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 Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e sete dias do mês 
de outubro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da 
Câmara esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador 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); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª 
Secretária); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado, Otacilio 
Caíres de Souza, Euvaldo Figueredo da Silva, Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva 
Andrade. Ausente o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha (falta 
justificada). Constatado o quórum regimental, o Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da 
Silva Rocha  “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, 
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 das seguintes matérias: a) – Ofício nº 161/2017, datado de vinte e três de outubro 
do corrente ano, encaminhado pela Promotoria de Justiça de Ituaçu-BA, ao Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu-BA, comunicando que nesta data o Promotor de 
Justiça, Dr. Ruano Fernando da Silva Leite assumiu a titularidade das funções ministeriais na 
Promotoria de Justiça de Ituaçu, conforme Ato nº 439/2017, da Procuradoria Geral de Justiça, 
publicado no DPJ de 23/10/2017. b) - Projeto de Emenda a Lei Orgânica, apresentado pelos 
Vereadores, Ronaldo da Silva Rocha, Almir Santos Pessoa e Sivaldo Ferreira da Silva, com o 
seguinte teor: PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 001/2017. 
Ementa: “Altera dispositivos da Lei Orgânica deste Município de Ituaçu/BA”. A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, especificamente o disposto no Capítulo IV – Do Processo Legislativo – Seção 
I – Disposições Gerais -, art. 33, inciso I, e Seção II – Da Emenda à Lei Orgânica -, art. 34 
“caput” e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Orgânica Municipal, e Título VIII – Do Processo Legislativo 
Especial – Capítulo I – Das Emendas à Lei Orgânica -, art. 184 “caput” e inciso I, de seu 
Regimento Interno, faz saber que o Plenário APROVOU e a Mesa Diretora PROMULGA a 
seguinte Emenda: Art. 1º - Altera a redação do Capítulo III – Dos Bens Municipais – art. 5º, 
incisos I, II, III e IV, art. 6º, inciso I, alíneas a e b, inciso II, alíneas a, b e c, inciso III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, art. 7º, art. 8º e art. 9º, §§ 1º e 2º, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: CAPÍTULO III - DOS BENS MUNICIPAIS - Art. 5º - Constitui 
patrimônio do Município seus direitos, ações, bens móveis e imóveis, águas fluentes emergentes 
e em deposito, localizadas exclusivamente em seu território e as rendas provenientes do 
exercício das atividades de sua competência e da prestação dos seus serviços. SEÇÃO I - DAS 
ALIENAÇÕES: Art. 6º - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes 
normas: I. quando imóveis, será precedida de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, 
dispensada esta, na modalidade concorrência, nos casos de doação, permuta, investidura, dação 
em pagamento e integralização ao capital da empresa pública ou sociedade de economia mista de 
que o Município seja majoritário; II. quando móveis, dependerá de avaliação prévia e licitação, 
dispensada esta nos casos de permuta, doação e ações que serão vendidas em bolsa, após 
autorização legislativa; § 1º - A avaliação de que se trata o caput deste artigo, deverá ser feita em 
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conformidade com os preços atualizados e praticados no mercado.§ 2º - Decorridos mais de 60 
dias da avaliação, o bem deve ser automaticamente atualizado.§ 3º - Os bens do município 
somente poderão ser doados a entidades de direito público, a instituições de assistência social e 
sociedades cooperativas de interesse social, para fins e uso exclusivos de interesse social após 
avaliação e oportunidade à cargo do poder executivo, conveniência socioeconômica, 
relativamente à escolha de outra forma de alienação e autorização legislativa. Art. 4º. Deverá 
constar no ato de doação cláusula de reversão para os casos de desvio de finalidade ou de não 
realização, dentro do prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da efetivação da doação.§ 5º - A 
doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, 
o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. § 6º - Lei 
especial estabelecerá outros requisitos e condições para efetivação das doações.§ 7º - Nos casos 
em que a alienação ocorrer por leilão, deverá esta ser processada por leiloeiro oficial ou 
funcionário designado pela autoridade competente, observada a legislação pertinente.§ 8º - A 
avaliação de bens para fins de fixação de seus valores mínimos para arremate deverá ser 
realizada por comissão especial, composta por, no mínimo, três servidores públicos efetivos, 
vedada a indicação de membros com até segundo grau de parentesco com o Prefeito, Vice-
Prefeito, Secretários, Vereadores, Ocupantes de Função de Confiança ou Ocupantes de Cargos 
em Comissão. § 9º - Caso a licitação na modalidade leilão, seja dada como deserta, nos termos 
da lei, poderá a administração municipal, por uma única vez, reduzir em, no máximo, 20% (vinte 
por cento) o valor dos bens levados a leilão, isolada ou globalmente, e marcar nova seção, desde 
que respeitado o prazo máximo de 03 (três) meses contados a partir da primeira seção. § 10 - 
Para efeito de alienação ou concessão do direito real de uso de bens imóveis municipais, a 
avaliação administrativa será processada tomando-se por base os preços vigentes no mercado 
imobiliário. § 11 - O Município poderá conceder direito real de uso de seus bens imóveis, 
mediante prévia avaliação, autorização legislativa e processo licitatório. § 12 - A concessão de 
direito real de uso mediante remuneração ou imposição de encargo, terá por objeto, apenas, 
terrenos para fins específicos de urbanização, edificação, cultivo de terra ou outra utilização de 
interesse manifestamente social. § 13 - Na hipótese de terreno integrante de programa 
habitacional de interesse social direcionada para população de baixa renda, a concessão de 
direito real de uso para fins de moradia poderá ser outorgada de forma gratuita, mediante 
autorização legislativa. § 14 - O uso dos bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante 
cessão, permissão e autorização, conforme o caso, desde que atendido o interesse público.§ 15 - 
A cessão de uso será feita sempre a prazo determinado, através de: I. contrato administrativo, 
mediante concorrência, com remuneração ou imposição de encargos, quando pessoa jurídica de 
direito privado. a) A concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a 
concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou verificar-se relevante interesse 
público, devidamente justificado; II. ato administrativo, gratuitamente ou em condições 
especiais, independente de concorrência, quando pessoa jurídica de direito público, autarquias 
municipais, empresa pública e sociedade de economia mista de que o Município seja majoritário. 
a) A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita sempre a título 
precário, por ato administrativo, mediante remuneração ou com imposição de encargos. b) A 
autorização de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário 
mediante remuneração ou com imposição de encargos, por ato administrativo e para atividade ou 
uso específico, em caráter eventual. Art. 7º - Atendido o interesse público, o uso de qualquer 
bem público municipal por associação representativa de segmento da comunidade será gratuito 
desde que devidamente autorizado pelo Legislativo e aprovado pelo Executivo. §1º Somente 
poderão ser beneficiadas as associações sem fins lucrativos, devidamente registradas, 
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reconhecidas de utilidade pública e com, no mínimo, um ano de fundação. §2º Lei específica 
regulará os prazos e condições gerais de uso de bens municipais pelas associações referidas neste 
artigo. Art. 8º - Os bens objeto de concessão, permissão, cessão e autorização de uso terão 
atualizadas, permanentemente, suas condições contratuais, de sorte que reflitam, objetivamente, 
remuneração ou encargo compatível com os resultados econômicos auferidos pelos respectivos 
beneficiários. Art. 9º - O Executivo Municipal manterá atualizado cadastro de bens imóveis 
municipais de domínio pleno ou submetidos a contratos de concessão, permissão, cessão, 
autorização de uso, devidamente documentado, devendo uma cópia desse cadastro ficar 
permanentemente à disposição da Câmara de Vereadores. § 1º - Os bens do patrimônio 
municipal devem ser cadastrados, tecnicamente identificados e zelados, especialmente os 
prédios, as terras públicas, os veículos, as máquinas e a documentação dos serviços públicos. 
Art. 2º - Altera a redação do artigo 29 “caput” da Lei Orgânica deste Município de Ituaçu/BA, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 29 – A Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu/BA, compor-se-á do Presidente, do Vice-Presidente e do Primeiro e 
Segundo Secretários, eleitos para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição para os 
mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, da mesma legislatura”. Art. 3º - 
Acrescenta ao art. 29 o § 4º, que terá  a seguinte redação: Art. 29.......§ 4º - Para fins do disposto 
no art. 29 “caput”, não será considerada reeleição o período compreendido entre o último 
período de uma legislatura e o primeiro período da legislatura subsequente. Art. 3º - Esta 
Emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - Ficam revogadas todas as 
disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu/BA, em 25 de 
outubro de 2017. Ronaldo da Silva Rocha – Vereador; Almir Santos Rocha – Vereador; Sivaldo 
Ferreira da Silva – Vereador. Justificativa ao Projeto de Emenda nº 001/2017 Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Antes de expormos os motivos que nos levam a apresentar as 
mudanças supramencionadas, ressaltamos que a presente proposição encontra alicerce no 
disposto no Capítulo IV – Do Processo Legislativo – Seção I – Disposições Gerais -, art. 33, 
inciso I, e Seção II – Da Emenda à Lei Orgânica -, art. 34 “caput” e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
Orgânica Municipal, e Título VIII – Do Processo Legislativo Especial – Capítulo I – Das 
Emendas à Lei Orgânica -, art. 184 “caput” e inciso I, de nosso Regimento Interno. As mudanças 
propostas no Projeto de Emenda em epígrafe advieram da necessidade de adequação da nossa 
Lei Orgânica e do nosso Regimento Interno no que concerne aos dispositivos relacionados no 
corpo do referido Projeto. No tocante ao Capítulo III – Dos Bens Municipais -, as alterações aqui 
propostas buscam normatizar com maior ênfase a administração, guarda, conservação e 
utilização dos bens patrimoniais do município, bem como o regramento legal das situações de 
alienação desses bens por parte da Administração Pública, que, a partir dessa Emenda terá que 
observar os termos dispostos nesse referido regramento. Portanto, as alterações na redação desse 
já referido Capítulo III e dos dispositivos nele contidos, servirão de ferramenta para  mensurar as 
medidas administrativas emanadas da Administração Pública sob o aspecto de sua legalidade 
quando tratar de alienação de bens municipais. No que diz respeito à alteração do “caput” do art. 
29 de nossa Lei Orgânica para que seja permitida a reeleição dos membros da Mesa Diretora 
desta Casa Legislativa para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, da mesma 
legislatura, bem como no diz respeito à inserção do parágrafo 4º ao art. 29, trata-se de alterações 
concomitantes para que seja guardada a devida e necessária pertinência entre as referidas 
alterações. Vale enfatizar para justificar a alteração do art. 29 e a inserção do parágrafo 4º a esse 
artigo, que é notório que esta Câmara Municipal, vem atualmente, avançando na remodelagem 
de suas engrenagens administrativas e de gestão interna, criando uma interlocução mais direta 
com os nobres Edís, bem como com a sociedade Ituaçuense. Contudo, esses avanços necessitam 
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de um lapso temporal para que as ações político-administrativas e as atribuições parlamentares 
desta Casa alcancem a esperada autonomia política que a possibilite cumprir com excelência as 
suas prerrogativas exclusivas e precípuas, buscando sempre o bem estar da coletividade. Outro 
ponto que corrobora com nosso entendimento, é que permitida a reeleição da Mesa Diretora, 
como também no Executivo, que permite que o Presidente da República, Governador e Prefeito 
sejam reeleitos, estaremos equiparando o Legislativo Ituaçuense aos demais que já adotaram 
posição idêntica, para não continuarmos na contramão da história. Sendo assim, a iniciativa tem 
como objetivo específico substanciar a Lei Orgânica, que a nosso ver estava superada", 
necessitando, por conseguinte, introduzir no seu texto normas que mais se adequassem às 
peculiaridades e exigências das legislações pertinentes e vigentes. Por fim, vale ressaltar que é 
salutar o aperfeiçoamento e a busca de normas que reflitam o desejo e a intenção de nós 
legisladores em se adequar aos avanços que nos são propostos no mundo atual e que corroboram 
com as atualizações das normas constitucionais e infraconstitucionais às quais nos dão suporte 
para o correto desenvolvimento de nossas atividades parlamentares. Ao trazermos estas 
considerações, conclamamos a Vossas Excelências que analisem a presente propositura e votem 
favoravelmente à sua aprovação. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu/BA, em 
25 de outubro de 2017. Ronaldo da Silva Rocha – Vereador; Almir Santos Rocha – Vereador; 
Sivaldo Ferreira da Silva – Vereador; c) -  Indicação apresentado pelo Vereador Euvaldo 
Figueredo da Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de outubro de 2017. Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O “Implantação de 
uma comporta na saída da Lagoa, situada no Povoado da Gruta da Mangabeira, deste município 
de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: A Gruta da Mangabeira vem sofrendo com a falta de água 
motivada pelas prolongadas secas que vem assolando nossa região. Com a implantação de uma 
comporta na saída da referida Lagoa, dará condições de retenção de água melhorando assim a 
sua capacidade de servir a comunidade da Gruta da Mangabeira, bem como, melhorará o seu 
aspecto de beleza, levando-se em consideração ser a Gruta um dos pontos turístico mais 
encantador não só de nosso município, bem como, de toda a nossa região. Quando a Lagoa 
encontra-se com um bom volume de água serve para amenizar o sofrimento dos seus moradores, 
bem como, daqueles que visita o Santuário de Coração de Jesus e a Caverna ali existente. A 
presente indicação visa ainda, dar uma especial atenção a uma das maiores Lagoas de nosso 
município. Nós homens públicos temos o dever de zelar pelo bem estar de toda a população de 
nosso município principalmente em ações preventivas, como esta. Lembramos ainda, que às 
margens da Lagoa foi implantado um Balneário que irá ser beneficiado com a instalação da 
referida comporta, pois também necessita de água para o seu funcionamento, melhorando com 
isso o turismo em nosso município. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares 
desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para 
atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente.  
Euvaldo Figueredo da Silva - Vereador – PP. d) – Convite da Coordenadora Geral da 
APLB/Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Bahia, Núcleo de Ituaçu, Senhora Eva Mendes 
de Queiroz, ao Excelentíssimo Senhor Presidente e Excelentíssimo Senhores Vereadores, para 
participar do Encontro Municipal de Funcionários de Escolas, a ser realizado no dia 28 de 
outubro de 2017, das 14hs00min às 18hs00min na Escola Municipal Dr. Rodrigues Lima.  
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e) - Convite à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA,  encaminhado pelo Senhor José 
Henrique, para a participar da 23ª Exposição de Artes Plásticas, a ser realizada nos dias 15, 16, 
17, 18 e 19 de novembro do corrente ano, na Área de Eventos de Ituaçu-Ba; f) – Nota de 
Agradecimento à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, encaminhada pelo 
Coordenador Municipal de Turismo, Senhor Matteus Nascimento, por ter cedido o espaço 
inferior da Câmara Municipal de Vereadores para valer o corpo da sua mãe, Zenilda da Silva 
Nascimento, a qual faleceu na quarta-feira, dezoito de outubro de dois mil e dezessete. Em 
seguida, o Senhor Presidente encaminhou à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica, para apreciação e apresentação do parecer ao referido projeto 
de emenda, ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os 
comentários dos expedientes lidos. Usou da palavra o Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Teceu 
comentários sobre a indicação de sua autoria, destacando que a lagoa da Gruta da Mangabeira 
costumava ficar cheia até os meses de agosto e setembro, mas depois que foi feita uma ‘vala’, o 
manancial deixou de acumular água e, além disto, existem algumas bombas instaladas que estão 
usando a água do reservatório. Afirmou que o objetivo da construção da comporta é ajudar a 
aumentar o armazenamento de água. Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO 
DIA, e colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) - Indicação apresentada pelo 
Vereador Euvaldo Figueredo da Silva, para a “Implantação de uma comporta na saída da Lagoa, 
situada no Povoado da Gruta da Mangabeira, deste município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para 
tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. 
Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao senhor 
Presidente que seja confeccionada uma Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Zenilda da 
Silva Nascimento, mãe do Coordenador de Turismo, Senhor Matteus Nascimento. Em seguida, 
destacou que está sendo realizada a campanha outubro rosa, que tem uma irmã que vem lutando 
contra um câncer e toda a família está enfrentando esta situação difícil, ressaltando que ele apoia 
todas as iniciativas que visam combater esta doença. Solicitou ao senhor Presidente o envio de 
ofício ao prefeito pedindo uma solução para o desabastecimento de diversas comunidades rurais 
do município, destacando que muitas pessoas o têm procurado para pedir uma solução, citando 
como exemplos, os moradores das localidades do Estreito e São Mateus. Disse ter se 
comprometido com estes moradores de interceder junto ao prefeito em busca de uma solução 
para o problema, enfatizando que tem ciência da crise financeira, mas que este problema deve ser 
priorizado. Com relação ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica, o Vereador Adriano afirmou que 
conversou com o Presidente da Câmara Márcio Aparecido e que, a princípio, vai apoiá-lo. Ver. 
Tertulina Silva Andrade: Após fazer as saudações de praxe, a Vereadora desejou um bom dia a 
todos os presentes. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e na 
continuidade, o Edil manifestou o seu pesar ao Coordenador de Turismo, Senhor Mateus 
Nascimento pelo falecimento da sua mãe, informando que não pôde comparecer ao velório 
porque estava viajando. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos 
funcionários da Casa, e prosseguindo, o Edil mencionou que no tocante a mudança da lei 
orgânica, a câmara dos deputados está querendo acabar com a reeleição e, por mais que o atual 
presidente seja merecedor, classificou a mudança como sendo absurda porque é preciso dar 
oportunidade a outros vereadores de ocupar a presidência do legislativo municipal. Destacou que 
todos os vereadores tem o direito de serem candidatos, mas que a disputa entre quem quer e 
quem já estar na presidência é injusta, manifestando ser contrário a tal mudança. Em seguida, o 
Vereador Otacilio comentou a fala do colega Adriano sobre a falta d’água, defendeu que o 
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prefeito precisa priorizar a solução deste problema, porque água é vida. Disse que tem 
acompanhado a situação de falta d’água nos povoados de Boca da Mata, Ovelha e Angico, os 
quais estão passando por uma grande necessidade desse precioso líquido, ressaltando que foram 
perfurados poços tubulares pelo ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, mas que os mesmos 
não foram instalados porque não foram fiscalizados, defendendo que a administração municipal 
agilizasse esta fiscalização e promovesse logo a instalação. Acrescentou que a bomba d’água que 
abastece o povoado de São Mateus queimou, cobrando do prefeito uma solução imediata para o 
problema, já que a população não pode ficar sem água. Em aparte, o Vereador Almir disse que 
já foi encaminhado ofício ao prefeito cobrando uma solução para o problema de água da 
localidade do Taquari, destacando que já conversou com o prefeito pessoalmente, que a 
população já fez um abaixo-assinado, e que a mesma pessoa que cuida do abastecimento de água 
da localidade do São Mateus é responsável pelo abastecimento do Taquari, mas não está 
cumprindo suas obrigações. Solicitou ao senhor Presidente que seja reenviado o ofício ao poder 
executivo cobrando uma solução para este problema, destacando que os vereadores Otacílio e 
Sivaldo foram bem votados nesta região e devem também abraçar esta causa. Defendeu que se o 
funcionário foi aprovado em concurso para cuidar do abastecimento de duas comunidades, ele 
tem obrigação de fazer isto. Dando continuidade, o Vereador Otacílio falou que o colega Almir 
se antecipou e comentou um assunto que ele iria falar oportunamente, destacando que tem 
conhecimento deste fato, que o concursado aprovado foi para tomar conta do abastecimento de 
duas comunidades, mas que o mesmo precisa honrar o seu compromisso e não pode ficar 
achando que por ser concursado, pode fazer o que quiser. Destacou que no edital estava 
especificada a carga horária de trabalho, afirmando que pediu aos moradores que fizessem um 
abaixo-assinado para levar a situação ao conhecimento do prefeito e assim ele possa tomar as 
providências cabíveis. Defendeu que não se pode permitir que a situação se prolongue, já que o 
funcionário só está fazendo a distribuição de água na região do São Mateus, mas não está 
fazendo no Taquari. Destacou que o prefeito precisa analisar a situação de abastecimento de água 
de cada região do município, já que existem algumas regiões que estão mais necessitadas que 
outras. Mencionou que a situação financeira do município é difícil e que, se for necessário, o 
prefeito deve interromper outros serviços e priorizar o abastecimento de água. Enfatizou que o 
funcionário que não está cumprindo suas obrigações deve pedir exoneração e deixar outra pessoa 
cuidar do serviço, mas que em nenhuma hipótese a população pode sofrer pela falta de 
compromisso do funcionário. Salientou que é preciso analisar cada situação individualmente, que 
não vai contemporizar por medo de perder um voto, afirmando ter sido eleito para representar o 
povo. Disse conhecer outras pessoas que trabalham com a distribuição de água e sabe do 
compromisso que estas pessoas têm com o serviço, mas que a falta d’água está dificultando cada 
vez mais o abastecimento das comunidades. O Edil comentou que esteve na casa do prefeito na 
terça-feira e que em meia hora viu quantos problemas chegaram para serem resolvidos, 
afirmando estar ciente da dificuldade de se administrar um município, mas que neste momento o 
gestor deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para minimizar os efeitos da falta d’água. 
Dando continuidade, disse que esteve na comunidade da Ovelha para levar areia e cimento para 
as pessoas construírem um pequeno barramento, mas não tem muita água disponível, mas deu 
para distribuir um pouco de água para cada casa. Finalizou agradecendo a presença de todos! 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma 
indicação verbal para o executivo solicitando a instalação de cisternas domiciliares, destacando 
que todos estão cientes da seca que assola o município e região, mas muitas regiões do município 
não contam com este benefício e que em outras regiões nem todos os moradores tiveram acesso a 
este benefício. Disse que na época em que foram implantadas as cisternas, alguns moradores 
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ainda não residiam no local e, portanto, não foram beneficiados.  Falou que a sua indicação é 
para que sejam instaladas cisternas nas regiões ainda não beneficiadas, bem como, nas 
residências de regiões que foram beneficiadas, mas que ainda não contam com este benefício, 
afirmando ser necessário fazer um levantamento da real necessidade do município. Em aparte, o 
Vereador Otacílio destacou que as pessoas que ainda não contam com cisternas domiciliares 
devem comparecer no CRAS e fazer o cadastro para receber o benefício. Disse que a região da 
Ovelha foi uma das beneficiadas, mas as pessoas que não receberam o benefício estão buscando 
o CRAS para se cadastrar para receber a cisterna. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo 
agradeceu os esclarecimentos, mas destacou que se não houver o interesse do prefeito em buscar 
este benefício para o município, dificilmente as cisternas vão chegar, sendo esta a razão de fazer 
indicação ao chefe do executivo municipal. Salientou que desde a gestão anterior está sendo feito 
o cadastro das famílias para receber as cisternas domiciliares, mas até o presente momento não 
houve nenhuma solução. Com relação a mudança da lei orgânica, o Edil afirmou que em nada 
vai interferir na pretensão de quem quer ser presidente, ressaltando que tal mudança apenas vai 
permitir àquele que está no exercício da função de concorrer à reeleição.  Prosseguindo, falou 
que os Vereadores Adriano e Otacílio comentaram a falta d’água na região do São Mateus e que 
ele tem ciência deste problema, haja vista, que os moradores estão tão preocupados que levam 
seus pedidos a todos os vereadores com quem tem contato. Destacou que o problema de 
abastecimento de água da localidade do Taquari não começou agora, já tem mais se sessenta dias 
que os moradores estão reclamando, que já conversou com o prefeito a respeito deste problema, 
mas nenhuma providência foi tomada nesse sentido, enfatizando que toda culpa está sendo 
atribuída à atuação do funcionário concursado, que não estaria cumprindo suas obrigações. 
Afirmou que a população está sendo prejudicada por esta situação, destacando acreditar que já 
passou da época do poder executivo dar uma resposta concreta para este problema. Defendeu que 
água é vida e que ninguém vive sem esse precioso líquido, ressaltando que na comunidade onde 
mora, procura orientar as pessoas que dispõe de mais para compartilhar com quem tem menos, 
priorizando sempre o consumo humano. Em seguida, o Vereador Sivaldo disse que a situação do 
atendimento no Hospital de Barra da Estiva não teve nenhuma solução, achando necessário que a 
Secretaria de Saúde se manifeste sobre como vai ficar, porque ainda tem ouvido muitas críticas 
das pessoas que moram nas regiões mais próximas de Barra da Estiva, que estão tendo que se 
deslocar até este município para depois se deslocar para Ituaçu em busca de atendimento médico. 
Mencionou que não soube dar nenhuma informação às pessoas que o tem procurado, defendendo 
que o Hospital de Barra da Estiva volte a atender os moradores de Ituaçu, principalmente os que 
moram nas regiões mais próximas. Destacou que o atendimento médico nas unidades de PSFs 
melhorou muito na atual gestão, mas que o suporte do Hospital de Barra da Estiva é muito 
importante. Concluindo a sua fala, o Vereador Sivaldo agradeceu a presença de todos, 
solicitando que compareçam mais vezes às sessões do legislativo municipal, ao tempo em que, 
desejou um bom dia a todos! Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito pedindo a 
extensão da rede de abastecimento de água da Santa Clara ao Riacho Fundo de Barra, destacando 
que a água parou de correr no Rio Ourives e que nos locais onde já tem poço perfurado e 
instalado, fica mais fácil fazer uma extensão de rede para abastecer as comunidades. Em seguida, 
afirmou ter conversado com o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido a respeito da 
alteração da lei orgânica que permitiria a sua reeleição, e deixou claro para o mesmo, ser contra 
tal mudança, pois acha que a disputa com quem já está no poder é injusta. Finalizando a sua fala, 
o Vereador Reinalvo desejou um bom dia a todos! Ver. Almir Santos Pessoa:  Saudou aos 
colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e continuando, o Edil disse que conversou com o 

Fl. 212 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

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

colega Otacílio antes da sessão do legislativo e defendeu que a simples alteração da lei orgânica 
não garante a reeleição automática do presidente da câmara e que vai ganhar quem obtiver o 
maior número de votos. Prosseguindo, destacou que existem muitas máquinas alugadas 
trabalhando nas estradas do município, ressaltando ter ciência da importância de recuperar as 
estradas vicinais, mas que muitas coisas estão deixando de serem feitas, citando como exemplo, 
a fiscalização dos poços artesianos que foram perfurados na gestão anterior. Mencionou que em 
uma semana o executivo conseguiria fiscalizar todos os poços perfurados, possibilitando a 
instalação dos mesmos, já que muitas comunidades estão necessitando de água. Disse que a 
bomba que abastece a comunidade do São Mateus queimou e o conserto deve ser priorizado pela 
administração municipal. Em seguida, o Edil falou que uma pessoa deixou de prestar o serviço 
de transporte escolar na região onde moram os vereadores Sivaldo e Otacílio por falta de 
condição de trafegar, falta de pagamento e falta de compromisso por parte da empresa que 
ganhou a licitação. Defendeu que o executivo não pode focar só na recuperação de estradas, 
sendo preciso priorizar outras áreas também, citando como exemplo, a área social. Em aparte, o 
Vereador Reinalvo esclareceu que o prefeito orientou a moradora do município a procurar o 
Ministério Público para que este autorizasse o município a dar além do que é permitido pelo 
programa, esclarecendo que o programa estabelece a cota de 24 (vinte e quatro) fraldas e que o 
prefeito não pode dar 150 (cento e cinquenta) fraldas, mas que caso o Ministério Público 
autorizasse, que o executivo faria a entrega da quantidade estabelecida, caso contrário, o gestor 
corre o risco de ser contestado pelo próprio Ministério Público. Dando continuidade, o Vereador 
Almir disse que concordava com o colega Reinalvo, mas destacou que após terem ido conversar 
com o gestor, o mesmo acabou dando a quantidade de fraldas e os medicamentos que foram 
pedidos, deixando na dúvida se realmente era por uma questão legal, ou se o prefeito não queria 
dar o que estava sendo pedido. Afirmou que não estava fazendo uma crítica ao prefeito, mas 
apenas alertando o mesmo que se tiver a possibilidade de ajudar, que assim o faça para evitar que 
as pessoas tenham que recorrer aos vereadores e ele resolver depois, porque as pessoas acabam 
ficando chateadas. Em aparte, o Vereador Otacílio disse que a crítica do colega Almir foi muito 
importante, afirmando que as pessoas portadoras de necessidades especiais precisam ser 
atendidas prontamente e que a gestão municipal não pode deixar a situação chegar ao ponto que 
chegou. Disse que quem tem o poder de resolver é o prefeito e que ele não pode deixar o 
problema chegar ao conhecimento dos vereadores para somente depois tomar uma providência. 
Acrescentou que existe uma pessoa portadora de necessidade especial na localidade do São 
Mateus, que é filho do Senhor Adão de Afonso, que tem as datas certas para ser atendido em 
Salvador e em Vitória da Conquista, não sendo necessário que os familiares fiquem toda vez 
tendo que vir pedir ao prefeito o transporte, porque já existe o veículo apropriado para fazer o 
transporte destas pessoas portadoras de necessidade especial, mas o prefeito coloca muita 
dificuldade para atender aos pedidos, manifestando ser contra estas atitudes do gestor. Em 
aparte, o Vereador Sivaldo destacou que as pessoas portadoras de necessidades especiais já 
comprovaram esta situação e, portanto, não precisam ficar pedindo autorização a cada viagem, 
diferente das pessoas que por uma eventualidade precisam de um transporte especial e aí sim 
precisam fazer tal pedido. Em aparte, o Vereador Adriano defendeu que o prefeito precisa dar 
mais autonomia para os Secretários Municipais, porque alguns casos são urgentes. Em seguida, 
afirmou que apesar de não ter assinado no projeto que modifica a lei orgânica e permite a 
reeleição do Presidente da Câmara, não é contra o referido projeto de emenda, por acreditar que 
vai se eleger presidente aquele que obtiver o maior número de votos. Novamente em aparte, o 
Vereador Reinalvo esclareceu que não é contra o prefeito ajudar as pessoas, mas que as pessoas 
portadoras de necessidade especial recebem o benefício do governo e a cota é pré-fixada, não 
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podendo o gestor extrapolar esta cota sem autorização da justiça, sob pena de ser 
responsabilizado. Disse que, em razão disto, ele pediu que a moradora procurasse o Ministério 
Público para que este se manifestasse favoravelmente à doação acima da cota estabelecida. Em 
aparte, a Vereadora Elza Marillu disse que, na condição de mãe, ficou muito sensibilizada com 
a situação narrada pela moradora. Salientou que a administração municipal não estabeleceu as 
suas prioridades, ressaltando a fala do colega Otacílio que abordou o problema de abastecimento 
de água. Disse que, na parte da saúde, o governo municipal está pecando muito, destacando que 
a moradora compareceu no legislativo após ter sido humilhada e que a mesma recorreu aos 
vereadores como sendo sua última esperança de ver o problema resolvido. Afirmou que existem 
diversos outros casos como este ocorrendo no município. Mencionou que tem sido procurada por 
diversos moradores, que lhe relatam a humilhação que sofreram, não sabendo especificar de 
quem partiu tal humilhação, mas que o funcionário aconselhou a pessoa a usar fralda de tecido, 
sendo muito humilhante para uma mãe que tem um filho especial, ouvir este tipo de conselho. 
Afirmou ser preciso eleger estas questões como sendo prioridade e ter mais bom senso no 
atendimento das pessoas necessitadas, analisando cada caso individualmente.  Ressaltou que a 
atual gestão não pode usar a crise econômica como desculpa para deixar de atender as pessoas 
que precisam. Comentou que uma mãe esteve na casa do Vereador Adriano, o qual ajudou a 
mesma na parte dos medicamentos e que ela também a procurou, enfatizando que a mesma não 
foi eleitora nem dela e nem do vereador Adriano, mas pediu desesperadamente para os 
secretários e prefeito e não foi ajudada. Disse que até a forma como a resposta é dada para as 
pessoas está errada, já que depois que os vereadores procuram, o executivo acaba cedendo e 
ajudando, questionando o porquê de não ter ajudado antes. Falou que no dia da sessão anterior, 
em que o prefeito esteve presente, ligou para o mesmo às 06 (seis) horas para relatar o caso de 
duas mães que tem filhos com hidrocefalia e que foram orientadas a fazer a viagem na van. Disse 
estar se sentindo de mãos atadas porque não pode mais ajudar as pessoas como fazia na época 
em atuava neste setor, sem necessidade de as pessoas ficarem toda hora recorrendo ao prefeito 
ou à primeira dama. Falou que concordava com a fala do Vereador Adriano, quando este 
defendeu a necessidade do prefeito delegar funções, ressaltando que cada caso precisa ser 
analisado individualmente. Afirmou que existe uma moça de 17 (dezessete) anos, moradora da 
localidade da Foveira, que está com câncer, que o pai da mesma se sentiu humilhado porque 
primeiro disseram que tinha que fazer a viagem de ônibus, mas acabou liberando para que ele 
fosse de van, afirmando acreditar que houve uma humilhação da família, sendo que era um caso 
que necessitava de uma atenção especial, enfatizando que gostaria de deixar registrado em ata a 
sua indignação como vereadora e como mãe. Em seguida, o Senhor Presidente chamou a atenção 
dos vereadores, esclarecendo que conforme preceitua o Regimento Interno, Aparte é uma 
interrupção do orador, por tempo breve, para fazer uma indagação ou esclarecimento relativo a 
sua exposição. Dando continuidade, o Vereador Almir destacou que muitas pessoas criticam a 
concessão de apartes nas falas dos vereadores, que os mesmos apenas estão seguindo o que 
determina o regimento interno, que faculta ao vereador conceder o aparte aos seus pares. 
Prosseguindo, o Edil afirmou que nos casos das pessoas portadoras de necessidades especiais, 
que o prefeito tem condição de ajudar, destacando não ser contra que as pessoas sejam ajudadas, 
apenas não concorda que seja necessária a intervenção dos vereadores para que o prefeito resolva 
ajudar. Comentou que durante a sua posse no Conselho Municipal de Educação, na terça-feira, 
recebeu uma ligação de uma moça desesperada, de prenome Claudinha, que é sobrinha do ex-
vereador Lourival (Vaval) e eleitora do prefeito Adalberto, relatando que o executivo iria mandar 
uma van para buscá-la em Salvador, sendo que ela tem problema nas pernas.  O Edil disse que 
entrou em contato com o Secretário de Administração, Senhor Vanildo e com Celina, que 
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trabalha no CRAS, para resolver o problema, destacando que a pessoa que está no comando do 
setor precisa saber o que é uma prioridade, afirmando que o caso em questão é uma prioridade. 
Enfatizou que o executivo deve interromper até o serviço de recuperação de estradas para usar o 
recurso para fazer o transporte desta paciente, porque a mesma tem um problema de saúde sério. 
Disse que ele na medida do possível, tem buscado ajudá-la, mas que seu salário não é suficiente 
para ajudar a todos que o procuram. Destacou que a atual gestão não está ajudando muito as 
pessoas mais carentes do município, seja através da doação de cestas básicas, seja de um remédio 
ou de uma ajuda para o transporte, ressaltando que existem casos que não podem esperar. 
Acrescentou que a responsável pela marcação das viagens é uma pessoa muito atenciosa e 
educada, mas o prefeito precisa orientar sobre os casos especiais para evitar que situações como 
essa voltem a ocorrer, já que uma pessoa que tem um problema como o da referida paciente não 
pode ser transportada de van. Afirmou que se tivesse condição financeira, mandaria seu próprio 
carro para buscá-la, mas não tem como atender a todos os pedidos. Dando continuidade, o 
Vereador Almir parabenizar o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido pelas suas 
indicações, destacando que em sessão anterior o mesmo solicitou a construção de uma barragem 
para o poder executivo e já foi atendido.  Disse ao líder do governo, Vereador Adriano Machado, 
que voltasse a conversar com o prefeito sobre o banheiro que foi solicitado por ele para uma 
pessoa deficiente, ressaltando que o mesmo sendo o líder do governo e sendo um caso de uma 
pessoa necessitada, o gestor não atendeu ao pedido. Ressaltou ainda que o mesmo se aplica ao 
pedido do Vereador Euvaldo, que solicitou a construção de banheiros públicos no povoado da 
Gruta da Mangabeira, enfatizando que estes equipamentos públicos serão de grande utilidade. 
Afirmou que não está querendo desmerecer o atendimento da indicação feita pelo Vereador 
Márcio Aparecido, mas que o gestor também precisa atender outras indicações feitas, 
independentemente de quem tenha sido o autor, já que o pedido não visa beneficiar o vereador, 
mas sim a população. Para finalizar, o Vereador Almir solicitou ao Presidente em exercício que 
reitere os Ofícios números 94 (noventa e quatro), 100 (cem) e 101 (cento e um), que solicitam a 
prestação de contas das máquinas alugadas que estão trabalhando no município. Ver. Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora pediu 
desculpas ao presidente em exercício, Vereador Ronaldo, por ter se excedido no aparte que fez 
na fala do colega Almir, mas que acabou tratando de uma assunto que já havia sido abordado por 
outros vereadores e para não ficar desconexo, achou melhor falar logo o assunto no aparte. 
Dirigindo-se ao Vereador Sivaldo, falou que a respeito do Hospital de Barra da Estiva, achava 
que o melhor seria ir conversar diretamente com a Secretária de Saúde, prontificando-se a ir com 
o mesmo para ver se alguma solução está sendo dada para o problema. Salientou que tem muita 
gente da região do Vereador Ronaldo que a tem procurado a respeito desse assunto e que ela 
assumiu o compromisso de conversar com a Secretária e ainda não fez isto. Esclareceu que no 
caso em questão, o que aconteceu foi que o município extrapolou as AIHs a que tinha direito e 
por esta razão está sendo negado o atendimento dos moradores de Ituaçu como mecanismo de 
pressão para que o município pague pelos atendimentos que excederam as AIHs a que tinha 
direito, destacando que o valor da dívida do município com o Hospital de Barra da Estiva é 
grande. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu disse que não sabe como os vereadores 
vão conseguir convencer o prefeito a atender as prioridades do município, ressaltando não 
acreditar que o colega Adriano Machado esteja sem moral com o prefeito, já que ele, assim como 
todos os demais vereadores, é diariamente procurado pela população, que está desesperadamente 
em busca de uma solução para os problemas existentes. Destacou que na área da saúde as 
pessoas não estão recebendo a ajuda que esperavam receber da atual gestão na parte do 
transporte e de exames, ressaltando que os vereadores Euvaldo, Adriano e Ronaldo são os que 
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mais atuam nesta área da saúde e sabem da real necessidade da população. Em aparte, o 
Vereador Euvaldo disse discordar do colega Adriano Machado quando este diz que está sem 
moral, enfatizando que só pode fazer o que está ao seu alcance, sendo difícil a noite que não é 
procurado por duas ou mais pessoas em busca de ajuda. Disse ainda, que na presente data 
mandou seu carro levar duas pacientes em Barra da Estiva, sendo assim, não pode dizer que não 
tem moral com o prefeito em razão disto, que o Vereador Adriano Machado está errado em se 
expressar desta forma, que cada um faz o que pode e o que não pode, só resta explicar o porquê 
de não poder ajudar. Mencionou que existem algumas pessoas que abusam da boa vontade dos 
vereadores, e quando percebe esta má intenção que ele não fala nada com a pessoa. Sobre a 
situação do Hospital de Barra da Estiva, o Edil ratificou as palavras da Vereadora Elza Marillu, 
destacando que as AIHs do município foram usadas até mesmo para consulta, quando deveriam 
ser reservadas para casos de cirurgia. Prosseguindo, a Vereadora Elza Marillu voltou a destacar 
a necessidade de dar prioridade a determinadas áreas, ressaltando que já teve caso da funcionária 
que faz a marcação das viagens autorizar a viagem e depois ter que ir procurar o prefeito para 
que este autorizasse, destacando que em determinados momentos não se consegue falar com o 
prefeito e que a funcionária precisa ter esta autonomia, principalmente nos casos de urgência, 
porque de nada adianta ter uma funcionária se tudo precisa ser autorizado diretamente pelo 
prefeito. Afirmou que existem diversos casos de pacientes que precisam ser tratados como 
prioridade no município, que os familiares, por desespero, estão querendo trazer algumas 
crianças para mostrar para os vereadores a necessidade, enfatizando que entende o desespero 
destas pessoas, mas que infelizmente os vereadores não tem condição de resolver o problema, 
que eles procuram ajudar na medida do possível, mas que o executivo é quem tem recursos e 
equipamentos para ajudar estas pessoas. Solicitou aos vereadores de situação que, quando 
tiverem oportunidade, conversassem com o prefeito e procurassem sensibilizar o mesmo sobre 
esta necessidade. Disse achar justo que o município procure racionalizar o transporte de 
pacientes, mas que no caso dos pacientes portadores de necessidades especiais, não se pode 
obrigar uma pessoa a passar por um constrangimento desnecessário. Defendeu que na área da 
saúde não existe crise financeira, que os recursos são suficientes, mas que é preciso que as 
pessoas que cuidam do setor sejam mais humanas. Acrescentou que conversou diretamente com 
o prefeito a respeito da Senhora Maria Edilsa, que faz tratamento de hemodiálise em Brumado, 
ressaltando para o gestor que a mesma não tem mais condição de ser transportada de van, porque 
já tem mais de noventa anos, mas quando o prefeito foi se inteirar do assunto já era tarde demais, 
porque ela já havia falecido. Finalizando a sua fala, a Vereadora Elza Marillu desejou um bom 
dia a todos! Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por 
participar de mais uma sessão do legislativo municipal. Em seguida, o Edil externou seus 
sentimentos pelo falecimento da mãe do Senhor Mateus Nascimento, ressaltando que não 
participou do velório porque estava em Vitória da Conquista, mas que ficou muito sentido com 
tal perda. Prosseguindo, afirmou para o estudantes presentes que podem sempre contar com ele, 
pedindo aos vereadores que ainda não contribuíram com os mesmos, que façam suas 
contribuições. Dando continuidade, o Edil parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador 
Márcio Aparecido pelo atendimento do Prefeito a sua indicação, ressaltando que tem vereador do 
lado do gestor municipal que faz indicação e não é atendido, enquanto o Vereador Márcio 
Aparecido pede troca de luminárias, sistemas de abastecimento de água, barragem, calçamento e 
é atendido, parabenizando o mesmo e rogando a Deus que continue o abençoando. Em aparte, o 
Vereador Almir destacou que o calçamento da localidade do São José de Noé será feito pelo 
executivo municipal, mas com recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal José 
Rocha, apoiado pelo Vereador Márcio Aparecido. Continuando, o Vereador Joel disse ter 
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ciência disto, mas que de todo jeito quem vai executar a obra é a prefeitura, destacando acreditar 
que se a obra fosse uma conquista do colega Almir, que o poder executivo não faria a mesma. 
Em seguida, afirmou ser a favor da mudança da lei orgânica que vai permitir a reeleição do 
presidente da câmara, destacando acreditar que o atual presidente tem tudo para se reeleger e que 
não acha justo que ele não possa ser candidato. Ressaltou que não concordava com o Vereador 
Reinalvo quando este disse ser injusto o presidente concorrer à reeleição por ‘ter as cartas nas 
mãos’, mas que concordava com o Vereador Adriano, quando este se expressou, afirmando que 
não se pode tapar o sol com a peneira, achando que se ele não está tendo os seus pedidos 
atendidos pelo prefeito, que tem que se queixar mesmo. Dando prosseguimento, o Presidente em 
exercício, franqueou a palavra ao Lider do Governo e ao Lider da Oposição, respectivamente.  
Fazendo uso da palavra, o Lider do Governo, Vereador Adriano Silva Machado, parabenizou 
o Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, pela condução dos trabalhos do 
legislativo municipal. Em seguida, destacou que diariamente é procurado por diversas pessoas 
em busca de ajuda, ressaltando ter conseguido com o chefe de gabinete, Senhor Aroldo Lima 
Chaves, um carro para fazer o transporte de um paciente na terça-feira, mas quando chegou no 
dia da viagem foi avisado que não tinha o carro disponível, questionando como pode ser isto 
possível. Comentou que precisou trocar dois pneus do seu veículo esta semana, que só para 
Salvador seu carro já viajou cinco vezes, que não nega o seu veículo para quem está precisando, 
porque não pode deixar de ajudar uma pessoa. Afirmou ter ficado chateado com o fato do chefe 
de gabinete ter lhe garantido que tinha um carro disponível para levar um paciente, mas depois 
ter voltado atrás, enquanto que o Presidente da Câmara solicitou um veículo para levar um 
paciente em Itabuna e o veículo foi liberado de imediato, destacando que ele ficou com a ‘mão 
no queixo’ e passou vergonha. Salientou que falou para a pessoa que seu carro estava com os 
pneus gastos, mas o mesmo falou para ele se virar porque tinha que buscar sua mãe de 89 
(oitenta e nove) anos e não poderia viajar de ônibus. O Vereador Adriano falou que não vai tapar 
o sol com a peneira, afirmando que é do grupo de situação, mas o que estiver errado ele tem que 
falar, já que foi eleito pelo povo para defendê-lo. Enfatizou que quase nunca consegue os 
veículos que pede para fazer o transporte de pacientes e, quando consegue na segunda-feira, 
chegando na sexta-feira recebe a notícia de que o carro teve que fazer outra viagem, 
questionando a falta de respeito com que está sendo tratado. Em seguida, usou da palavra o 
Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa manifestando os seus sentimentos à família do 
Coordenador de Turismo deste município, Senhor Matteus Nascimento, destacando que 
acompanhou, por telefone, os últimos dias de vida da sua mãe. Rogou a Deus que confortasse a 
família, ressaltando que sempre tem uma pessoa mais forte, que deve ajudar as outras neste 
momento. Destacou já ter perdido sua mãe e seu pai, mas que este momento deve ser encarado 
como um descanso que Deus está dando para a pessoa, sendo preciso consolar as pessoas que 
ficaram. Dando continuidade, o Edil destacou que os ofícios que foram requeridos por ele na 
sessão anterior não foram encaminhados, solicitando o envio dos mesmos. Em seguida, solicitou 
ao Senhor Presidente o envio de ofício ao prefeito para que faça o patrolamento da estrada da 
Mamona à Ingazeira, afirmando ter ciência de que o serviço não vai ficar bem feito, mas que vai 
garantir uma condição mínima para os veículos trafegarem. Ressaltou que o filho do Senhor 
Adão, da localidade da Ovelha, ‘entregou’ a linha de ônibus em razão da péssima condição da 
estrada, já que ele havia adquirido um veículo com menos de 15 (quinze) anos de uso, como foi 
exigido no edital da licitação, mas toda hora o ônibus apresentava um problema em razão da 
péssima condição da estrada e ele preferiu desistir. Mencionou que foi à prefeitura e falou 
pessoalmente com o prefeito que ele precisa adotar uma providência no tocante ao abastecimento 
de água do Taquari, avisando ao mesmo que, caso não tome nenhuma providência, vai tomar as 
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providências cabíveis. Disse que se fizer uma denúncia, o gestor não vai poder questionar, 
porque já tratou do assunto com o chefe de gabinete e com o próprio prefeito e nada foi feito. 
Falou que o responsável pela operação do sistema alega que não ‘vale a pena’ se deslocar até a 
localidade, mas que neste caso ele precisa renunciar e o segundo colocado no concurso deve ser 
convocado para fazer o serviço. Afirmou que se o funcionário foi aprovado para trabalhar nas 
duas regiões, deve fazer o serviço, mas o que não pode é o povo sofrer porque o funcionário acha 
que não dá para fazer o serviço. Logo após, o Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da 
Silva Rocha, saudou a todos os presentes, e em seguida manifestou os seus sentimentos ao 
Coordenador de Turismo, Senhor Matteus Nascimento, pelo falecimento da sua mãe, ressaltando 
ser uma honra fazer isto na condição de presidente em exercício do legislativo municipal. Disse 
que a Senhora Zenilda era uma professora respeitada, um exemplo de educadora, que deixou um 
legado no município. Continuando, saudou os estudantes presentes, convidando os mesmos a 
comparecer mais vezes nas sessões desta Casa legislativa, estendendo este convite aos demais 
alunos da instituição de ensino. Destacou que na próxima eleição muitos daqueles estudantes 
serão eleitores, sendo importante conhecer o trabalho dos vereadores para que não vote no 
candidato por ser o mais bonito ou o mais engraçado, mas sim aquele que tem compromisso com 
o povo e sabe trabalhar pelo povo. Afirmou que o interessante seria o município disponibilizar o 
transporte para que os alunos tivessem a oportunidade de assistir pelo menos duas sessões por 
ano da câmara, principalmente aqueles que estão no último ano do ensino médio, já que muitos 
vão buscar uma oportunidade de estudo em outros municípios. Prosseguindo, o senhor 
Presidente, destacou que um dos maiores exemplos da forma desrespeitosa com que os 
portadores de necessidades especiais estão sendo tratado é o do Senhor apelidado por ‘Tõe’, que 
o Vereador Adriano Machado há 06 (seis) meses ou mais solicitou a construção de um banheiro 
e nada foi feito, afirmando ser um descaso da administração pública. Defendeu que o legislativo 
cobrasse mais o gestor em relação a este pedido, enfatizando ser este um fato inadmissível de 
tamanho descaso com um ser humano e, além disso, ainda quer que a pessoa portadora de 
necessidade especial dê uma destinação adequada aos seus dejetos. Questionou se a 
administração municipal espera que o portador de necessidade especial guarde seus dejetos em 
casa. Disse ao Vereador Adriano Machado que ele precisa ser mais contundente em suas 
cobranças, já que o prefeito assumiu um compromisso com ele e não cumpriu. Dando 
continuidade, destacou que está em tramitação na câmara o projeto de lei visando à criação da 
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, mas por outro lado o município está enfrentando 
problemas no abastecimento de água, na conservação das estradas rurais, na área da saúde e o 
gestor quer criar mais uma secretaria, questionando se existem recursos disponíveis para criar 
mais cargos e despesas, se este é o momento ideal para tomar esta iniciativa. Falou que os 
vereadores precisam se fazer estas indagações antes da votação do referido projeto de lei, 
questionando se não seria oportuno deixar este projeto de lei para o próximo ano para ver se esta 
crise financeira passa e a situação melhora. Mencionou que o prefeito estava em Salvador no dia 
anterior na manifestação contra a redução de receitas dos municípios, mas por outro lado manda 
para a câmara um projeto de lei que onera o município, sendo que não é um caso de extrema 
urgência. Defendeu que este é o momento de conter despesas, citando como exemplo, o grande 
número de máquinas alugadas que estão trabalhando, ressaltando não ter certeza de que o 
município está honrando todos os seus compromissos, mas insiste em manter este ritmo de 
trabalho. Afirmou que em todas as sessões os vereadores imploram por reparos em trechos 
críticos, sugerindo que o gestor use apenas as máquinas do município para fazer uma operação 
tapa-buracos, esperando a melhora na arrecadação para retomar os serviços que estão sendo 
feitos. Destacou que o gestor é responsável pela administração dos poucos recursos que estão 
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chegando ao município, e que deve saber distribuir estes recursos nas mais diversas áreas de 
atuação. Defendeu que os vereadores devem conversar com o prefeito e discutir com o mesmo a 
conveniência de se criar esta despesa neste momento, ressaltando que o gestor precisa ouvir os 
conselhos, porque suas atitudes refletem na vida de todos os moradores do município. Em 
seguida, o Senhor Presidente agradeceu aos funcionários do Hospital de Paramirim, onde sua 
esposa foi operada, afirmando ter sido muito bem recebido e que sua esposa recebeu um 
tratamento humanizado. Destacou que levou sua cunhada para ser a acompanhante e que à noite 
não encontrou uma vaga para deixar o veículo estacionado, mas a equipe do hospital 
disponibilizou uma vaga no próprio hospital para guardar o veículo, enfatizando que, enquanto 
isto, Ituaçu tem um hospital onde as pessoas não conseguem entrar com o carro para levar o 
paciente até a recepção. Solicitou ao assessor jurídico que analisasse a legalidade do ato do 
prefeito, que mandou colocar um portão no hospital e não aceitar que as pessoas tenham o direito 
de estacionar os seus veículos no local para serem atendidos ou para acompanhar um paciente, 
ressaltando que o hospital é público e que esta alegação de que é para manter a ordem no local 
não procede.  Salientou que se existem pessoas usando o local como estacionamento, que devem 
ser punidas e se possível até solicitar um guincho para retirar o veículo do local, mas a medida 
não pode prejudicar os pacientes e seus acompanhantes, defendendo inclusive que sejam criados 
dois acessos, sendo uma entrada e uma saída. Espera que todos os vereadores também apoiem 
esta luta, enfatizando não ser contra a contratação do segurança que guarnece a entrada do 
hospital, até mesmo para orientar as pessoas onde devem estacionar e que ao sair devem 
desocupar as vagas. Ressaltou que é a favor da mudança da lei orgânica para permitir a reeleição 
do presidente, afirmando que isto não representa a reeleição automática do presidente, já que os 
vereadores continuarão a ter a liberdade de votar em quem quiser para ser presidente, até porque 
esta é uma decisão do grupo político e apenas ai permitir que o presidente em exercício também 
seja um postulante ao cargo. Destacou que os vereadores não devem pensar apenas no momento 
presente e lembrar que esta medida pode beneficiá-lo no futuro, se ele for um bom presidente e 
quiser concorrer à reeleição. Dando continuidade, afirmou ser um absurdo as filas que estão se 
formando em frente ao fórum da cidade para fazer o cadastramento biométrico, destacando que 
tem gente dormindo na fila. Solicitou o envio de ofício ao cartório eleitoral para que reveja a 
forma de atendimento da população, defendendo que seja feito o agendamento do atendimento 
para evitar a formação de longas filas. Salientou que isto está sendo um desestímulo aos 
eleitores. Em seguida, o Senhor Presidente quebrou o protocolo e franqueou a palavra aos 
seguintes Vereadores: Sivaldo Ferreira da Silva: Destacou que da forma como está sendo feita 
as pessoas estão tendo que enfrentar duas filas, sendo uma para pegar a senha e outra para serem 
atendidos, enquanto antes o atendimento estava sendo agendado por telefone e o atendimento era 
muito melhor. Ver. Almir Santos Pessoa: Falou que debateu em sessão anterior com o prefeito, 
sobre a questão da conveniência de se criar a Secretaria de Turismo neste momento, e que o 
gestor defendeu que a medida é viável e vai garantir a vinda de mais recursos para o município. 
Destacou que a câmara tem o poder de propor emendas ao referido projeto de lei de autoria do 
executivo, inclusive diminuindo a quantidade de cargos propostos de 7 (sete) para 3 (três) ou 4 
(quatro).  Afirmou ser preciso analisar a realidade do município, já que se forem criados os 
cargos, dificilmente ficarão vagos, porque as pessoas vão pressionar pelas nomeações, mas o 
gestor não tem recurso disponível para pagar diante da crise econômica enfrentada pelo 
município. Mencionou que a simples criação de uma secretaria não vai garantir a vinda imediata 
de recursos para o município, destacando que as comissões precisam analisar o projeto e cortar 
alguns cargos. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Afirmou ter conversado com o prefeito a 
respeito deste assunto e ele defendeu a ideia de que se não for criada a mencionada Secretaria, o 
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município não vai receber os recursos. Disse ser a favor da medida proposta pelo colega Almir, 
visando a diminuição do número de cargos criados, destacando que seria a solução ideal porque 
o município criaria a secretaria e estaria apto a receber os recursos e, em contrapartida, não 
criaria muitas despesas. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:  Questionou como o município pode 
receber verba para o turismo se não tem uma secretaria implantada. Ver. Adriano Silva 
Machado: Mencionou que a criação da secretaria de turismo não vai ter grande impacto sobre as 
contas do município, já que provavelmente o gestor vai fazer um remanejamento das pessoas 
para ocupar os cargos criados, afirmando ser favorável ao citado projeto de lei, assim como ao 
projeto de emenda a lei orgânica, que trata da reeleição do Presidente da Câmara. Dando 
continuidade, o Presidente em exercício, Vereador Ronaldo parabenizou o Vereador Almir pela 
sua sugestão, afirmando que seria a solução ideal, já que permitiria a criação da secretaria de 
turismo e diminuiria os gastos do município, já que eliminaria o número de cargos criados. 
Sugeriu aos membros das comissões que analisassem o referido projeto de lei e lembrassem que 
este é o momento de conter despesas. Prosseguindo, afirmou ter sido uma honra substituir o 
Presidente da Câmara no comando de uma sessão legislativa pela segunda vez no ano, elogiando 
o mesmo pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando à frente da Câmara de Vereadores de 
Ituaçu. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da Silva 
Rocha,  declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e 
achada conforme vai devidamente assinada.  Ver. Joel Teixeira Silva – Primeiro Secretário, 
mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, 
em vinte e sete de outubro de dois mil e dezessete.  
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