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 Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos três dias do mês de 
novembro 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 Márcio Aparecido Araújo 
(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: Márcio Aparecido Araújo Rocha 
(Presidente); 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. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara. 
Vereador Márcio Aparecido Araújo 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) – Comunicados 
no Ministério da Educação, datados de dezesseis de outubro do ano em curso, informando a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA; Programa: PNAE 
– Alimentação Escolar – Pré-Escola; Valor em R$ 5.203,40 (cinco mil, duzentos e três reais e 
quarenta centavos); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – EJA; Valor em R$ 1.945,60 (hum 
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos); ); Programa: PNAE – Alimentação 
Escolar – AEE; Valor em R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos); Programa: 
PNAE – Alimentação Escolar – CRECHE; Valor em R$ 4.151,60 (quatro mil, cento e cinquenta 
e um reais e sessenta centavos); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; 
Valor em R$ 20.647,00 (vinte mil, seiscentos e quarenta e sete reais); Programa: QUOTA;  
009(nove); Valor em R$ 40.894,10 (quarenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez 
centavos).  b) - Indicação apresentada pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, com o seguinte teor:  
Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de novembro de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de extensão de 
uma Rede de abastecimento de água do Povoado de Santa Clara aos Povoados de Riacho Fundo 
e Barra, deste Município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: A presente Indicação se dá pela 
necessidade da extensão de uma rede de abastecimento de água do Povoado da Santa Clara aos 
Povoados de Riacho Fundo e Barra, deste Município, vez que, os moradores daquelas 
comunidades vêm constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época de 
estiagem, o que ocasiona grande sofrimento, principalmente para conseguir água potável para o 
sustento de suas famílias.  As famílias que ali residem, há muito tempo clamam por um 
abastecimento de água para que possam ter uma vida mais digna. A extensão da referida rede 
visa, sobretudo, a possibilidade de melhorar a qualidade da água para o consumo humano, uma 
vez que a escassez de água na região é grande, devido a seca prolongada que atinge o nosso 
município, sendo que este ano  representa uma das piores secas dos últimos anos, o que levou a 
nossa municipalidade a decretar estado de emergência.  Rogo que a citada extensão seja feita 
urgentemente, para evitar que os habitantes daquelas localidades fiquem impossibilitados de seus 
afazeres domésticos e que seus animais não passem sede, trazendo assim, grandes benefícios. Tal 
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obra trará uma grande melhoria na qualidade de vida, resolvendo um grave problema social que 
todo ano causa transtorno para todos daqueles Povoados. ÁGUA É VIDA! 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. Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador – PMDB; c) - 
Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Zenilda as Silva Nascimento, apresentada pelo Ver. 
Adriano Silva Machado, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de novembro de 2017. 
Senhor Presidente, Apresento a esta Casa Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. 
Zenilda da Silva Nascimento. MOÇÃO DE PESAR:  No dia 18 deste mês de outubro do corrente 
ano de 2017, fomos acometidos de uma imensa tristeza e pesar devido ao falecimento da 
Professora Zenilda da Silva Nascimento, filha de Álvaro Honório da Silva e Elza Lima Silva, era 
casada com Nivaldo Gomes Nascimento, desta união adveio dois filhos, Juliano da Silva 
Nascimento e Mateus da Silva Nascimento. O seu esposo faleceu prematuramente, quando os 
filhos do casal ainda eram crianças, fato este que levou a nossa conterrânea Zenilda a uma total 
dedicação as mesmas, criando-as com amor, carinho, confiança e respeito, sempre os guiando 
para uma formação de retidão, ajudando-os em seus planos de vida, nunca os abandonaram e 
estes (seus filhos) ouviram tais lições. Jamais faltou com o respeito aos seus familiares e a 
sociedade. O falecimento de Zenilda nos abalou, pois era uma pessoa alegre, transmitia paz, sua 
maior virtude era a simplicidade, que a fazia forte, humana e acima de tudo generosa. Era uma 
pessoa do bem, seus conselhos sempre foram para o bem, sua educação era marca de sua 
formação. Escolheu a mais nobre formação, a de professora, exercendo-a com dedicação na rede 
municipal de educação deste município de Ituaçu. Como católica dedicou por muitos anos a 
evangelização, principalmente as crianças e adolescentes. Deixa para nós um exemplo de mãe, 
de amiga e de profissional que soube honrar a grande missão de educadora. O maior presente 
para os pais é que seus filhos sejam respeitadores e respeitados, por isso, podemos dizer que este 
foi um dos principais motivos que a nossa conterrânea “Zenilda”, partiu para junto de Deus cheia 
de felicidades. Declarou Jesus “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá; - João 11:25”. Assim, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a 
“Zenilda”, merecedora de nossos reconhecimentos, ressaltando que esta homenagem não é só do 
meu anseio como de todos os ituaçuenses. Que Deus, com a sua imensa sabedoria e misericórdia 
possa dar a saudosa Professora “Zenilda” o descanso da vida eterna, para que dê a sua alma 
muita paz, sossego e as glórias do Céu e aos seus familiares nesse momento de dor e de saudades 
possa confortá-los. Assim, solicito a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, seja a 
presente Moção transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado conhecimento aos familiares 
da nossa saudosa, “Zenilda Nascimento da Silva”. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - 
Vereador- PTB. 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. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente manifestou os seus sentimentos ao Coordenador Municipal de 
Turismo, Senhor Mateus Nascimento e seus familiares, destacando ter convivido com a 
Professora Zenilda como um dos representantes do legislativo municipal para participar da 
elaboração do Plano Municipal de Educação, que teve que fazer viagens para Caetité e Vitória da 
Conquista, ressaltando que a Professora Zenilda se destacava pela sua dedicação e simplicidade e 
por sua vontade de querer fazer o melhor para o município, principalmente no setor de educação, 
o que incentivou a todos os participantes a se dedicarem com mais afinco naquela missão. 
Ressaltou que a Professora Zenilda teve papel fundamental na elaboração do Plano Municipal de 
Educação e que, mesmo enfrentando problemas de saúde, nunca deixou de participar, solicitando 
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que constasse em ata os seus sentimentos ao Senhor Mateus e demais familiares. Na sequência, o 
Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes 
matérias: a) - Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Zenilda da Silva Nascimento, apresentada 
pelo Vereador Adriano Silva Machado, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade; b) - Indicação apresentada pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira para “Construção de 
extensão de uma Rede de abastecimento de água do Povoado de Santa Clara aos Povoados de 
Riacho Fundo e Barra, deste Município de Ituaçu, Bahia, acima transcrita, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. 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 parabenizou o colega Ronaldo pela condução 
da sessão legislativa anterior, em substituição ao Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha.  Ver. Tertulina Silva Andrade: Agradeceu a Deus pela chegada do 
período chuvoso e desejou um bom dia a todos os presentes. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: 
Saudou aos colegas Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o 
Edil fez uma indicação verbal, atendendo pedido feito por representantes da comunidade, 
solicitando a instalação de dois refletores no mercado municipal, afirmando que os feirantes têm 
reclamado da falta de iluminação no local, sendo um refletor para cada extremo da área do 
mercado municipal, enfatizando que os feirantes que chegam de madrugada para montar suas 
barracas estão enfrentando dificuldade para fazer o serviço por falta de iluminação. Ver. Sivaldo 
Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes e destacou a importância do público nas sessões 
legislativas. Prosseguindo, o Edil disse que a pessoa que era responsável pelo transporte escolar 
da região da Boca da Mata, Ourives e Angico não quis continuar prestando o serviço e que existe 
um ônibus da Prefeitura fazendo o serviço, mas o horário foi alterado e os alunos estão tendo que 
sair muito cedo de casa, já que o ônibus ainda passa por outras regiões. Salientou que muitos pais 
de alunos estão reclamando do horário por ser muito cedo, destacando que na terça-feira ele 
passou às 10 (dez) horas e já tinha aluno esperando o transporte escolar no ponto de ônibus. 
Disse que parou para conversar com o aluno e este se queixou do horário por ser muito cedo e 
solicitou que voltasse ao horário antigo, ressaltando que para estar no ponto às 10 (dez) horas, 
este aluno deve ter saído de casa às 09hs30min (nove horas e trinta minutos). Acrescentou que 
este aluno já chega à sala de aula estressado, porque além de ter que sair mais cedo, ainda está 
chegando em casa mais tarde. Solicitou que o Prefeito viabilizasse o retorno do serviço de 
transporte daquela região no horário habitual, ressaltando ter ciência de que a estrada por onde 
passa o transporte escolar está em péssimo estado de conservação. Destacou que às vezes passa 
pela estrada do Catingueiro, mas que sempre que pode evita passar por este trecho, optando por 
passar pela estrada do Açude e do Angico, as quais estão em bom estado de conservação. 
Solicitou ainda, que o Prefeito tome providência no sentido de fazer o reparo na estrada do 
Catingueiro. Em seguida, agradeceu a Deus pela chegada do período chuvoso, destacando que 
nem todas as regiões do município foram beneficiadas ainda, mas que é preciso agradecer a Deus 
e pedir por mais chuvas em todo o município. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo 
mencionou que na sessão anterior solicitou que fosse enviado um ofício pedindo ao prefeito que 
buscasse a ampliação do acesso às cisternas domiciliares no município, ressaltando que as 
mesmas são de extrema importância para os moradores da zona rural e garante o acesso a uma 
água de qualidade. Em seguida, indagou em qual região do município as máquinas da prefeitura 
estão trabalhando, sendo informado pelo Chefe de Gabinete, que as máquinas estão trabalhando 
na região da Lage e depois seguirão para o Povoado do Guigó. O Vereador afirmou estar na 
esperança de que as máquinas cheguem à sua região, destacando que o período chuvoso é mais 
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apropriado para acelerar o reparo das estradas, porque elimina a necessidade de carros-pipa. Ver. 
Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil agradeceu aos 
seus pares pela aprovação da sua indicação e a Deus pela chegada do período chuvoso, 
enfatizando que na sua região ainda não choveu, mas o clima já mudou e está mais fresco. Ver. 
Almir Santos Pessoa:  Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e em seguida, 
o Edil mencionou que foi convidado para uma cerimônia de casamento e esteve na região do 
colega Sivaldo, tendo a oportunidade de ver que as estradas estão em péssimo estado de 
conservação, solicitando ao prefeito que pelo menos faça um reparo emergencial no trecho que 
liga a Mamonas a Boca da Mata e Catingueiro, viabilizando o tráfego de veículos, não sendo 
necessário fazer agora o trabalho de encascalhamento que está sendo feito em outras estradas. 
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao poder executivo, pedindo a 
retirada dos alambrados da quadra de Tranqueiras, afirmando que do jeito que os mesmos estão, 
a integridade física dos alunos e moradores está sendo colocada em risco, aproveitando para 
solicitar ainda a ligação dos refletores da quadra, destacando que os mesmos está há mais de um 
ano desativados e o equipamento não está sendo usado à noite. Dando continuidade, o Edil fez 
uma indicação verbal para construção de redutores de velocidade em três ruas de Tranqueiras, 
ressaltando que já existe um pedido anterior, de autoria do Vereador Sivaldo, solicitando que 
seja reiterado tal pedido. Solicitou ainda que seja construído um redutor de velocidade da Rua 
São Gaspar Bertoni, na sede do município, destacando que a via foi recentemente pavimentada e 
os veículos estão trafegando em alta velocidade e que existem muitas crianças e idosos que 
residem no logradouro. Em seguida, aproveitou a presença do Chefe de Gabinete, para solicitar 
ao mesmo que peça ao prefeito para orientar a pessoa que está trabalhando no controle do acesso 
ao povoado da Gruta da Mangabeira, que em determinados casos, quando o veículo está 
transportando pessoa portadora de necessidade especial, deve ser garantido o acesso ao local. 
Salientou que ao negar o acesso dos veículos ao local, faz com que as pessoas prejudicadas 
deixem o município com uma péssima impressão, sendo preciso abrir esta exceção. Comentou 
que na semana anterior um micro-ônibus com um cadeirante foi impedido de ter acesso ao 
referido povoado, destacando que o responsável deveria ter permitido o acesso para que o 
veículo deixasse o cadeirante na pousada e depois retornasse. Afirmou não ser contra a medida 
que impediu a permanência de ônibus no local, mas que é preciso garantir que as pessoas 
portadoras de necessidades especiais e idosas tenham o acesso garantido. Acrescentou que tem 
apenas três refletores da quadra de esportes que fica ao lado da Escola Municipal Juvenal 
Wanderley que estão acesos, solicitando ao chefe de gabinete que interceda junto ao prefeito 
para que faça a manutenção, solicitando à Secretaria da Câmara que encaminhe ofício com este 
pedido ao executivo. Dando continuidade, o Vereador Almir enfatizou que os vereadores 
precisam se reunir com o prefeito para ver a questão dos poços artesianos que foram perfurados 
na gestão anterior e até o presente momento não foram ligados, ressaltando que existem 
moradores de determinadas regiões passando necessidade de água, sendo que existe um poço 
perfurado no local, citando como exemplo, a localidade de Boca da Mata, onde existe um 
colégio com mais de quinhentos alunos e está faltando água. Disse que o prefeito precisa se 
posicionar claramente a respeito do assunto, definindo se vai fazer a ligação ou não dos referidos 
poços, destacando que o argumento do executivo municipal é que os poços não foram 
fiscalizados. Em aparte, o Vereador Sivaldo  comentou que passou em frente ao colégio da  
Boca da Mata e viu um aluno se aproximar do poço e ligar a chave do mesmo, depois pegar um 
pouco da água, destacando que da forma como foi feita a instalação, está colocando em risco a 
integridade física dos alunos, sendo necessária a adoção de medidas para impedir que pessoas 
não autorizadas façam a ligação do poço, o que pode ocasionar um acidente. Também em aparte, 
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o Vereador Ronaldo solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício ao executivo, pedindo a 
manutenção dos refletores da quadra esportes da localidade das Laranjeiras, bem como, a 
instalação de uma proteção no padrão de energia, já que o mesmo está quebrado e os fios estão a 
mostra, colocando em risco a integridade física e a vida dos alunos que lá estudam. Dando 
continuidade, o Vereador Almir apoiou a fala do colega Sivaldo, afirmando ser preciso adotar 
uma providência para que somente pessoas autorizadas tenham acesso ao padrão de energia. Em 
seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao executivo, pedindo a ligação do 
abastecimento de água para o cemitério de Tranqueiras, destacando que existe um poço artesiano 
que abastece o posto de saúde, de onde poderia partir a tubulação, já que no cemitério não tem 
água para ser usada nas obras de construção dos túmulos.  Solicitou ainda, que no mesmo ofício 
seja pedido ainda a ligação da rede de eletrificação no cemitério, destacando que nos 
sepultamentos que são feitos no final da tarde e início da noite, o cemitério está muito escuro e as 
pessoas enfrentam dificuldade de se locomover no local. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos: Saudou e agradeceu a presença de todos, desejando um bom dia às pessoas presentes. 
Ver. Joel Teixeira Silva: Agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo 
municipal, ao tempo em que, agradeceu a todos os presentes por participar da sessão. Logo após, 
o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, desejou um bom dia a 
todos os presentes, e prosseguindo, afirmou que desde o dia 1º (primeiro) de janeiro vem 
percebendo uma série de carências no município e que o chefe do executivo municipal precisa 
atender os pedidos de todos os vereadores de forma igualitária. Mencionou que na sessão 
anterior ele foi elogiado pelos vereadores de situação e de oposição por estar sendo privilegiado 
em seus pedidos, destacando que não enxerga desta forma e que talvez os seus pedidos 
coincidam com o interesse do executivo municipal. Disse que na questão do abastecimento de 
água do São José, o poder executivo solicitou a doação do terreno à sua família e foi 
prontamente atendido, mas que não houve nenhuma interferência sua nesta situação, sendo um 
ato exclusivo do chefe do executivo municipal. Afirmou ter visitado o gabinete do Deputado 
Federal José Rocha, em companhia dos vereadores Joel e Sivaldo, ocasião em que solicitaram ao 
mesmo a disponibilização de verba para construção de pequenas barragens ao longo do Rio 
Ourives e Rio de Contas, bem como, a instalação de cisternas domiciliares em residências que 
ainda não foram beneficiadas.  Afirmou que o Deputado Federal José Rocha mostrou boa 
vontade em atender ao pedido de verba para construção das barragens, mas sinalizou que existe 
uma dificuldade muito grande em conseguir o licenciamento ambiental destes empreendimentos, 
o que praticamente inviabiliza tal construção com recursos federais. Falou que o seu desejo é que 
todos os vereadores tenham os seus pedidos atendidos pelo chefe do executivo municipal, 
independentemente de serem da situação ou oposição. Reforçou o seu compromisso com os 
moradores da sua região, ressaltando que nas três eleições que disputou obteve cerca de 80% 
(oitenta por cento) dos votos, o que demonstra o reconhecimento do seu trabalho, enfatizando 
ainda não ter sido por acaso que foi o vereador mais votado nas últimas três eleições. Afirmou 
que fez outros pedidos ao executivo municipal, que ainda não foram atendidos e que tem 
expectativa, assim como os demais vereadores, de que seus pedidos sejam atendidos, 
beneficiando as regiões e os seus moradores. Dando continuidade, o Senhor Presidente destacou 
que já tramitaram no legislativo municipal, neste ano, diversos projetos importantes, citando 
como exemplo, o projeto de lei que reajusta a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, 
enfatizando que houve polêmica na tramitação do mesmo, mas que em nenhum momento ele 
interferiu na vontade da maioria dos vereadores, aceitando sempre a decisão do plenário. 
Comentou que foi realizada uma reunião no gabinete da presidência, onde todos concordaram 
que seria necessário realizar a reforma do Regimento Interno da Câmara de Vereadores no 
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capítulo que tange às votações, afirmando que nenhum vereador ainda se manifestou 
publicamente sobre o assunto. Destacou que na tramitação dos projetos de leis em que houver 
dúvida sobre como deve proceder, vai optar por devolver o projeto ao executivo, porque o 
acordo que foi feito não foi cumprido. Solicitou aos Edis que oficializassem tal mudança no 
Regimento Interno, destacando que para isto são necessárias as assinaturas de pelo menos três 
vereadores, ressaltando que a mudança vai trazer mais legitimidade à atuação do legislativo 
municipal, pedindo bom senso aos vereadores nesse sentido. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 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 três de novembro de dois mil e dezessete.  
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