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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dez 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) – Parecer 
apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes, sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
002/2017, que “Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer, o Fundo Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de 
Cultura, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá 
outras providências”, com o seguinte teor: Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de 
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social e Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final .PARECER ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, que “Dispõe sobre a 
criação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, o Fundo Municipal de 
Turismo, o Fundo Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal 
de Esporte e Lazer, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências”. Exmo. 
Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara de Vereadores. 
Apresentamos a Vossa Excelência o nosso parecer, abaixo transcrito. O Projeto de Lei em 
apreciação obedece às normas que regem a matéria, é constitucional e não compromete o 
orçamento do município, estando em conformidade à legislação vigente e visa enfatizar o 
desenvolvimento do nosso turismo, cultura, esporte e lazer. Assim, o nosso Parecer é pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 02/2017. O presente Parecer foi aprovado por 
unanimidade por estas Comissões. Ituaçu (BA), 25 de outubro de 2017.  Comissão de Finanças e 
Orçamento: Euvaldo Figueredo da Silva – Presidente; Joel Teixeira Silva – Secretário; Ronaldo 
da Silva Rocha – Membro; Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social: 
Ver. Tertulina Silva Andrade – Presidente; Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos – 
Secretária; Ver. Adriano Silva Machado – Membro; Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final: Almir Santos Pessoa – Presidente; Sivaldo Ferreira da Silva – Secretário; Euvaldo 
Figueredo da Silva – Membro; b) - Parecer apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, sobre o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2017, que objetiva dar nova 
redação ao Capítulo III – Dos Bens Municipais e seus dispositivos, ao art. 29 e inserção do 
parágrafo 4º ao art. 29. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. PARECER/2017. 
OBJETO: Análise do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal de nº 001/2017. I - Relatório: 
Encontra-se sob exame desta egrégia Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a 
proposta de Projeto de Emenda que versa sobre a alteração na Lei Orgânica deste Município de 
Ituaçu/BA, que objetiva dar nova redação ao Capítulo III – Dos Bens Municipais e seus 
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dispositivos, ao art. 29 e inserção do parágrafo 4º ao art. 29 , subscrito pelos nos Vereadores 
precitados. Frise-se, que a Mesa Diretora desta Casa encaminhou o precitado Projeto para 
apreciação e análise desta Comissão no prazo disposto no Título II, Capítulo I, Seção VI, do 
Regimento Interno, cumprindo, portanto, a exigência legal pertinente. II – Fundamentação Legal: 
O Projeto de Emenda em apreço 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. III – Análise: Vê-se que a proposta foi formulada em 
consonância com o disposto na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, e trata de matéria que permite ser apresentada por iniciativa de 1/3 (um terço) dos 
Vereadores que possuem assento nesta Câmara Municipal, guardando vinculação direta e 
imediata com o texto original daquela já referida lei Orgânica. Trata-se de proposta de menor 
amplitude que não pode, nem deve ser considerada como reforma de Lei Orgânica, mas tão 
somente como Emenda à Lei Orgânica plenamente admitida constitucionalmente. IV – Do voto: 
Ressalte-se, por oportuno, não ter sido apresentada qualquer contestação quanto aos aspectos 
constitucionais, regimentais e de mérito, ou pedido de vistas por parte dos nobres Vereadores 
que compõem esta Assembleia Legislativa Municipal, não havendo, portanto, qualquer óbice à 
Proposta no tocante à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. No mérito, uma vez 
analisado o Projeto e coletado as informações necessárias, constata-se que todos os parâmetros 
legais exigidos foram contemplados no texto da proposição, não havendo, portanto, a 
necessidade de serem efetuadas modificações em seu conteúdo, já que, em sede de redação final, 
não haverá mudança de forma ou de técnica legislativa que determine alguma alteração e/ou 
correção no que concerne ao seu texto original. Assim sendo, por todo o exposto e em face das 
razões expendidas, no mérito me manifesto favoravelmente à aprovação do Projeto de Emenda à 
Lei Orgânica Municipal de nº 001/2017, recomendando a tramitação do mesmo e a sua 
aprovação. É o Parecer, Salvo melhor juízo. Comissão de Legislação Justiça e Redação Final da 
Câmara Municipal de Ituaçu/BA, em 30 de outubro de 2017. Almir Santos Pessoa – Presidente; 
Sivaldo Ferreira da Silva – Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva – Membro;  c) – Convite 
encaminhado pelo Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora do Alívio de Ituaçu-Bahia, ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, Senhor Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, , convidando a todos para participar da  “4ª Caminhada da Romaria do Terço dos 
Homens à Gruta da Mangabeira”, saindo em frente da Igreja Matriz de Ituaçu, às 07hs00min. 
“Ide, sem medo para servir: Quem transmite alegria da fé, recebe mais alegria.” (Papa 
Francisco). 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.  Na sequência, o 
Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes 
matérias: a) - Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes de Finanças e 
Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social e de Legislação, Justiça e Redação Final, 
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 002/2017, que "cria a Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer, o Fundo Municipal de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo, o 
Fundo Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Esporte 
e Lazer, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências”, acima transcrito. 
Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado parecer. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovado por unanimidade de votos o referido parecer. b) -  Parecer apresentado pela 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 
001/2017, que objetiva dar nova redação ao Capítulo III – Dos Bens Municipais e seus 
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dispositivos, ao art. 29 e inserção do parágrafo 4º ao art. 29, acima transcrito. Todos os Edis 
votaram favoráveis ao citado parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos o mencionado parecer. c) - Primeira discussão e votação do Projeto de Lei 
Complementar nº 002/2017, que "cria a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer, o Fundo Municipal de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal 
de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, do 
Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências”. Todos os Edis votaram 
favoráveis ao supracitado projeto de lei. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado 
por unanimidade de votos, o referido projeto de lei complementar nº 002/2017, que "cria a 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, o Fundo Municipal de Turismo, do 
Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de 
Cultura, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá 
outras providências”. d) - Primeira discussão e votação do Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 
001/2017, que Altera dispositivos da Lei Orgânica deste Município de Ituaçu/BA”. Todos os 
Edis votaram favoráveis ao referido projeto de Emenda a Lei Orgânica. Em seguida, o Senhor 
Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o mencionado projeto de Emenda a Lei 
Orgânica nº 001/2017, que Altera dispositivos da Lei Orgânica deste Município de Ituaçu/BA”. 
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.  Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em 
seguida o Edil mencionou que os vereadores precisam refletir melhor sobre como votar em cada 
matéria, pensando bem no reflexo que um voto negativo pode ter, evitando que tenha que mudar 
o voto de uma votação para a outra. Destacou que o Projeto de Lei de sua autoria foi discutido 
em sessão anterior e o mesmo foi rejeitado por alguns vereadores, mas na presente sessão foi 
aprovado por unanimidade, com dez votos favoráveis, não sendo necessário o voto do 
Presidente, mas que se preciso fosse, teria certeza de que o mesmo também votaria favorável ao 
referido Projeto de Lei. Afirmou que os vereadores precisam ler e analisar os projetos antes de 
emitir o seu voto favorável ou contrário ao mesmo, evitando esta mudança de voto entre a 
primeira e segunda votações, ao tempo em que, parabenizou o colega Adriano Machado por, 
desde o início da tramitação do projeto de lei, ter se manifestado favorável à aprovação do 
mesmo e mantido o seu voto, apesar da pressão feita por seus colegas de bancada. Prosseguindo, 
o Vereador Almir falou que sempre foi a favor da criação da Secretaria de Turismo, e que o 
citado projeto de lei não entrou na pauta da sessão na sessão anterior em razão da ausência do 
Presidente. Dando continuidade, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para o 
executivo municipal, pedindo cópia do processo administrativo que tratou da Inexigibilidade n.º 
011/2017, cujo extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial no dia 11 (onze) de maio de 
2017, afirmando que vai também solicitar uma cópia ao TCM e a ORPAM, destacando que esta 
medida se faz necessária em razão da existência de uma grave irregularidade, que precisa ser 
apurada e que será alvo de uma denúncia. Solicitou ao assessor Jurídico da Câmara que 
elaborasse uma Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Valdemar, morador do Distrito de 
Tranqueiras, ressaltando que não pôde estar presente no velório por questões de saúde, em razão 
de uma crise alérgica. Solicitou ainda que, após os tramites regimentais, seja encaminhada cópia 
da Moção de Pesar aos familiares do Senhor Valdemar. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou 
a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil comentou a fala do colega Almir sobre as votações 
das matérias, ressaltando que as pessoas tem o direito de mudar de opinião, assim como acontece 
com os Vereadores, que tem este direito de mudar entre uma sessão e outra. Dando continuidade, 
o Vereador Sivaldo agradeceu a Deus pelas chuvas que caíram na região, destacando que nas 
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sessões anteriores os vereadores vinham se queixando sempre da seca e da falta d’água em 
localidades do município, mas com a chegada da chuva, a situação ainda não foi normalizada, 
mas está melhorando. Em seguida, parabenizou o Vereador Almir Pessoa pela sua indicação 
referente ao cemitério do Distrito de Tranqueiras, rogando a Deus para que a mesma seja 
atendida pelo chefe do executivo municipal, destacando a importância do seu atendimento. Em 
aparte, o Vereador Almir afirmou que se o prefeito não puder executar a indicação que fez em 
relação ao cemitério de Tranqueiras, que ele então, o autorizasse a executar o serviço, com 
recursos próprios. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo solicitou ao Senhor Presidente, o 
envio de ofício ao executivo municipal pedindo a manutenção dos refletores da quadra de 
esportes de Mamonas, ressaltando que os mesmos estão posicionados de forma errada e não 
estão iluminando direito. Disse que precisa da cópia do ofício protocolado na Prefeitura para dar 
uma satisfação aos moradores da localidade, que estão sempre lhe cobrando uma solução, 
salientando que já conversou com o chefe do executivo municipal a respeito do assunto, mas não 
foi atendido, e que por este motivo precisa da cópia do ofício. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: 
Após fazer as saudações de praxe, o Edil convidou a todos para prestigiar a final do campeonato 
de futebol feminino que será realizada no sábado no Campo Grande, enfatizando que os jogos 
estão tendo um bom público e que os moradores de Barra da Estiva tem prestigiado muito o 
evento. Destacou que após a final do campeonato, será realizado um evento festivo, com show 
musical, destacando que, se tudo correr bem e Deus permitir, fará a apresentação da ambulância 
que adquiriu com recursos próprios, a qual após passar pelas manutenções necessárias estará 
pronta para ser devidamente apresentada.  Em seguida, o Edil comentou a fala do colega Almir 
sobre as votações das proposições, destacando que já falou sobre esta mudança de voto entre a 
primeira e segunda votações, afirmando que não vai mais falar sobre isto, até porque já discutiu 
com outros vereadores em razão disto. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo aproveitou a 
presença do Secretário de Transportes, para comentar a situação das estradas dos Gerais, que 
segundo ele estão em péssimo estado, destacando que o carro que faz o transporte da equipe do 
PSF do Campo Grande atolou na estrada e deu trabalho para a equipe conseguir chegar na 
unidade. O Vereador Ronaldo solicitou ao Secretário de Transportes que mandasse uma máquina 
e cascalho para fazer um trabalho emergencial, ressaltando que se o município não tiver 
condição de mandar a máquina, que pelo menos consiga o cascalho, que ele pode organizar um 
mutirão para fazer o serviço emergencial, mas que a comunidade não pode ficar isolada, 
correndo o risco de ocorrer uma emergência e não ter como se deslocar para outros locais. 
Destacou que este problema está trazendo graves prejuízos para o município, ressaltando que 
está interferindo diretamente no ano letivo dos alunos, já que as aulas foram iniciadas mais tarde 
e ficou sabendo que serão encerradas mais cedo em 2017. Comentou que fez uma visita na 
escola das Laranjeiras, por volta das 7 (sete) horas e que todos tinham ido embora porque havia 
começado a neblinar e os alunos tiveram que escolher entre ir embora naquela hora, ou deixar 
para ir mais tarde a pé, sendo que muitos moram em comunidades distantes e não teriam como ir 
embora a pé. Afirmou que com cinco ou seis caçambas de cascalho, ele consegue resolver a 
situação das estradas dos Gerais para, pelo menos, acabar com o atoleiro dos carros, reforçando o 
seu pedido ao Secretário de Transportes. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. 
Ver. Euvaldo Figueiredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma 
indicação verbal ao executivo municipal, solicitando a perfuração de um poço artesiano na 
localidade da Gruta da Mangabeira, destacando que o manancial que abastece a comunidade 
secou e que o poço existente no referido povoado não fornece água própria para o consumo 
humano por ser salobra. Fez mais uma indicação verbal ao executivo municipal, solicitando a 
construção de um redutor de velocidade nas proximidades ao aeroporto municipal, destacando, 
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que, caso o executivo não possa fazer esta obra, solicitará ao DERBA a realização da mesma, já 
que se trata de trecho onde passa uma rodovia estadual e que teme que ocorra um grave acidente 
no local.  Ver. Otacílio Caíres de Souza: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil 
comentou a fala do colega Almir, afirmando que o mesmo equivocou-se ao comentar o resultado 
da votação, já que ele mesmo é que ficou correndo atrás da assinatura dos demais vereadores 
para aprovação do projeto de emenda a lei orgânica, ressaltando que naquele momento, o mesmo 
deveria era estar agradecendo a aprovação e não ficar criticando quem votou a favor e 
polemizando o assunto. Esclareceu que o resultado da primeira votação em nada garante que o 
projeto será aprovado em segunda votação, destacando que os vereadores têm direito de mudar o 
seu voto entre a primeira e segunda votações. Em aparte, o Vereador Almir esclareceu que 
correu atrás das assinaturas dos vereadores porque é Presidente da comissão que deveria emitir o 
parecer acerca do Projeto de Emenda à Lei Orgânica, mas também por ter interesse na sua 
aprovação, uma vez que foi o autor do referido projeto. Dando continuidade, o Vereador 
Otacílio voltou a afirmar que o colega Almir deveria estar agradecendo pela aprovação e não 
ficar polemizando e criticando quem votou a favor na segunda votação. Enfatizou que em 
determinadas situações, as pessoas precisam avaliar melhor a situação e recuar, destacando que 
na primeira votação, devido a célere tramitação do projeto, acabou fazendo uma análise 
superficial do mesmo e se manifestando contrariamente a sua aprovação, mas que 
posteriormente, após analisar com mais cuidado e conversar com os demais vereadores, resolveu 
votar a favor do mesmo. Novamente em aparte, o Vereador Almir disse discordar da fala do 
colega Otacílio, destacando que, mesmo sendo um voto vencido, faria questão de registrar o seu 
voto contrário, caso não concordasse com a aprovação da matéria. Destacou que o parecer ao 
projeto de lei foi lido na sessão passada, que o vereador teve toda oportunidade de analisar o 
mesmo. Em seguida, afirmou que a aprovação do projeto de lei não garante ao atual presidente 
que a próxima eleição será disputada com chapa única, até porque ele também tem interesse de 
concorrer ao cargo de Presidente da Câmara. Prosseguindo, o Vereador Otacílio afirmou que 
não foi lido nenhum parecer na sessão anterior, que o referido parecer foi lido na presente sessão. 
Em aparte, o Vereador Ronaldo disse que o parecer realmente não foi lido na sessão anterior, 
mas que na sessão de 15 (quinze) dias antes, quando presidiu a sessão, o assunto foi amplamente 
debatido pelos vereadores, sendo o assunto mais comentado daquela sessão por todos os 
vereadores. Dando continuidade, o Vereador Otacílio mencionou que cada vereador tem direito 
a ter a sua opinião e que se todos no mundo tivessem sempre a mesma opinião, o mundo seria 
muito pior. Destacou que a história é volátil e que as situações de hoje podem mudar amanhã, 
sendo preciso analisar a situação e saber o momento certo de avançar e retroceder. Em aparte, o 
Vereador Euvaldo destacou ter sido procurado anteriormente pelo Presidente da Câmara 
Márcio Aparecido para tratar do projeto que trata da reeleição no legislativo municipal, tendo 
informado ao mesmo na ocasião que a sua decisão dependeria da decisão do grupo político do 
qual faz parte. Disse que não mudou de opinião e que apenas seguiu uma orientação do seu 
grupo político. Dando continuidade, o Vereador Otacílio voltou a defender o direito dos 
vereadores de mudar o seu voto entre a primeira e segunda votações. Em seguida, o Edil 
destacou que tem procurado o prefeito para fazer algumas solicitações, principalmente no tocante 
a problemas de abastecimento de água em localidades rurais, citando como exemplo, as 
localidades de Ovelha e Boca da Mata e que, algumas vezes, fica até chateado porque vê a 
situação da comunidade e sabe da gravidade do problema, leva ao conhecimento do prefeito, mas 
não tem uma solução. Disse que o chefe do executivo municipal precisa deixar claro se vai 
resolver ou não o problema, e se afirmar que vai resolver, tem que resolver, mas se não puder, 
tem que deixar claro que não pode, porque aí a comunidade pode tentar solucionar de outra 
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forma. Afirmou que há mais de trinta dias vem lutando para conseguir uma caixa d’água para a 
localidade de Boca da Mata, mas até hoje não conseguiu uma solução nesse sentido. Em aparte, 
o Vereador Almir defendeu que o executivo municipal tem que adquirir uma nova caixa d’água 
e não retirar uma existente em alguma localidade e mandar instalar na Boca da Mata.  Falou que 
a administração municipal quer usar a caixa d’água que tem em Tranqueiras, ressaltando que na 
época da seca, as unidades de PSF ficavam fechadas por falta d’água, mas que a instalação desta 
caixa no posto de saúde de Tranqueiras, que salvo engano, foi doada pelo ex-Vereador Antônio 
Costa Brito Sobrinho (Tonhão), e este problema foi resolvido. Pediu ao Vereador Otacílio que 
interceda junto ao executivo municipal para que este adquira uma nova caixa d’água e não retire 
a caixa de Tranqueiras e leve para Boca da Mata. Continuando, o Vereador Otacílio disse 
concordar com o colega Almir, afirmando que se a caixa foi instalada em Tranqueiras é porque 
existe a necessidade. Enfatizou que fica chateado com este jogo de empurra que está sendo feito, 
defendendo que o prefeito diga abertamente se vai ou não resolver o problema e, em caso 
afirmativo, efetivamente resolva. Salientou que esta indecisão acaba refletindo diretamente na 
atuação dos vereadores, porque estes são cobrados diretamente pela população, destacando que 
quando informa ao povo que já conversou com o prefeito e este garantiu que vai resolver, a 
cobrança aumenta ainda mais e o povo começa a achar que o vereador é quem está enrolando o 
povo. Defendeu que a administração municipal precisa priorizar o abastecimento de água das 
comunidades rurais, porque “água é vida”. Falou ainda, que os moradores da Ovelha estão 
enfrentando a falta d’água, lembrando que o prefeito assumiu o compromisso de perfurar um 
poço artesiano naquela localidade, que o povo está precisando da água e o gestor precisa honrar 
o compromisso assumido, afirmando que o povo não pode ficar sofrendo com a falta d’água. 
Finalizou agradecendo a Deus pelas chuvas e desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. 
Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora 
solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para a Secretária Municipal de Saúde, 
questionando como ficou a situação da pactuação feita com o Hospital de Barra da Estiva e que 
questionasse se o município enviou algum representante para participar da reunião que foi 
realizada para tratar da questão da saúde, em Salvador.  Em aparte, o Vereador Sivaldo afirmou 
ter ido à Secretaria de Saúde para se informar com a Secretária, mas a mesma estava viajando e 
não conseguiu falar com ela. Solicitou ao Senhor Presidente, que também seja incluído o seu 
nome no ofício que será encaminhado para a Secretária Municipal de Saúde. Dando 
continuidade, a Vereador Elza Marillu finalizou a sua fala desejando um bom dia a todos os 
presentes. Ver. Joel Silva Teixeira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu 
a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal e agradeceu a todo o público 
presente por prestigiar a sessão da câmara. Prosseguindo, comentou a aprovação do projeto de 
emenda a lei orgânica, que trata da reeleição, afirmando que discordava da opinião do colega 
Almir, e que só tinha a agradecer a todos os vereadores que votaram a favor do referido projeto 
de emenda, destacando que os vereadores precisam se unir mais para fortalecer a atuação do 
legislativo municipal. Mencionou que a aprovação do projeto de emenda a lei orgânica, em nada 
impede que outro vereador concorra ao cargo de presidente e acredita que o referido projeto só 
contribui. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo 
uso da palavra o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa, afirmou que tudo que é 
dito pelos vereadores fica constado em ata, destacando que o colega Euvaldo, na sessão presidida 
pelo Vereador Ronaldo, falou abertamente que votaria contra o projeto que permite a reeleição 
do presidente, constando isto em ata. Sobre a fala do colega Joel, disse que também parabeniza a 
todos os vereadores que votaram a favor do projeto de emenda a lei orgânica, destacando que 
cada um tem a liberdade para votar como quer, mas que, mesmo sendo voto vencido, votaria 
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contra, se fosse o caso. Afirmou ter votado a favor do projeto que trata da reeleição, que apoia a 
reeleição do Presidente Márcio Aparecido, que tem interesse de ser Presidente da Câmara no 
futuro, mas que por ser um vereador de grupo respeita o que ficar decidido. Destacou que tinha 
interesse de concorrer a presidência na primeira legislatura, mas cedeu em favor do atual 
presidente, tendo ido com ele conversar pessoalmente com todos os vereadores em busca do 
apoio de cada um. Ressaltou que tem o Presidente Márcio Aparecido como um amigo, que o 
admira, assim como o seu pai, e que a sua intenção não foi criticar quem votou a favor da 
aprovação do projeto, mas sim solicitar aos vereadores que analisassem com mais calma todos os 
projetos de lei e reflitam bem antes de votar. Acrescentou que no projeto de lei que tratou da taxa 
de travessia da Gruta da Mangabeira, o Vereador Ronaldo apresentou emendas e uma delas 
fixava a taxa em R$ 4,00 (quatro reais), sendo a referida emenda aprovada em primeira votação, 
mas na sessão seguinte a emenda foi rejeitada. Disse que os vereadores tem liberdade de votar da 
forma como quiser e até mesmo mudar o seu voto entre a primeira e segunda votações. 
Mencionou que as atas hoje estão disponibilizadas na internet, através do Jornal Tribuna do 
Sertão e Site Sertão Hoje, que todos tem acesso ao conteúdo na íntegra e podem ver o que cada 
vereador falou na sessão. Comentou a fala do colega Otacílio, afirmando entender o 
posicionamento do mesmo, mas que no seu caso ele sempre procura manter o seu voto, porque 
reflete bem antes de cada votação. Em seguida, o Edil destacou que o executivo municipal 
precisa dar uma solução para os poços artesianos que foram perfurados na gestão anterior e que 
até o presente momento não foram ligados. Defendeu que a atual administração faça a ligação, 
ou, caso tenha constatado alguma irregularidade, que faça a denúncia e informe a comunidade, 
porque os moradores não podem sofrer com a falta d’água, sendo que existem dez poços 
artesianos perfurados no município e que poderiam estar sendo usados. Destacou que na região 
da Boca da Mata foi perfurado um poço próximo ao colégio e que a administração municipal 
deve manter contato com a empresa que perfurou para fazer a medição e, caso esteja tudo certo, 
faça a instalação, porque os moradores estão sofrendo com a falta d’água, mas graças a Deus 
chegou o período das chuvas, que vai amenizar o problema, mas não será a solução definitiva. 
Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a 
todos os presentes, e destacou a importância dos debates no legislativo municipal, ressaltando 
que eles fazem parte da essência do próprio poder, mas que estas discussões são realizadas 
sempre de forma respeitosa, enfatizando que a aprovação do projeto de emenda lei orgânica, vai 
beneficiar todos os presidentes de agora em diante e não somente a ele. Em seguida, agradeceu a 
todos que votaram pela aprovação do referido projeto, ressaltando a importância desta aprovação 
por unanimidade para demonstrar a união dos vereadores, porque mostra a força do legislativo 
municipal e do próprio executivo, já que fica demonstrada esta relação harmoniosa entre os dois 
poderes, enfatizando que o poder executivo e legislativo são coodependentes. Em seguida, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, especialmente dos professores e alunos. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 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 dez de novembro de dois mil e dezessete.  
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