaltando que não necessariamente este apoio precisa ser
financeiro, e que espera contar também com o apoio do ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto,
que tem uma formação na área de ciências humanas e tem muito a contribuir. Disse já ter
conversado a respeito do assunto com a Secretária Municipal de Educação e, levando em
consideração que as aulas devem se iniciar em breve, o interessante seria que houvesse uma
união de todos para trabalhar esta questão nas escolas do município. Afirmou que as pessoas só
criticam esta situação, mas ninguém se preocupa em efetivamente tomar uma atitude em
relação ao problema. Comentou que recentemente visitou uma família de pessoas de bem, que
frequentam a igreja e foi conversar com o pai sobre este problema, mas o mesmo foi muito rude
com ela. Destacou ser necessários que as pessoas entendam a gravidade do problema e peçam
ajuda, e que ela, uma pessoa pública, que exerce o cargo de vereadora, está vendo que o
problema já atinge as melhores famílias do município, mas as pessoas estão preferindo fingir
que nada está acontecendo. Mencionou não esperar que a Prefeitura assuma grandes despesas,
até porque tem ciência da crise financeira enfrentada pelo município, mas acredita que o
município dispõe de profissionais que podem ser usados neste projeto e que não representará
nenhum custo adicional para a gestão municipal. Afirmou ter certeza de que poderá contar com
o apoio dos demais vereadores, bem como de toda a sociedade. Disse que a questão deve ser
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tratada nas famílias que tem entes com tal problema, mas que o foco é trabalhar esta questão
nas escolas. Destacou, por exemplo, que tem amigos que moram nas Laranjeiras e tem lhe
contado coisas horríveis, mas que as pessoas preferem criticar, ao invés de tentar ajudar a
família a resolver o problema, já que muitas vezes estamos falando de crianças com menos de
doze anos de idade, sendo mais fácil resolver o problema nesta idade, do que esperar piorar.
Acrescentou que existem pessoas de famílias boas que estão roubando, sendo preciso combater
o problema na sua fonte, porque este adolescente não tem noção do tamanho do problema em
que está se metendo. Voltou a pedir o apoio do poder executivo para desenvolver este projeto
no município, destacando que a Secretaria de Educação dispõe de uma psicóloga, que poderia
ajudar, ressaltando que é preciso manter o sigilo, porque muitas famílias enfrentam este
problema e tem vergonha de admitir. Falou que ninguém esperava que acontecesse o que
aconteceu no município, destacando que a polícia enviou uma equipe especial para Ituaçu para
desenvolver a ação que acabou tirando a tranquilidade dos moradores, já que muitos agora tem
medo de dormir com a janela aberta ou deixar a porta de casa só encostada. Ressaltou que o
Capitão e o Tenente da Polícia Militar participaram de uma sessão da Câmara e fizeram um
discurso muito bonito, mas que não passou disso e a situação está ficando cada vez
pior. Afirmou ter tomando conhecimento de um caso de um menor que roubou para comprar
droga e de outro que agrediu o próprio pai porque este não quis lhe dar R$ 10,00 (dez reais).
Disse que tem família que mandou o ente para fazer tratamento em outros municípios, porque
não estava mais conseguindo conviver com o mesmo, já que o ente estava quebrando tudo
dentro de casa. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu destacou que foi realizada a
Jornada Pedagógica no dia anterior, mas que não teve oportunidade de tocar no assunto, porque
não estava emocionalmente preparada para fazer isto naquela ocasião, preferindo deixar para
tocar no assunto na presente sessão da câmara. Voltou a pedir o apoio do Poder Executivo,
afirmando que também vai buscar o apoio das igrejas evangélicas, no grupo do Terço das Mães
e que espera contar com o apoio de toda a sociedade local, bem como dos seus colegas
vereadores. Em resposta, o Prefeito Adalberto Luz afirmou que a Vereadora Elza Marillu pode
contar com o seu apoio na realização deste projeto, destacando que todo mundo tem algum
conhecido ou algum parente que está passando por uma situação parecida. Falou ainda que se a
Prefeitura não tiver condição de ajudar financeiramente, vai ajudar cedendo funcionários, mas
que ele se comprometia pessoalmente a ajudar financeiramente caso seja necessário. Dando
prosseguimento, o Senhor Presidente destacou ter ficado emocionado com o discurso da
Vereadora Elza Marillu, franqueando em seguida a palavra aos demais vereadores que dela
queiram fazer uso. Usaram da palavra os seguintes Edis: Ver. Almir Santos Pessoa: Após as
saudações de praxe, e prosseguindo, o Edil disse concordar com a fala da colega Elza Marillu
no sentido de que existem muitos jovens usando drogas, mas que poucos são os que têm
coragem de avisar para os pais destes jovens, por medo da reação que os mesmos podem ter, já
que muitos não aceitam a realidade. Destacou que a intenção é alertar para uma situação, mas
que os pais preferem acreditar que a pessoa está tentando denegrir a imagem do filho. Afirmou
que este problema não está restrito à cidade, que existem muitos casos na zona rural, sendo
preciso o apoio do poder executivo para que a polícia militar comece a fazer ronda no Distrito
de Tranqueiras pelo menos uma vez por semana, principalmente nos domingos, ressaltando que
os vereadores daquela região estão sendo muito cobrados pela população. Mencionou que
desde o ano passado a Vereadora Elza Marillu tem falado sobre este projeto de prevenção ao
uso das drogas e que desde então ele tem procurado dar força para que tal projeto não fique
somente no papel, ressaltando que faz parte do Conselho Municipal de Educação e abordou
esta temática na reunião, tendo sido abordado depois pelo vice-prefeito Luís Pessoa, que lhe
questionou a atitude e que ele informou ao mesmo que estava apenas cumprindo o seu papel e
tentando resolver uma situação, mas que em momento nenhum atribuiu a culpa ao prefeito.
Destacou que a situação está se agravando cada vez mais, com inúmeros roubos sendo
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praticados e que recentemente os bandidos foram roubar a moto de um senhor da localidade de
São José de Lídio, mas como não conseguiram sair com a moto, acabaram ateando fogo na
mesma. Dando continuidade, o Edil pediu ao prefeito que olhe com atenção para as estradas na
região de Tranqueiras, especialmente as estradas de Capim Açu, Uruçuzinho, Marçal,
Mamonas e Boca da Mata, enfatizando que as aulas serão iniciadas na próxima segunda-feira,
mas os ônibus escolares não tem condição de fazer o transporte dos alunos com as estradas
nesta situação precária. Salientou que não está responsabilizando o prefeito, mas sim cobrando
uma solução, já que a população tem cobrado insistentemente dos vereadores, mas os mesmos
não tem condição financeira de fazer o serviço. Em seguida, solicitou ao prefeito que resolva a
situação da quadra de esportes de Tranqueiras, afirmando que o alambrado é velho e precisa
pelo menos ser retirado, porque da forma como está, coloca em risco a integridade física das
pessoas. Solicitou também a iluminação da referida quadra de esportes, afirmando que desde a
gestão passada os moradores deixaram de contar com este benefício. Ver. Reinalvo Rocha
Ferreira: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por permitir o retorno aos trabalhos
na câmara, bem como, pelas chuvas que caíram no município, rogando a Deus que este ano seja
de muito sucesso, saúde e paz para todos. Em seguida, o Edil disse ao prefeito que os
vereadores estão prontos para ajudar no que for possível, aproveitando para parabenizá-lo pelo
trabalho que tem realizado no município, mas que o vereador precisa continuar pedindo os
benefícios, já que a população está sempre cobrando do mesmo, não significando com isto que
seja mal agradecido pelo que já foi feito, mas sim que a população espera ainda mais. Afirmou
que as estradas da sua região estão em péssimo estado de conservação e que os motoristas que
fazem o transporte escolar estão ameaçando nem fazer o serviço, mas como o prefeito garantiu
que na segunda-feira a máquina vai voltar a trabalhar na região, ele vai tentar tranquilizar a
todos e pedir um pouco mais paciência. Destacou ter ciência de que as máquinas não estão
paradas, que Ituaçu é um município grande, que várias localidade já foram atendidas, que
entende a situação, mas a população tem dificuldade de entender isso. Finalizou desejando um
bom dia a todos. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos, agradeceu a Deus por
permitir a sua presença em mais uma sessão de abertura dos trabalhos do legislativo municipal,
bem como, o retorno dos seus pares com saúde. Em seguida, o Edil afirmou que apesar de ser
uma sessão solene, os vereadores não podem perder a oportunidade de ter o prefeito presente na
sessão, para levar ao conhecimento do mesmo algumas situações. Mencionou que a maior
carência na sua região neste momento são as estradas, que até aguentaram bem o período
chuvoso, mas chegou a um ponto em que não tem mais como esperar por uma recuperação.
Destacou que o prefeito garantiu que a partir de quarta-feira as máquinas vão começar a
trabalhar na região, pedindo ao mesmo que desenvolva primeiro uma ação emergencial nos
pontos mais críticos para depois iniciar um trabalho mais minucioso. Disse confiar que o
trabalho será realizado. Dando continuidade, desejou um bom trabalho a todos os vereadores e
funcionários do legislativo municipal, aproveitando para desejar um bom trabalho ao prefeito,
enfatizando acreditar na sua boa intenção, e que em 2018 ele vai conseguir realizar tudo que
não conseguiu fazer no ano anterior. Enfatizou que somente quem atua diretamente na vida
pública e política sabe das dificuldades que a pessoa enfrenta para exercer um mandato, já que
são inúmeras cobranças e críticas, mas que isso faz parte. Prosseguindo, o Edil pediu ao
prefeito que reveja a situação do atendimento dos moradores de Ituaçu pelo Hospital de Barra
da Estiva, afirmando que vai continuar cobrando uma solução para este problema, já que os
moradores das regiões que ficam mais próximas do município vizinho tem lhe cobrado muito
uma solução. Destacou que muitos moradores estão tendo que arcar com os custos deste
atendimento de forma particular, porque acabam indo para lá por ser mais perto e o acesso mais
fácil. O Edil falou que não estar pedindo que todos os moradores de Ituaçu sejam atendidos
pelo Hospital de Barra da Estiva, mas somente aqueles que moram nas regiões mais próximas
de lá. Disse ter ciência de que o atendimento no Hospital de Ituaçu está muito bom, mas por ser
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mais próximo, o Hospital de Barra da Estiva tem condição de dar um melhor suporte aos
moradores de algumas regiões de Ituaçu. Em seguida, o Vereador Sivaldo desejou ao
Presidente da Câmara, Márcio Aparecido Araújo Rocha, um bom trabalho em 2018, esperando
que ele continuasse atendendo aos vereadores e funcionários com a mesma cordialidade e
prestatividade. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a
todos, e na continuidade, o Edil agradeceu a Deus por permitir que ele participasse de mais uma
sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, desejou a todos que 2018 seja um ano de
muita paz e alegria. Prosseguindo, agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz,
pelo trabalho realizado na comunidade de Lagoa da Lage, enfatizando que sempre teve vontade
de realizar um trabalho no rio e que tão logo ele comentou com o prefeito a sua vontade, este
mostrou enorme boa vontade e autorizou a realização da benfeitoria, aproveitando para
agradecê-lo por isto também, rogando a Deus que continue iluminando os caminhos do atual
gestor. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou a
todos os presentes, agradeceu a Deus por este início de ano, parabenizou ao prefeito municipal,
Senhor Adalberto Luz, afirmando saber que não é fácil administrar um município sem os
recursos necessários e com tantas demandas urgentes, mas com boa vontade, a coisa anda.
Disse ao prefeito que o mesmo não deve interpretar mal as cobranças que são feitas pelos
vereadores, que eles estão apenas cumprindo a sua obrigação de levar ao conhecimento do
gestor as demandas que lhe são apresentadas pelo povo. Mencionou não ser fácil para o
vereador receber tantas críticas e não ter uma resposta para dar, já que os Edis não tem o poder
de ordenar as despesas e determinar onde as máquinas devem trabalhar. Disse ainda, que o
prefeito precisa ouvir mais os vereadores, afirmando que se o mesmo tivesse desde o início
mandado as máquinas fazer um trabalho emergencial nos pontos mais críticos das estradas,
hoje as cobranças não estariam tão grandes, porque as principais estradas estariam em
condições mínimas de trafegar. Salientou que o prefeito deveria ter feito este trabalho
emergencial para depois iniciar o mesmo de forma mais minuciosa nas estradas, mas como
disse o Presidente da Câmara, cada um pensa de um jeito e o prefeito não entendeu deste
forma. Destacou que os vereadores não podem deixar de cobrar, enfatizando que desde o ano
anterior tem cobrado uma providência quanto a quadra da localidade das Almas Pobres, a qual
precisa de muito pouco para ser consertada, mas a garotada quer usar o equipamento e não
pode, afirmando que ele mesmo já deu três bolas e todas furaram. Cobrou do prefeito maior
atenção com o esporte no município, destacando que na zona rural todo final de semana tem
torneio esportivo sendo realizado. Falou que o prefeito assumiu o compromisso de fazer o
campo na localidade do São Mateus, mas que ainda não fez, mas ele garantiu para a população
que vai ser feito até o meio do ano, pedindo ao prefeito que colocasse este compromisso como
sendo prioridade na sua gestão. Acrescentou que alguns campos que estava em bom estado de
conservação, receberam manutenção, enquanto o campo do São Mateus não tem a menor
condição de uso. Destacou que a região das Almas Pobres é onde se concentra o maior número
de esportistas e quem quiser a prova disto basta comparecer na final do campeonato que será
realizada no próximo domingo para ver a quantidade de gente que vai prestigiar a partida.
Defendeu que o prefeito trabalhe em parceria com a Polícia Militar, enfatizando que os
policiais têm a sua jornada de trabalho e se não tiverem o apoio do prefeito, não tem como
estender esta jornada e dar suporte ao município. Afirmou já ter conversado com o gestor antes
da sessão pedindo ao mesmo que mandasse uma equipe da Polícia Militar para garantir a
segurança pública durante a final do campeonato, ressaltando que após a partida, será realizada
uma festa e muitas pessoas vão com suas famílias para o local para aproveitar, enquanto outros
vão para o local somente para causar tumulto e confusão. Dando continuidade, o Edil destacou
que as aulas serão iniciadas na segunda-feira e muitos trechos das estradas estão praticamente
intransitáveis, solicitando do gestor que faça uma operação emergencial nestes pontos críticos
para garantir que os ônibus circulem normalmente, garantindo a integridade física dos alunos e
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funcionários que atuam no setor. Ressaltou que a situação das estradas não é culpa do prefeito,
já que as mesmas já vinham desgastadas e as chuvas que caíram recentemente, contribuíram
para agravar o problema. Afirmou que se por um lado a chuva é ruim, em todos os outros ela é
boa porque encheu os reservatórios e contribui para a agricultura do município. Em seguida, o
Vereador Otacilio pediu ao prefeito para conversar com a secretária de saúde sobre a concessão
de passagens para os pacientes que precisam fazer tratamento em outros municípios, afirmando
que muitos estão tendo o benefício negado. Disse que muitas famílias que tem direito de
receber o leite, não estão recebendo, apesar de terem direito. Afirmou ter trazido uma pessoa
que mora na região de Mamonas que tem direito de receber um leite especial, cujo custo não é
baixo para ser atendido na Secretaria, enfatizando que no momento em que estava presente a
pessoa foi bem atendida e garantiram que a situação seria resolvida até a semana seguinte, mas
já se passaram dois meses e nenhuma solução foi dada nesse sentido. Salientou que se a pessoa
tem direito, não vê o porquê da dificuldade em atender. Disse ser preciso orientar a equipe a
atender a população com mais carinho e atenção, afirmando que em muitos casos as pessoas
são atendidas e quem está atendendo não parece que está falando com outro ser humano, que
está passando por uma dificuldade. Sobre a iluminação da localidade de Santo Antônio de
Caloro, disse que na campanha assumiu este compromisso e que fez a troca das três lâmpadas
existentes no local, mas que agora, sempre que uma lâmpada queima, a população está lhe
procurando para que faça a troca. Afirmou que isto aconteceu na semana passada, que tentou
falar com o prefeito, mas não conseguiu, que levou a situação ao conhecimento do chefe de
gabinete Aroldo Chaves, mas este informou que infelizmente ainda não havia sido feita a
licitação para compra do material. Mencionou que pediu ao mesmo uma solução, já que se
tratava de apenas três lâmpadas e este conseguiu as lâmpadas, aproveitando para agradecê-lo
não só por isto, mas por toda a boa vontade que demonstra sempre que algum problema é
levado ao seu conhecimento. Disse que a dificuldade agora está sendo para fazer a troca das
lâmpadas, porque o funcionário ficou de fazer e até a presente data ainda não apareceu para
realizar o serviço. Afirmou não ser admissível que um funcionário desrespeite a ordem de um
chefe de gabinete do prefeito, que ele não precisa abandonar um serviço para fazer outro, mas
que tão logo termine o que está fazendo, faça o que lhe foi pedido. Destacou que o prefeito
pediu para não ser muito cobrado pelos vereadores, mas que em alguns casos não tem como
deixar de cobrar. Em seguida, o Edil agradeceu a presença de todos, rogando a Deus que
ilumine os trabalhos do legislativo municipal. Parabenizou o Presidente da Câmara, Márcio
Aparecido Araújo Rocha, mas pediu ao mesmo que tenha mais compreensão com todos os
vereadores, destacando ter pedido vista de um projeto de resolução em tramitação na Câmara e
o seu pedido foi negado, afirmando que tem até o dia 16 de março para questionar tal decisão
na justiça, que caso faça isto, tem certeza de que aquela sessão seria anulada, mas não vai fazer
isto para não criar um clima de inimizade no legislativo municipal. Acrescentou que procura
tratar de todos os assuntos e fazer todas as críticas nas sessões do legislativo municipal,
evitando que os debates que ocorram em plenário sejam levados para fora deste, não
misturando a sua atuação como vereador com a sua vida pessoal e seus laços de amizade.
Finalizou desejando uma boa sorte a todos. Voltando a usar da palavra, o Prefeito Municipal,
Senhor Adalberto Luz, parabenizou o Vereador Otacílio pela sua atitude, afirmando que o
mesmo fez uma demonstração de grandeza ao aceitar o que foi decidido pelo plenário. Em
seguida, disse ao referido vereador que a sua gestão tem buscado garantir o acesso ao leite em
todos os casos em que é obrigatório a sua concessão, mas que em muitos casos, quando a
criança atinge determinada idade, o leite deve ser substituído por outros alimentos, mas na
medida do possível tem procurado estender este benefício para estas famílias também.
Mencionou que alguns tipos de leite chegam a custar R$ 300,00 (trezentos reais) a lata e que a
demanda é muito grande e ainda existem os casos das famílias que já deveriam introduzir
novos alimentos na dieta das crianças, mas preferem ficar dando o leite porque é a Prefeitura
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quem compra. Destacou que a Secretária de Saúde não tem autonomia para dar o leite especial
para quem ela quer, que nos casos que fogem ao padrão, ela leva ao seu conhecimento e é ele
quem analisa caso a caso para tomar uma decisão. Disse que não sabe como era feito nas
gestões anteriores, mas que na sua gestão ele não tem se contentado em dar uma parte da
receita em dinheiro para a pessoa, mas sim atender a necessidade da mesma em sua totalidade,
mesmo nos casos em que o remédio não esteja disponível na farmácia básica, em cima do que
foi receitado pelo médico do município. Sobre as lâmpadas da comunidade de Santo Antônio
de Caloro, afirmou que o pedido foi feito pelo vereador no final do ano passado, mas que ele
tem certeza de que o pedido já foi atendido e que o profissional já efetuou a troca das mesmas.
Afirmou que a gestão municipal realizou a intervenção em diversos trechos de estrada, mas até
mesmo as que foram feitas pela atual gestão, já estragaram, citando como exemplo, a estrada
que liga Tanhaçu a Lagoa da Lage, que foi feita e já precisa ser feita novamente. Afirmou que
os moradores desta região precisam ter paciência porque ele não pode refazer a estrada sendo
que ainda não fez em algumas regiões, já que estas serão priorizadas. Disse que o Vereador
Otacilio já conversou com ele a respeito da situação da quadra de esportes, que não é uma coisa
difícil de resolver e que ele inclusive já solicitou que o serviço fosse realizado, mas muitos
funcionários são concursados e em alguns casos este funcionário não tem o entendimento da
sua responsabilidade com o município. Afirmou que não está querendo criticar as pessoas que
foram aprovadas em concurso público, até porque estas pessoas têm uma segurança e uma
estabilidade nos seus empregos que garante uma tranquilidade para ela e sua família, mas que
isto não pode interferir no desempenho das atividades. Salientou que a sensação que tem
quando trata com um concursado é que esta pessoa se sente um funcionário superior a qualquer
pessoa, que não quer atender a população com o mesmo carinho que outros funcionários.
Enfatizou que tem buscado conversar com estas pessoas e muitas tem dito que ele é chato,
prepotente, mas que não é nada disso, que ele apenas quer que a população seja bem atendida.
Afirmou que não tem condição de atender individualmente a cada um dos moradores do
município e que é muito mais fácil 20.000 (vinte mil) pessoas compreenderem um prefeito, do
que um prefeito compreender 20.000 (vinte mil) pessoas. Falou que não pode ser taxado como
um prefeito omisso por não estar o tempo todo na Prefeitura, porque está sempre visitando as
comunidades para visitar as obras e ouvir o que as pessoas estão pedindo. Afirmou que em
muitos casos as pessoas pedem benefício para elas mesmo e não para a comunidade e que
nestes casos não tem como atender, porque senão deixaria de fazer as obras em benefício das
comunidades para atender os interesses particulares de alguns poucos. Disse ainda, que na
medida do possível, sempre que encerra uma obra em uma região, procura atender alguns
pedidos que são feitos, aproveitando que as máquinas estão lá, porque se deixar sair, fica muito
difícil para retornar depois. Dando continuidade, o Senhor Prefeito falou que o vereador está
certo em fazer suas cobranças e alertar o prefeito, que o mesmo agindo desta forma está
contribuindo com a administração municipal, diferentemente daquele que fala sempre que está
tudo bem, que está tudo certo, porque este está enganando o gestor. Afirmou não ser contra a
realização de cobranças, apenas pedindo que as mesmas sejam feitas com serenidade e sem
denegrir a imagem do prefeito ou do município. Disse que fica entristecido quando vê uma
pessoa falando mal de Ituaçu nas redes sociais, porque isto contribui para que as pessoas
queiram vir menos ao município e isto é muito ruim para a economia local. Disse que na
medida do possível tenta realizar o que está sendo pedido pelos vereadores, já que eles é que
estão em contato direto com a população e sabem melhor da necessidade de cada lugar.
Afirmou que ainda está aprendendo a governar Ituaçu e que está sendo tudo muito diferente do
que ele imaginava, porque são muitas leis que determinam o que o poder público pode e não
pode fazer, bem como, o que ele deve e não deve fazer. Destacou que a maior dificuldade no
momento está sendo com o índice de pessoal e que em razão deste e de outros problemas, o
prefeito acaba tendo que tomar algumas medidas impopulares, que vão na contramão daquilo
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que ele defende. Citou como exemplo, a aprovação do Novo Código Tributário Municipal, que
muitas pessoas estão insatisfeitas porque vai mexer no bolso, citando também como exemplo,
quando comunica que a prefeitura não vai mais pagar por determinado consumo de energia e as
pessoas ficam insatisfeitas, mas que estas ações são necessárias para assegurar o crescimento
do município. Destacou que a taxa de iluminação pública vai representar uma economia de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) mensais para o município e que este recurso poderá ser usado
em benefício da própria comunidade. Disse ter ciência de que foram medidas impopulares, mas
que no futuro os próximos prefeitos vão agradecer por ele ter tomado tais medidas, destacando
ter ciência de que tudo que está fazendo é pensando no melhor para o município. Ressaltou que
todo cidadão tem o desejo de contribuir com o município e ser parte da sua história, mas que
ninguém quer ser lembrado de forma negativa pela história. Destacou que o novo código
tributário começa a valer efetivamente no mês de março e que a partir daí as instituições
financeiras que atuam no município terão que começar a pagar o ISS, coisa que nunca antes foi
feito em Ituaçu, estimando que somente o pagamento do Bradesco deva chegar a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) mensais, salientando que esta é uma instituição privada e que a Prefeitura
não pode se isentar de cobrar o imposto devido. Disse que se efetivamente o município
começar a arrecadar este valor, pode custear mais uma máquina trabalhando na recuperação das
estradas de Ituaçu, destacando que estes recursos serão pagos pelas instituições financeiras e
vão contribuir para o desenvolvimento do município. Afirmou que a empresa Marza prestou
uma série de serviços à Itaguarana, estimados em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e não
pagou o ISS relativo ao mesmo, mas que o município vai ajuizar uma ação cobrando esta
dívida na justiça, ressaltando que caso Ituaçu consiga receber, serão R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) a mais nos cofres do município. O Senhor Prefeito comentou que o prefeito de
Salvador, ACM Neto está apertando o cerco contra a sonegação fiscal e que somente ele paga
cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ano de IPTU de um apartamento que possui em
Salvador e que no prédio são 60 (sessenta) apartamentos, representando somente este edifício
uma receita de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para Salvador. Destacou que na
região existem mais dez prédios como este e somente um quarteirão de Salvador arrecada mais
do que todo o município de Ituaçu, questionando como um gestor pode ficar abrindo mão da
cobrança, se os recursos vão beneficiar a toda população em projetos sociais, na iluminação
pública e pavimentação de ruas. Destacou que o mesmo pensamento deve-se ter em relação à
Gruta da Mangabeira, não podendo deixar de cobrar porque o município é pobre, já que os
turistas que visitam o local tem condição de pagar a taxa de visitação. Afirmou que a Cachoeira
do Buracão em Ibicoara tem um horário de funcionamento e uma cota de visitantes por dia, e se
esta cota for atingida, os visitantes tem que dormir na cidade para esperar o dia seguinte,
enquanto que em Ituaçu se chegarem 100 (cem) caminhões de romeiros, todos querem fazer a
travessia no mesmo dia, porque não querem dormir em Ituaçu, questionando o porquê de não se
querer ficar hospedado nos hotéis do município. Afirmou que vai ser preciso reavaliar esta
situação para estabelecer o número máximo de visitantes por dia na Gruta da Mangabeira,
destacando que todos do município ganham com a permanência do turista por mais tempo em
Ituaçu. Mencionou que os moradores da Gruta precisam abrir seus corações e reconhecer que o
prefeito está buscando o melhor para a referida comunidade. Em seguida, o Senhor Prefeito
sugeriu aos vereadores que convidassem a Secretária Municipal de Saúde para comparecer à
sessão e prestar os esclarecimentos necessários. Voltando a usar da palavra, a Vereadora Elza
Marillu Martinelly Silva Ramos, afirmou, que no tocante ao problema no fornecimento do
leite, que foi citado pelo colega Otacílio, é que no seu entendimento toda regra deve ter as suas
exceções e o que está percebendo de alguns coordenadores e secretários que atuam na atual
gestão é uma falta de boa vontade, de amor, e que já falou esta mesma coisa para a primeiradama do município. Disse que muitos estão trabalhando apenas por questões financeiras e isto
está prejudicando o gestor em sua administração. Afirmou que quando trabalhou no hospital,
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claro que queria receber o seu salário, mas tinha amor pelo que fazia. Enfatizou que nem todos
os problemas podem ser atribuídos ao prefeito e que os funcionários devem ter atitude, desde
que isto não represente um gasto extra para o município, porque neste caso sabe que depende
da aprovação do prefeito. A Vereadora Elza Marillu falou que hoje trabalha como recepcionista
da Secretaria Municipal de Educação e a funcionária que trabalha na limpeza apresentou um
atestado médico e a secretária de educação não tinha ninguém para fazer o serviço e que ela se
prontificou a fazer, já que não lhe tiraria nenhum pedaço, haja vista, que ela faz este serviço em
sua própria casa. Comentou que estava fazendo o serviço e viu duas pessoas da região de
Tranqueiras cochichando e uma delas lhe perguntou se ela era filha de Paulo Antônio e irmã da
Vereadora Elzinha, que ela respondeu ser a vereadora Elzinha. Afirmou que nem todos que
fazem parte da equipe de governo estão realmente interessados em ajudar o prefeito em sua
gestão. Dando continuidade, disse para o prefeito que o simples fato de convidar a Secretária de
Saúde para participar da sessão e prestar esclarecimentos não vai resolver o problema, que é
preciso uma maior cobrança por parte do gestor. Destacou que todos os vereadores, inclusive
da situação, sabem que quando procuram a Secretaria de Saúde para marcar um exame, a
resposta obtida é simplesmente que não dá para marcar, sem explicar o porquê de não
conseguir fazer a marcação. Afirmou que muitas pessoas que vão à referida Secretaria, saem de
lá e vão procurar o prefeito e quando não encontram este, acabam batendo na porta dos
vereadores em busca de ajuda. Disse ter tomado conhecimento de que o prefeito fez uma
reunião com a sua equipe e pediu a todos que tratassem bem o povo, mas nem todos estão
cumprindo esta determinação. Ressaltou que a maioria das pessoas que procuram por ajuda é
porque realmente necessitam e quando estas recebem um não ‘seco’, voltam para casa
arrasados. Voltando a usar da palavra, o Vereador Almir Santos Pessoa, comentou a fala do
colega Otacílio, destacando ter trabalhado em gestões anteriores e que apesar de ocupar um
cargo de chefia, não ficava sentado numa sala e sempre procurava ajudar no serviço,
ressaltando que na época não sabia dirigir e que precisava ficar adulando os motoristas para
levar a equipe para fazer o serviço em alguma localidade rural. Destacou que o funcionário que
ocupa o cargo comissionado deve ser a linha de frente do prefeito, não pode se apegar a horário
para trabalhar e tem que ter boa vontade, que precisa gostar de gente e de conversar com as
pessoas, não podendo simplesmente ficar dizendo “não” para as pessoas sem pelo menos dar
uma explicação. Disse que quando um vereador que vai pedir pelos outros, recebe um “não” já
fica insatisfeito, questionando o que não deve acontecer com a pessoa que está passando por
uma necessidade e recebe um não ‘seco’. Afirmou que graças a sua atuação na Prefeitura na
gestão anterior, acabou ganhando a confiança do povo e isto lhe rendeu um mandato de
vereador, apesar de não ter conseguido resolver todos os problemas que chegaram, mas mesmo
quando não resolvia, dava uma satisfação para a pessoa. Falou que a Vereadora Elza Marillu é
outro exemplo de pessoa que exercia o cargo de confiança com seriedade e que muitas vezes
trabalhava até tarde da noite para conseguir marcar exames para os pacientes. Em seguida, o
Edil justificou a ausência do vereador Ronaldo, afirmando que o mesmo precisou levar uma
paciente para fazer uma cirurgia em Paramirim-BA, que já estava agendada e por este motivo
não teve como estar presente na presente sessão. Voltando a usar da palavra, o ex-prefeito
municipal, Senhor Juvenal Wanderley Neto, afirmou já ter dito esta mesma coisa ao Prefeito
Adalberto Luz, informando ao mesmo que a sua gestão está ‘engessada’, ressaltando que
entende a preocupação do mesmo, já que por ser o ordenador de despesa, o gestor responde
pelos erros cometidos pelos ocupantes de cargos de confiança. Defendeu que o prefeito
realmente deve ter o controle financeiro do município, até porque os recursos deste são
limitados, mas do lado funcional, as pessoas precisam estar comprometidas com a gestão,
ciente que não tem autonomia financeira, mas tem autonomia funcional para exercer as suas
funções. Disse acreditar que o prefeito respeita a autonomia funcional de todos os funcionários,
mas pela falta de compromisso destes, a responsabilidade acaba sendo atribuída somente para o
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prefeito. Afirmou que estes funcionários devem ter em mente que estão ajudando os moradores
e o próprio município e não ao prefeito. Destacou que os secretários municipais são agentes
políticos, que ao mesmo tempo em que exercem a função administrativa, estão lá como
representantes do prefeito politicamente, resolvendo os problemas que são relatados. Afirmou
ser necessário contar com o apoio do legislativo também, porque caso contrário nenhuma
administração será boa para o município e a culpa só vai recair sobre o prefeito, mas a câmara
não pode empurrar uma gestão ladeira abaixo por questões políticas. Sobre a fala da vereadora
Elza Marillu, disse que o problema das drogas na sociedade é um verdadeiro ‘câncer’, que
tomou uma proporção muito grande em Ituaçu. Enfatizou que quando uma pessoa está com um
problema de saúde pequeno, acaba protelando a ida ao médico e somente depois que a doença
se agrava é que procura ajuda, o mesmo tendo ocorrido em Ituaçu, que esperou o problema se
agravar para somente agora tentar uma solução. Falou que chegou o momento de desenvolver
um trabalho preventivo e ostensivo contra as drogas no município, juntamente com as equipes
da saúde, educação e segurança pública, principalmente porque muitos moradores de áreas
problemáticas de Vitória da Conquista estão se instalando no município, sem nenhum tipo de
trabalho e/ou ocupação e ninguém toma uma providência para saber o que estas pessoas vieram
fazer em Ituaçu. Sugeriu ao prefeito que mantenha contato com as autoridades policiais e faça
uma alerta sobre esta situação para que os mesmos tomem uma atitude, já que existe a suspeita
de que algumas destas pessoas estão envolvidas com o tráfico de drogas no município. Afirmou
que a iniciativa da Vereadora Elza Marillu é louvável, colocando-se à disposição para ajudar no
que for preciso, afirmando acreditar que o trabalho deve ser iniciado nas escolas do município.
Disse ser pai de duas crianças e a sensação que tem é ser mais fácil criar os filhos em uma
cidade grande do que em Ituaçu, porque no município se tem uma falsa sensação de segurança
e isto contribui para que os problemas aconteçam, já que a pessoa relaxa e não se preocupa
como deveria, quando o filho sai de casa. Falou que na presente sessão foi dado um importante
passo, na medida em que os dois principais poderes do município, executivo e legislativo,
mostraram interesse na realização deste projeto, sendo necessário agora articular com as demais
instituições, principalmente com a Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar. Voltando
a usar da palavra, o Vereador Otacílio destacou que o prefeito tomou algumas medidas que
imagina não ter sido fácil para ele, citando como exemplo, o aumento da taxa de visita da Gruta
da Mangabeira, quando muita gente criticou o mesmo, mas que ele tem certeza que vai chegar
o momento em que estas mesmas pessoas vão agradecer as medidas que foram tomadas.
Destacou que na gestão do prefeito Juvenal Wanderley Neto foi realizado um concurso público
e muitas pessoas ficaram extremamente insatisfeitas na época, tendo sido o mesmo muito
criticado, mas hoje as pessoas que foram aprovadas naquele concurso agradecem ao mesmo
pela iniciativa. Afirmou que graças a esta medida corajosa do ex-prefeito Juvenal Wanderley
Neto, muitas pessoas têm o seu emprego garantido e não estão enfrentando este problema de
falta de emprego que existe no município. Disse que a maioria dos prefeitos reluta em fazer
concurso público, porque é mais fácil trabalhar e dar ordem aos funcionários que são
contratados. Em seguida, pediu ao prefeito que contratasse um médico para atender no PSF de
Boca da Mata, já que a unidade não dispõe deste profissional. Ver. Adriano Silva Machado:
Saudou a todos os presentes e colegas vereadores, e em seguida, o Edil pediu a Deus que o ano
de dois mil e dezoito (2018) seja marcado pelo trabalho e seja melhor que o anterior. Em
seguida, comentou que foi a um velório recentemente numa rua que estava totalmente escura e
recebeu um pedido de uma moradora para que fossem trocadas as três lâmpadas da via, que
estão queimadas. Disse que foi falar com o responsável pelo setor e recebeu como resposta que
não precisava vereador ficar pedindo, que eles já estavam tomando conta da iluminação e que
faria a troca das lâmpadas. Afirmou ter retrucado a pessoa, dizendo que apenas estava levando
ao conhecimento do mesmo uma cobrança que lhe foi feita por uma moradora. Mencionou que
a resposta dada pelo funcionário não foi adequada e que no seu entendimento uma pessoa desta
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não está ajudando o prefeito, mas sim o prejudicando. Ver.Tertulina Silva Andrade: Saudou a
todos os presentes, e afirmou que a Vereadora Elza Marillu pode contar com o seu apoio na
realização do projeto de combate às drogas, que ela também é mãe e que vai fazer tudo que
estiver ao seu alcance para ajudar. Em seguida, parabenizou o prefeito municipal, Senhor
Adalberto Luz, pelo trabalho realizado na comunidade de Lagoa da Lage e Lagoa dos Patos,
assim como pelas calçadas que estão sendo feitas na referida comunidade, afirmando que o
serviço está ficando muito bem feito. Desejou ao Presidente da Câmara e ao Prefeito, um bom
trabalho cada dia melhor, afirmando estar ciente de que existe um problema no tocante às
estradas do município, que as da sua região estão em péssimo estado, mas está ciente de que já
foi feito um trabalho lá e que agora é preciso esperar que o serviço seja feito nas comunidades
que ainda não foram atendidas para depois a sua comunidade ser beneficiada novamente. Sobre
a fala do Vereador Adriano, disse que não pode se queixar da pessoa responsável pelo setor de
iluminação pública, que procurou a mesma para pedir a troca das lâmpadas do cemitério de
Cansanção e foi bem atendida, apesar do serviço ainda não ter sido feito. Finalizando a sua fala,
a Vereadora Tertulina, pediu aos vereadores que o ano seja de união, compreensão e sem
brigas. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,
afirmou que gostaria de fazer uma breve reflexão, iniciando pela fala do prefeito municipal,
Senhor Adalberto Luz, quando o mesmo diz que quando leva um benefício para uma
comunidade, leva para todos, mas alguns acreditam que ele esteja privilegiando o Vereador
Márcio Aparecido ou outro vereador, mas isto não é verdade e o próprio Vereador Joel
agradeceu o empenho em fazer uma benfeitoria na comunidade em que ele reside. Em seguida,
destacou a realização do concurso público no âmbito do legislativo municipal, afirmando que
foi preciso a aprovação de Projeto de Resolução pelo plenário, o que aconteceu por
unanimidade, ressaltando que o legislativo corre o risco de perder alguns funcionários que há
muito tempo atuam na câmara, o que vai deixar muita saudade em todos, mas que procurou
conversar muito com eles e os mesmos entenderam que não foi por vontade própria que
realizou o concurso, mas sim por uma imposição legal feita pelo Tribunal de Contas. Afirmou
que a intenção da Mesa Diretora é realizar um concurso público da forma mais transparente
possível, que vai fazer a maior divulgação possível e avisou a todos que não haverá nenhum
tipo de ilegalidade no concurso e todos podem fiscalizar a sua realização. Prosseguindo, o
Senhor Presidente agradeceu a compreensão do Vereador Otacílio e pediu desculpas ao mesmo
por uma eventual falha que possa ter cometido com ele ou com qualquer outro vereador.
Afirmou que a medida em que vai ganhando experiência no exercício da presidência, vai
tentando aprimorar as suas práticas, mas que está longe de ser perfeito, mas tem procurado agir
com o máximo de bom senso, pedindo a compreensão de todos. Destacou que tudo acontece no
tempo de Deus e que as pessoas não podem mudar o seu destino, que já foi traçado por Deus,
pois não tem como mudar. Agradeceu a todos os Vereadores, Prefeito, ex-prefeito,
colaboradores da Câmara e demais presentes por participarem da sessão. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após
lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Joel Teixeira Silva – Primeiro
Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores
de Ituaçu-BA, em dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito.
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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