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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos nove 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 e de acordo
com o art. 21, Inciso I do Regimento Interno, esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência
do Vereador Ronaldo da Silva Rocha (Vice-Presidente), 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: 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, Adriano Silva Machado, Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de
Souza e Euvaldo Figueredo da Silva. Ausentes os Vereadores, Márcio Aparecido Araújo Rocha
(Presidente) e Sivaldo Ferreira da Silva (faltas justificadas). Constatado o quórum regimental, o
Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da Silva 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)
– Comunicado do Ministério da Educação, datado de vinte e dois de fevereiro do corrente ano,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: Entidade: Prefeitura
Municipal de Ituaçu; Programa: QUOTA; Parcela: 001(uma); Valor em R$ 71.105,77 (setenta e
um reais, cento e cinco reais e setenta e sete centavos). 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. 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 agradeceu a Deus por permitir participar de mais uma sessão do legislativo
municipal e desejou a todos um bom dia. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Após as saudações de
praxe, o Edil agradeceu a Deus pelas chuvas que caíram no município e, prosseguindo, disse ter
visto seis animais soltos na margem da rodovia que liga Ituaçu a Barra da Estiva, afirmando ser
um absurdo que as pessoas ainda façam isso depois de tantas tragédias que já aconteceram.
Mencionou que já alertou sobre esta situação várias vezes no legislativo, que o prefeito
inclusive chegou a recolher alguns animais que estavam soltos, mas que o problema está
acontecendo novamente. Em aparte, a Vereadora Tertulina parabenizou a todas as mulheres
do Brasil, em especial a sua mãe, sua filha, a Vereadora Elza Marillu e funcionária da Câmara, Ligia
Rocha, pelo Dia Internacional da Mulher, desejando as mesmas, muita saúde e paz. Dando
continuidade, o Vereador Reinalvo também parabenizou a todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores e ao
público presente, e continuando, o Edil externou a sua indignação quanto à fala do prefeito
Adalberto Luz, na sessão anterior, dirigidas ao Vereador Ronaldo da Silva Rocha, solicitando
ao Senhor Presidente, que casos como este não voltem mais a ocorrer no legislativo municipal,
já que o referido colega fez apenas uma cobrança, cumprindo o seu papel de agente
fiscalizador, e o prefeito se exaltou e elevou o tom do seu discurso. Destacou que os vereadores
têm direito de cobrar explicações do poder executivo, e que se não tem nada errado, não custa
nada para o prefeito responder. Em seguida, o Vereador Almir afirmou que na sessão de
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abertura dos trabalhos, questionou as contratações que estão sendo feitas pelo município
usando cooperativas, salientando que a atual gestão vai contratar mais uma cooperativa, a
terceira, contrariando um TAC que impede tal prática no município. Disse que está aguardando
o retorno do assessor jurídico da câmara, já que o mesmo está afastado por motivo de doença,
para solicitar as providências cabíveis junto ao Ministério Público. Afirmou que antes de
abordar este assunto na sessão, esteve com o prefeito pessoalmente e cobrou do mesmo uma
solução nesse sentido, mas que ouviu dizer que o entendimento da atual gestão é que o TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) assinado não tem mais validade e por isto vai procurar
diretamente o promotor para saber qual a posição deste em relação a esta questão. Enfatizou
que estava verificando o Diário Oficial do Município e que uma publicação chamou a sua
atenção, destacando que na gestão anterior, no ano de 2016, foi feita a contratação de uma
empresa por R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais) e no ano seguinte, 2017, foi
contratada outra empresa por R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Destacou que, em
2018, o poder executivo fez uma licitação e contratou uma cooperativa, questionando se o
objetivo da contratação era ter lucro ou gerar renda, ressaltando que as cooperativas gozam de
várias isenções e pagam menos impostos, mas que nenhuma das que participaram desenvolvem
qualquer tipo de ação social no município. Acrescentou que a empresa vencedora da licitação
de transporte escolar, em 2018, ganhou por mais de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais). Disse ainda, que a empresa COOPVEL Transportes, CNPJ 17.391.886/0001-44
ofereceu uma proposta de R$ 352.998,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e
noventa e oito reais), totalizando cerca de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
por ano, sendo que nos anos de 2017 e 2018 houve um aumento de 50% (cinquenta por cento)
a mais do valor que era pago, indagando, onde está a crise no setor de educação? Qual a
finalidade de contratar esta cooperativa? Falou que se o objetivo era de contratar uma empresa
que pagasse menos impostos, que o valor deveria ser menor que aquele gasto no ano anterior,
que foi de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), mas que ocorreu exatamente o
contrário, destacando que o mesmo serviço foi contratado por cerca de R$ 73.000,00 (setenta e
três mil reais) a mais. Solicitou ao Senhor Presidente que, tão logo o assessor jurídico da
câmara retorne às suas atividades, sejam encaminhados os ofícios para o Ministério Público
para que tome conhecimento destas licitações realizadas e se manifeste a respeito. Ressaltou
que o país vive uma crise financeira e que Ituaçu tem sofrido as consequências, inclusive com
o fechamento da Itaguarana e com os produtores de café e maracujá sentindo no bolso a perda
de receita. Dando continuidade, o Edil disse que no Diário Oficial do dia 1º de março de 2018,
apesar do município contar com três Procuradores concursados, que tiveram um reajuste de
100% (cem por cento) nos seus vencimentos, o prefeito contratou mais uma assessoria, através
de inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) por ano,
questionando o que estão fazendo os procuradores, e se está sobrando tanto dinheiro na
Prefeitura para se gastar com tantas assessorias. Destacou que no ano anterior foram
contratadas duas assessorias, que custaram R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada para os cofres
públicos. Afirmou que vai esperar o envio do ofício para o Ministério Público, com cópia para
o Poder Executivo, para que sejam feitos os devidos esclarecimentos sobre a contratação das
cooperativas e porque tantas inexigibilidades para contratar assessorias, sendo que o município
tem três procuradores concursados, e já paga duas assessorias de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) cada. Mencionou que o município contratou ainda uma assessoria para prestação de
serviços técnicos especializados em assessoria técnica no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em seguida, destacou que o Vereador Ronaldo questionou ao chefe do executivo, na sessão
anterior, sobre a quantidade de máquinas alugadas que estariam trabalhando no município,
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ressaltando que foi buscar esta informação no Diário Oficial e encontrou o extrato de contrato
031/2018, com vigências de seis meses, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil
reais). Sobre a cooperativa, o Edil disse que foi realizado um pregão presencial N.º 045/2017,
para contratação de empresa de terceirização de recursos humanos na área social, com duração
de quatro meses, questionando se não deveria ser realizado um concurso público, já que as
cooperativas visam a contratação de mão de obra eventual, que é paga por dia de serviço e não
para pessoas que trabalham diariamente em funções específicas da administração pública.
Salientou que o ingresso no serviço público é só através de concurso público ou através de
portaria para suprir uma necessidade especial e temporária, dizendo que se estiver errado em
seu entendimento, que alguém o corrija. Em aparte, a Vereadora Elza Marillu, mencionou que
diante das colocações feitas pelo colega Almir, que fica indignada, pois na condição de vereadora,
não sabe nem o que responder quando algumas pessoas lhe questionam se teve concurso
público para alguma área, já que ela não teve conhecimento de nenhum concurso, mas que está
vendo a Prefeitura fazer muitas contratações, e que tudo que foi dito pelo referido colega, é o
que ela estava pensando em dizer em sua fala. Destacou que os vereadores precisam ter acesso
às informações para saber responder os questionamentos que são feitos pela população,
independentemente de ser vereador da situação ou oposição. Disse que encontra uma pessoa na
rua e a mesma diz que está trabalhando na Prefeitura, sendo que outras questionam se foi
realizado um concurso público e ela não sabe responder. Em aparte, o Vereador Adriano, disse
concordar com a fala da colega Elza Marillu, afirmando que muitas pessoas lhe questionam se
foi realizado um concurso ou algum processo seletivo para preenchimento de vagas, mas que
ele não tem a reposta para dar. Falou que tem conhecimento de que algumas pessoas começaram
a trabalhar, mas que ele não sabe como a Prefeitura fez a contratação destas pessoas.
Prosseguindo, o Vereador Almir afirmou que os vereadores não são contra a contratação de
pessoas para trabalhar na Prefeitura, mas que as pessoas estão acreditando que os ex-prefeitos
Juvenal Wanderley Neto e Albércio da Costa Brito Filho mentiram quando diziam que não
poderiam contratar ninguém em decorrência do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
firmado com o Ministério Público. Enfatizou que o seu pedido é para que haja mais
transparência por parte do poder executivo, ressaltando que a intenção dos vereadores não é tirar
o emprego das pessoas, mas sim que seja realizado pelo menos um processo seletivo e que
sejam contratados aqueles que forem mais bem preparados, ou então, que seja realizado um
concurso público. Em seguida, comentou a fala do Vereador Ronaldo sobre a empresa Cactus,
que levou o prefeito a se exaltar, destacando que o contrato com a referida empresa foi assinado em
16 de agosto de 2017, com o valor de R$ 1.357.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete
mil reais) para ser gasto com horas de máquina retroescavadeira, rolo compactador e
motoniveladoras. Falou que o Vereador Ronaldo tem todo direito de cobrar explicações do
poder executivo, já que é preciso saber quais máquinas foram usadas pelo poder público e que
o objetivo não é impedir que estas máquinas trabalhem no município, mas sim garantir que os
recursos sejam melhor empregados e o benefício da recuperação da estrada chegue para todos,
uma vez que as estradas do município estão em péssimo estado de conservação. Acrescentou
que o município contratou outra cooperativa pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) por mês. Destacou que na sessão anterior questionou o Decreto de Situação de
Emergência N.º 11/2018 em razão da seca em algumas áreas do município, afirmando não ver
motivo para que tal decreto continue vigorando em razão das fortes chuvas que caíram em
Ituaçu, querendo saber qual a finalidade deste decreto. O Vereador Almir disse que falaria mais
no espaço destinado à fala do Líder da Oposição, destacando que não adianta ficar só cobrando
e não obter as respostas. Enfatizou que procurou trabalhar ao longo do ano anterior como
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orientador da atual gestão, encaminhando os ofícios que julgava necessários, mas que não
obteve nenhuma resposta, mas que em dois mil dezoito (2018) vai ser muito diferente. Em aparte,
o Vereador Reinalvo indagou ao colega Almir se o mesmo já foi fiscalizar o trabalho das
máquinas in loco? Destacou que todos os vereadores pedem a recuperação das estradas e a
realização de benefícios, mas quando o prefeito contrata as máquinas para fazer o serviço
ficam questionando o valor gasto, sendo que deveria fiscalizar se o serviço está sendo realizado
para poder questionar qualquer coisa. Em resposta, o Vereador Almir disse que não está
criticando o prefeito, mas somente citando algumas licitações que foram realizadas pelo poder
executivo municipal. Falou que estava tocando neste assunto para trazer informação para os
vereadores, já que o prefeito se alterou quando foi questionado pelo Vereador Ronaldo a
respeito disto. Afirmou que a função do vereador é fiscalizar as ações do executivo, que ele
nunca disse que as máquinas não estavam trabalhando, destacando que o próprio Vereador Joel
parabenizou o prefeito pelo serviço realizado em sua região, o mesmo acontecendo com a
Vereadora Tertulina, e que ao invés de disponibilizar as informações solicitadas pelo Vereador
Ronaldo, o prefeito mandou que o mesmo procurasse tais informações no site E-TCM, mas que
lá não existe uma informação detalhada, sendo este o seu questionamento. Ver. Euvaldo
Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação
verbal para realização de uma limpeza na lagoa da Gruta da Mangabeira. Ver. Otacilio Caíres
de Souza: Saudou aos colegas vereadores e ao público presente, em especial, ao vice-prefeito,
Senhor Luís Pessoa e ao ex-prefeito, Senhor Juvenal Wanderley Neto. Prosseguindo, o Edil
parabenizou o colega Almir pela sua fala, afirmando que o mesmo estava certo em suas
colocações, ressaltando que existem muitas coisas acontecendo no município e que os
vereadores são os últimos a tomar conhecimento. Mencionou que os Edis tem o dever de
fiscalizar, que o vereador não precisa se deslocar até a zona rural para saber se a máquina está
trabalhando ou não, que ele pode solicitar esta informação através de ofício ao poder executivo,
tendo o prefeito o dever e a obrigação de responder os questionamentos que lhe são feitos.
Ressaltou que ficou indignado com a maneira com que o prefeito tratou o Vereador Ronaldo na
sessão anterior, afirmando que estava ali para defender o que está certo e que não pode
defender o que está errado. Afirmou que os vereadores merecem respeito por parte do prefeito
e que este jamais poderia ter respondido o Vereador Ronaldo como respondeu, ressaltando que
os vereadores representam o poder legislativo e tem as suas prerrogativas, e que poderiam
inclusive ter solicitado que o prefeito se retirasse do plenário. O Vereador Otacilio falou que
jamais poderia ter presenciado aquela situação e depois dizer que o prefeito agiu corretamente,
considerando que o mesmo cometeu um grande erro. Em aparte, o Vereador Almir mencionou
que os vereadores precisam se unir, porque aconteceu com o Vereador Ronaldo, mas nenhum
dos vereadores estão livres de passar pelo mesmo constrangimento. Afirmou que em sessão
anterior, quando uma pessoa fez uso da Tribuna Livre e queria criticar o Vereador Euvaldo, foi
o primeiro a se manifestar e lembrar que o mesmo não poderia usar o referido espaço para atacar a
honra e a imagem de nenhum vereador. Destacou que apesar de estar em lados opostos,
defendeu o Vereador Euvaldo, porque entende que os vereadores precisam ser unidos.
Destacou que os vereadores estão ali exercendo o seu papel e que nenhum deles tem o objetivo
de prejudicar o prefeito ou o município, mas sim de colaborar com a sua gestão, ajudando no
que for possível. Dando continuidade, o Vereador Otacílio destacou que os vereadores foram
eleitos para desempenhar as suas funções e o prefeito não tem o direito de falar do jeito que
falou com o Vereador Ronaldo. Afirmou que o prefeito tem o direito de expressar a sua opinião
e discordar do vereador, mas que jamais ele poderia ter tratado o mesmo de forma
desrespeitosa, ressaltando que assim como aconteceu com Ronaldo, pode acontecer com outro
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vereador no futuro e eles não podem aceitar que isto aconteça no plenário. Enfatizou que o
Presidente da Câmara falhou ao não intervir naquela situação. Em seguida, o Edil destacou que
as máquinas estão trabalhando em sua região, mas que da forma como o trabalho está sendo
feito, as mesmas vão ficar por muito tempo lá, já que os operadores não estão trabalhando
satisfeitos e estão reclamando da falta de assistência por parte da prefeitura. Defendeu que o
prefeito colocasse uma pessoa para orientar a realização do trabalho, argumentando que ele
mesmo não pode ficar acompanhando todo dia o trabalho que está sendo realizado. Afirmou
que o dever e a obrigação de orientar este trabalho é do poder executivo, destacando que a
máquina ficou uma semana sem trabalhar e que na semana atual trabalhou apenas um dia, mas
já está parada novamente, porque ninguém vai lá para dizer o que tem que ser feito. Disse que
tomou conhecimento não oficial de que o gestor foi um dia na localidade à noite somente,
enquanto que o certo seria designar uma pessoa para orientar e dar o suporte ao operador da
máquina, porque não adianta a máquina fazer um percurso e ter que retornar para o operador
almoçar. Disse ainda, ter tomado conhecimento de que existe uma máquina trabalhando na
região do Catingueiro, mas que não viu a mesma, e que a informação que tinha é que ela teria
ido para o Angico, mas que não sabia dizer onde a máquina estava atualmente, enquanto os
alunos estão enfrentando dificuldades para chegar à escola. Destacou que existe uma estrada na
Baixa do Inhame em péssimo estado de conservação, e os alunos estão perdendo aula por causa
de cem metros de estrada, ressaltando que já pediu ao prefeito pessoalmente e que já ligou para
o mesmo diversas vezes para pedir, mas que não consegue falar porque este não atende ao
telefone. Acrescentou que ligou para o chefe de gabinete e pediu que o mesmo enviasse, pelo
menos, uma retroescavadeira para fazer o serviço emergencial no trecho. Comentou que existe
um córrego na estrada do Açude para Boca da Mata e ele já pediu providências por diversas
vezes, mas nada foi feito, destacando que se chover a estrada fica interditada, sendo que é uma
coisa fácil de resolver. O Vereador Otacilio falou que o prefeito não gosta quando o Edil cobra
na sessão, mas quando este fala com ele, não vê resultado, salientando que se o mesmo não
quiser que fale na sessão, é só resolver os problemas. Destacou que caso o poder executivo não
tome as providência, está vendo a hora do povo começar a organizar um mutirão para consertar
as estradas com pá e enxada, acrescentando que tem uma ladeira na estrada do Rio que vai
chegar uma hora de nem moto conseguir trafegar, e não vai ser por falta de cobrança. Afirmou
que se as máquinas estiverem recebendo por dia de trabalho, estão ganhando sem trabalhar,
porque as mesmas estão paradas, e que de nada adianta depois o prefeito dizer que gastou um
monte de recursos com a contratação de máquinas. O Edil falou que não aceita este tipo de
coisa, ressaltando que cobrou por várias vezes a instalação do poço de Boca da Mata e nada foi
feito, mas bastou um morador cobrar para o prefeito pegar o celular, fazer uma ligação e
resolver o problema, destacando que foram abertas as valetas para passar os canos e a equipe
ficou de ir lá na segunda fazer isso, mas não apareceu, e a semana já passou sem que nada
tenha sido feito. Afirmou que vai continuar fazendo as cobranças, independentemente do
prefeito gostar ou não, já que foi eleito pelo povo e este espera dele estas cobranças. Enfatizou
que a sensação que ele tem é que muda o prefeito, mas as coisas continuam iguais, sendo um
prefeito pior que o outro, destacando ter deixado de apoiar o ex-prefeito Albercinho porque o
mesmo estava se comportando como um rei, mas perdeu a eleição, e se voltar, talvez volte
ouvindo mais os vereadores e valorizando mais o povo. O Edil ressaltou que mudou para ver se
a coisa melhorava, mas até agora só está vendo piorar e não está vendo melhora nenhuma.
Afirmou que não tem apoio nenhum, que não tem condição de consertar estrada com recursos
próprios, que o subsídio que ganha mal dá para pagar o combustível que gasta fazendo o
transporte de pacientes de Ituaçu para outros municípios. Falou que o prefeito não enxerga este
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trabalho realizado pelos vereadores e que ainda fica chateado quando o vereador vai cobrar
alguma coisa em benefício do povo, destacando que jamais aceitaria calado ouvir o que o
prefeito falou para o Vereador Ronaldo. Disse que se fosse com ele, pediria ao presidente para
solicitar ao prefeito que se retirasse do plenário, ressaltando que o respeito deve ser mútuo,
enfatizando, que se uma pessoa faltou com respeito, ela não pode exigir que a outra a trate com
respeito. Em seguida, o Edil destacou que o ex-prefeito Albercinho tinha a vantagem de
cumprir o que prometia e lembrar-se dos compromissos assumidos, enquanto que o atual
prefeito está atendendo o povo de uma maneira que não lhe agrada, ressaltando que se o
mesmo não pode dar, que pelo menos trate a pessoa com mais educação, mas que jamais pode
admitir que ele faça como fez com um amigo seu na Ovelha, afirmando ter ficado muito triste
com o fato narrado pela pessoa, destacando que não foi um fato isolado e que já aconteceu
outras vezes. Destacou que sempre valorizou o ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto porque
este lhe valoriza também, que durante a sua gestão sempre que o procurava era bem tratado,
mas que não pode dizer o mesmo do atual prefeito, achando que se este continuar desta forma,
a tendência é que a sua gestão termine mal. Em aparte, o Vereador Almir afirmou que tem
hora que é melhor dizer um ‘não’ da forma correta, do que dizer um ‘sim’ da forma errada. Em
seguida, teceu elogios ao Vereador Otacílio, afirmando que a sua conduta no legislativo
municipal é exemplar e que o mesmo está sempre cobrando os benefícios para as comunidades.
Destacou que algumas pessoas questionam que o referido colega vai pouco à comunidade de
Tranqueiras, mas que sempre responde que o mesmo pode estar pouco no citado distrito, mas que
na Câmara está sempre cobrando os benefícios para aquela região. Enfatizou que uma das
funções dos vereadores é cobrar os benefícios, até porque os mesmos são cobrados diretamente
pela população e tem o dever de levar a demanda ao conhecimento do prefeito. O Edil comentou
que tem gasto uma média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de combustível, destacando
que este não é o seu único gasto e que não sobra nada do subsídio no final do mês. Dando
continuidade, o Vereador Otacílio afirmou que qualquer problema que acontece na sua região,
o primeiro lugar que as pessoas procuram é a sua casa, destacando que nestas duas primeiras
semanas de aula, foi muito complicado, salientando que a Vereadora Elza Marillu é testemunha
das inúmeras vezes em que esteve na Secretaria de Educação para cobrar uma solução.
Ressaltou que cada vinda ao município representa um gasto a mais, e que de nada adianta
tentar falar com o prefeito pelo telefone porque não consegue. Destacou que desde o primeiro
dia do mandato vem cobrando do prefeito uma solução para as estradas do município, mas o
mesmo não escuta o conselho dos vereadores. Por fim, o Edil disse que só valoriza quem lhe dar
valor e que agradece muito ao povo que lhe concedeu mais um mandato e, da mesma forma,
quando o povo entender que ele não deve mais continuar sendo vereador, vai agradecer do
mesmo jeito pelo tempo em que exerceu o cargo. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a
todos os presentes, e em seguida, o Edil prestou solidariedade ao Vereador Ronaldo, afirmando
ter achado muito feia a atitude do prefeito na sessão anterior, bem como, do Presidente da
Câmara de não ter chamado a atenção do prefeito durante a sua fala. Em seguida, fez uma
indicação verbal solicitando ao prefeito que mandasse uma máquina para fazer uma operação
emergencial na estrada próximo do Senhor Jerônimo, na região do Mato Grosso, destacando
que esteve no local e constatou a péssima condição da estrada, salientando, que o Senhor
Jerônimo lhe informou já ter vindo à prefeitura solicitar uma providência e que nada foi feito
nesse sentido. Dando continuidade, o Vereador Adriano comentou que existe uma mulher com
uma gravidez de risco e que está necessitando de ajuda, a qual já foi várias vezes na Secretaria
de Saúde tentar marcar um ultrassom, mas que foi informada que a secretaria não está
marcando mais nenhum exame, indagando, como uma pessoa que ganha R$ 40,00 (quarenta
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reais) por dia, e com oito filhos, pode pagar um exame particular? Ver. Elza Marillu
Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, parabenizou todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher, destacando que elas estão bem representadas no legislativo municipal
por ela e pela Vereadora Tertulina. Em seguida, a Vereadora lamentou a morte do professor em
Barra da Estiva, afirmando ter ficado muito triste, ressaltando que fato semelhante poderia ter
acontecido em Ituaçu, já que a falta de segurança é geral. Sobre a fala do colega Otacilio,
parabenizou ao mesmo pela sua postura, porque independentemente da presença do prefeito ou
não, ele tem o mesmo discurso. Afirmou que se o Vereador Otacílio, que é da bancada de
situação, não está conseguindo resolver os problemas levados pela população e está insatisfeito
com o prefeito, o que se pode dizer dos vereadores de oposição. Acrescentou que em várias
oportunidades o Vereador Otacílio esteve na Secretaria de Educação para tentar resolver um
problema, enfatizando esperar que o mesmo tenha conseguido, ressaltando que cerca de quinze
pais de alunos estiveram lá para fazer a mesma cobrança e ela fez questão de dizer aos mesmos
que o Vereador Otacílio já tinha ido lá várias vezes fazer a mesma cobrança. Defendeu que os
vereadores precisam ser mais unidos, que apesar do prefeito não estar ouvindo o que os Edis
pedem, estes precisam se conscientizar da sua importância e tomar ciência de que estão sendo
prejudicados pela forma como o prefeito está agindo, já que a população cobra dos vereadores.
Destacou que na situação colocada pelo Vereador Adriano, a gestante deve ter o seu
atendimento priorizado pela Secretaria de Saúde e que não se pode permitir que o exame deixe
de ser realizado, porque não é um exame comum. A Vereadora Elza Marillu falou que a
situação narrada por ela na sessão anterior, em que uma gestante sofreu um aborto e teve o
atendimento negado pelo Hospital de Barra da Estiva, é uma situação gravíssima e que não se
pode tratar a questão como se fosse normal, o mesmo acontecendo em relação a esta gravidez
de alto risco. Disse que não pode dizer como é o relacionamento do prefeito com os
funcionários da prefeitura e com a secretária de saúde, ressaltando que a referida secretária é
uma pessoa muito esclarecida e tem uma oratória muito boa, mas que está deixando a desejar
no dia a dia, nas questões práticas. Comentou que a família do Senhor Antônio esteve na
Secretaria de Assistência Social para cobrar uma solução para o problema da falta do banheiro
adaptado e que todos viram a cara de tristeza da Secretária, porque ela não tem como resolver
nada. Afirmou que os secretários atendem a todos e mostram boa vontade, mas não resolvem
nada. Destacou que tem um problema pessoal com a Secretária de Assistência Social, Senhora
Iêda Machado, mas tem certeza de que se ela tivesse autonomia para trabalhar, estaria fazendo
um bom trabalho. Enfatizou que nem todos os problemas que estão acontecendo no município
podem ser atribuídos aos problemas econômicos enfrentados pelo país e pelo município.
Prosseguindo, a Vereadora Elza Marillu comentou que conversou com o seu pai a respeito do
que aconteceu na sessão passada, e que o mesmo afirmou acreditar que o Presidente da Câmara
deveria ter intervindo na situação para não deixar tomar a proporção que tomou, e que é por
este e outros motivos que em outras casas legislativas pode se ver vereadores chegando às vias
de fato por um descontrole emocional. Ressaltou que os onze vereadores foram eleitos pelo
povo para trabalhar pelo benefício deste e não para atrapalhar a gestão do prefeito Adalberto
Luz, enfatizando que os vereadores precisam se unir, não sabendo dizer como isto funcionaria,
mas que de alguma forma eles precisam se reunir e chegar a um consenso, mas que a câmara
não pode continuar funcionando da forma como está funcionando. Em aparte, o Vereador
Reinalvo afirmou que hoje, na condição de vereador da situação, está sendo mais cobrado pelo
povo do que na época em que era da oposição, ressaltando que nesta época jamais foi
procurado por um eleitor pedindo que intervisse junto ao prefeito para conseguir o transporte
de um paciente para Salvador e que, na medida do possível, atendia aos pedidos que eram
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feitos de forma particular. Disse que atualmente as pessoas lhe cobram por telefone,
pessoalmente, pelas redes sociais, e o tempo todo ele está tendo que procurar o prefeito para
conseguir algum benefício. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marilu disse ter ciência de
como deve ser difícil estar ao lado do prefeito e não ter o seu apoio, sendo que outros
vereadores da situação tem recebido muito mais apoio por parte do mesmo. Voltou a defender
a união dos vereadores e que, a partir daí, eles se juntassem e se reunissem com o prefeito para
fazer as cobranças em cada área. Questionou como uma gestão pode funcionar sem o prefeito
confiar nas pessoas que trabalham com ele, citando como exemplo, os carros que só podem ser
abastecidos por determinada pessoa, já que não existe a confiança no motorista para ele mesmo
abastecer o veículo, afirmando que as viagens acabam sendo atrasadas e os pacientes perdem
os horários das suas consultas ou exames por causa disso. Disse que não se pode aceitar o
argumento de que existe uma crise como desculpa para não se fazer nada no município, já que
por outro lado a prefeitura cada vez mais está contratando gente para trabalhar. Destacou que
na sessão anterior, quando o Vereador Euvaldo se expressou mal, ela e o colega Almir o
alertaram na tentativa de ajudá-lo, enfatizando que poderia ter deixado o vereador Euvaldo dar
continuidade usando a mesma expressão para se prejudicar ainda mais, mas que não foi esta a
sua postura e sim de alertá-lo. Destacou que a internet hoje existe para o bem e para o mal e, a
cada dia que passa se convence mais disso. Mencionou que esta questão de tratar bem ou não
as pessoas é da natureza de cada um, independentemente de ser prefeito ou não, que se a
pessoa sabe tratar bem os outros, ela trata, e que ninguém vai conseguir mudar a natureza do
prefeito, mas sim tentar orientar o mesmo e alertá-lo para como o seu comportamento está
sendo visto pela população. Disse que o fato ocorrido na câmara, envolvendo o prefeito e o
vereador Ronaldo, que nem havia chegado em sua casa e o assunto já havia tomado as ruas do
município através das redes sociais, achando que ficou muito feio para o prefeito e também
para os vereadores. Em aparte, o Vereador Euvaldo disse que quanto ao fato citado pela
Vereadora Elza Marilu, afirmou ter se justificado no momento do ocorrido. Continuando, o
Edil afirmou que hoje a cobrança está sendo muito maior do que quando era vereador de
oposição, porque as pessoas sabiam que ele era oposição e tinha coisa que não podia ajudar,
mas hoje as pessoas acham que, por ser vereador de situação, ele pode tudo, sendo que na
verdade quando ele pede para o Prefeito Adalberto, o mesmo fala que não, que a pessoa tem
que procurá-lo diretamente, mostrando que os vereadores não tem autonomia. Em seguida,
cobrou uma postura mais enérgica do Presidente da Câmara, destacando que muitas pessoas
estão gravando as sessões da câmara e depois divulgando trechos fora do contexto, colocando
os vereadores em situação difícil. Em aparte, o Vereador Otacílio mencionou que o prefeito
pode fazer tudo, mas que de nada adianta se ele não atender bem o povo pobre em primeiro
lugar. Ressaltou que o ex-Presidente Lula lidera todas as pesquisas exatamente porque
trabalhou mais pelo povo carente, destacando ser perigoso ele ganhar a eleição estando preso.
Salientou que as pessoas pobres estão sendo muito maltratadas na atual gestão e que, na
verdade, estas constantes idas do prefeito para a zona rural é para se esconder do povo, que não
acredita na versão do mesmo, até porque se ele saísse e deixasse uma pessoa para resolver os
problemas no seu lugar, tudo bem, mas que infelizmente os secretários só podem fazer
qualquer coisa com o aval do prefeito. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu
defendeu uma maior participação do público nas sessões da câmara, ou que as sessões fossem
transmitidas ao vivo, destacando que as pessoas ainda acreditam que os vereadores só estão ali
para baixar a cabeça para o prefeito. Afirmou que a população tem o direito e para os
vereadores seria interessantíssimo levar as sessões para o maior número de pessoas possível,
para que todos saibam o que os Edis estão falando nas sessões. Defendeu a mudança de horário
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ou a transmissão ao vivo das sessões. Finalizou agradecendo a presença do público e afirmando
acreditar que dias melhores virão. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao
Lider de Oposição. Fazendo uso da palavra, Lider de Oposição, Vereador Almir Santos
Pessoa mencionou que o prefeito, em sua fala, na sessão passada, afirmou que os vereadores
foram unânimes ao defender a retirada da corrente da Gruta da Mangabeira, mas o mesmo
informou que não iria retirar, questionando qual a moral que o vereador está tendo com o
prefeito, já que a maioria pediu a ele para retirar a corrente. Falou que determinados projetos
do executivo são aprovados por unanimidade no legislativo, destacando que de todos os
projetos de autoria do executivo, só em duas oportunidades votou contra, tendo votado a favor
de todos os outros, questionando o que custa ao prefeito atender a vontade da maioria dos
vereadores e retirar a corrente que foi instalada na Gruta da Mangabeira. Disse que o objetivo
de retirar a corrente não é permitir que os ônibus voltem a circular no povoado, já que existe
um fiscal no local e este pode orientar os motoristas sobre o local adequado para estacionar.
Afirmou que o político mais próximo do povo é o vereador, questionando onde está o
compromisso do prefeito com os vereadores. Em seguida, ressaltou que o prefeito defendeu o
funcionamento das duas escolas das localidades do Campo Grande e Laranjeiras, enfatizando
que o gestor está onerando os cofres públicos com esta medida, já que basta uma unidade para
atender a demanda daquela região. Disse acreditar que o prefeito precisa ouvir mais os
vereadores, destacando que foi realizada uma reunião entre o prefeito e seis vereadores,
inclusive com a participação do vereador Euvaldo, oportunidade na qual foram feitos alguns
pedidos ao gestor, mas este não ouve ninguém e fez da forma como queria. O Vereador Almir
enfatizou que não vai agir da mesma forma que o gestor, votando contra os projetos de autoria
do executivo só porque ele diz não para tudo que lhe é pedido, afirmando que se o projeto for
para o bem da população, vai votar a favor ao mesmo. Em seguida, o Senhor Presidente
franqueou a palavra ao público presente. Usou da palavra o Senhor Edmilson Martins, o qual
afirmou que tem acompanhado as sessões da câmara e ouvido constantemente se falar em crise,
destacando que é morador da região de Boca da Mata, sendo esta a região com mais recursos
hídricos do município e que está se querendo fazer a instalação de um poço artesiano sem
necessidade, representando gastos para implantação do sistema, com funcionário e energia
elétrica, destacando que este recurso poderia ser usado na aquisição de medicamentos, que
faltam no posto de saúde. Falou que o médico que trabalhava na localidade foi demitido por
questão de salário, enquanto que foram contratados quatro ou cinco funcionários para trabalhar
no colégio, indagando onde está a crise econômica? Mencionou que os culpados não são as
pessoas que estão trabalhando, porque estas precisam do emprego e estão conseguindo o
trabalho sem precisar fazer concurso. Destacou que tem o curso necessário para fazer o
transporte de alunos, mas que muitos motoristas estão trabalhando sem a qualificação
necessária. Defendeu que o prefeito precisa ouvir mais o povo e que este só viu o prefeito antes
da eleição, ressaltando que muitos criticavam o ex-prefeito, mas fez campanha para o atual
gestor e não viu nada de melhora, que está desanimado e vai fazer como muitos já estão
fazendo, deixando de votar. Disse que seria interessante se os vereadores abrissem mais o
espaço para que os moradores se manifestassem, que não necessariamente precisaria ser
gravado, bastando que os vereadores tirassem um pouco do seu tempo para ouvir as queixas
dos moradores. Destacou que a transmissão das sessões ao vivo seria muito bom para o povo
saber quem é o vereador que está realmente defendendo os interesses do povo. Afirmou ter
ficado muito satisfeito com a fala dos vereadores Otacílio e Almir nesta sessão, porque os
mesmos não tiveram medo de falar e cobrar do prefeito. Agradeceu o espaço cedido e pediu
que os vereadores mantivessem mais contato com as lideranças de cada região, porque estes
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ajudam a divulgar as informações. . Logo após, o Presidente em exercício, Vereador
Ronaldo da Silva Rocha, saudou a todos os presentes e afirmou ser uma honra assumir a
presidência da câmara, ciente da responsabilidade que é conduzir os trabalhos do legislativo,
mas que sempre que necessário não irá se furtar desta obrigação. Em seguida, agradeceu as
palavras do Sr. Edmilson Martins, pedindo ao mesmo que compareça mais vezes a esta Casa
Legislativa, enfatizando que as portas da câmara estarão sempre abertas para os moradores que
queiram tratar de algum problema. Mencionou que os vereadores estão sempre nas
comunidades para tomar conhecimento dos problemas, mas que o município é grande e não dá
para estar em todos os lugares, sendo preciso a ajuda dos moradores neste trabalho. Comentou
que esta semana mesmo tomou conhecimento de uma pessoa da sua região, que está com um
problema no braço e corre o risco de ter o mesmo amputado e que ele não sabia, mas tão logo
tomou conhecimento, foi visitá-lo para saber como poderia lhe ajudar. Dando continuidade,
afirmou que não acredita na existência de uma crise econômica no município de Ituaçu, já que
existem tantas máquinas alugadas trabalhando e se tem é porque tem dinheiro para pagar,
porque se não tivesse, as máquinas não teriam sido contratadas. Destacou que o prefeito se
recusou a informar quantas máquinas foram efetivamente alugadas pelo município,
aproveitando o ensejo para pedir desculpas pelo incidente ocorrido na sessão anterior,
afirmando que não deveria ter dito o que disse no final da sessão e que deveria ter aguardado
para falar pessoalmente com o prefeito. Agradeceu a todos os vereadores que manifestaram
apoio a ele pelo incidente ocorrido, destacando ter ficado muito triste com o que aconteceu e
ter ido para casa muito decepcionado, mas que ficou feliz por não ter se rebaixado ao nível que
o prefeito se rebaixou, ressaltando que traz do berço a educação que tem. Destacou que em
outra ocasião também teve a sua palavra cassada pelo prefeito, durante reunião realizada na
comunidade de Laranjeiras e que na oportunidade disse ao mesmo que a sua resposta viria nas
urnas e que só pode dizer o mesmo para o prefeito agora, que ele vai ouvir a resposta da boca
do povo. Dando continuidade, destacou que os vereadores têm feito inúmeras cobranças ao
prefeito, citando como exemplo, os refletores da quadra da localidade de Pau Ferro,
enfatizando ter tomado conhecimento que os mesmos serão instalados porque ele comprou o
padrão, comprou os fios e vai fazer a instalação no dia seguinte, ressaltando ter desistido de
esperar por uma ação do prefeito, já que tem um ano e dois meses que vem cobrando e nada foi
feito até a presente data. Enfatizou que ao mesmo tempo em que fica feliz por proporcionar
este benefício para a comunidade, fica triste porque sabe que este investimento representa
quase nada para uma Prefeitura que tanto tem gasto. Em seguida, defendeu uma maior união
entre os vereadores, ressaltando que a postura do prefeito na sessão anterior foi a de quem acha
que pode mandar em todos os vereadores e fazer o que quiser no município, mas que a coisa
não pode ser assim, que os onze vereadores unidos tem muito mais força que um prefeito
sozinho. Afirmou que existe submissão entre poder executivo e poder legislativo, que são
poderes iguais, sendo que os vereadores tem o poder para cassar o mandato do prefeito,
bastando para isto que o mesmo cometa um crime de responsabilidade fiscal. Destacou que
mais poder ainda tem o povo, que na próxima eleição pode não reeleger nenhum dos atuais
vereadores, enfatizando a necessidade de haver respeito entre o prefeito e vereadores,
destacando ser lamentável que um vereador tenha sido desrespeitado na sua própria Casa, que é
câmara de vereadores. Em seguida, desejou melhoras para o assessor jurídico da câmara, Dr.
Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, afirmando que o mesmo está fazendo falta nas
sessões. Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, ressaltando que todos os
dias do ano deveriam ser dedicados a elas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em
exercício, agradeceu a presença de todos, e encerrou a Sessão, solicitando que lavrasse a
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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 nove de março de dois mil e dezoito.
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