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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período, do Terceiro Ano
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA. Aos quinze dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões
da Câmara esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido
Araújo Rocha, contando na oportunidade com a presença dos seguintes Vereadores: Reinalvo
Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Euvaldo Figueredo da
Silva (2º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos; Almir Santos Pessoa, Sivaldo
Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado. Ausente a Vereador a 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 Solene de Abertura dos
Trabalhos do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA,
conforme Edital nº 001/2019, ao tempo em que, saudou a todos os presentes e afirmou ser uma
satisfação muito grande fazer parte daquele momento, ao tempo em que, agradeceu as
presenças do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, do Vice-prefeito Senhor Luiz
Pessoa, da Secretária Municipal de Educação, Senhora Érica Santos Luz Amorim, do Chefe de
Gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves, do professor da Escola Municipal Juvenal Wanderley,
Senhor Josenildo, seus familiares e dos demais vereadores, sua esposa Juliana Leite, da
representante do Sindicato dos Professores, Senhora Risoleyde Costa Silva, do advogado Dr.
Mateus, do assessor jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, do
Secretário Municipal de Administração e Finanças, Senhor Vanildo Ribeiro Araújo, dos
assessores da Contabilidade Plena, Senhor Bruno Lopes e Senhora Telma, da Sec retária
Municipal de Assistência Social, Senhora Dinalva Machado, dos funcionários do legislativo
municipal. Saudou a todos os demais presentes, enfatizando ser uma satisfação muito grande
contar com a presença de cada um deles na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos.
Prosseguindo, o Senhor Presidente fez uma saudação especial a todos os Edis, afirmando ser
uma honra tê-los presentes, e aproveitou para justificar a ausência da Vereadora Tertulina por
motivo de saúde. Ressaltou que esta sessão solene marca a retomada dos trabalhos legislativos
da Câmara Municipal de Ituaçu e que o objetivo é buscar sempre o melhor para a população.
Salientou que a política faz parte da vida em sociedade desde a Grécia antiga, onde já havia a
formação das cidades estado, com destaque para as cidades de Esparta, que usava o meio da
força militar, e Atenas que usava o regime democrático, mais utilizado atualmente em todo o
mundo. Destacou que nesse sistema democrático, que é um dos mais antigos e até hoje usado,
quem outorga os poderes para os seus representantes é o povo. Disse que nesse momento o
Brasil está na expectativa em relação ao seu novo presidente, recém-empossado, e que esta foi
mais uma demonstração de que é o povo quem elege os seus governantes. Falou que governar é
uma arte, que cada gestor tem a sua forma de administrar e a população demora um tempo até
entender como funciona uma nova administração, porque estava acostumada com outra forma
de gestão. Afirmou que cada administração tem as suas peculiaridades, que o povo de Ituaçu já
se apercebeu disso, enfatizando que as pessoas não podem deixar de levar em consideração os
méritos do prefeito Adalberto Luz, ressaltando que o mesmo está buscando diariamente o
melhor para Ituaçu. Destacou que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) fez um
levantamento e verificou que os municípios estão com ‘cuia na mão’ por causa de falta de
recursos, sendo que 1/3 (um terço) dos municípios brasileiros fecharam as contas no vermelho.
Disse que o governo federal criou diversos programas nos últimos anos e transferiu a
responsabilidade para os municípios, sem contudo repassar a totalidade dos recursos
necessários para esse fim. Falou que isso tem causado uma discrepância muito grande, porque o
governo federal é quem tem a maior fatia do bolo e os municípios sofrem com a queda de
receitas. Dando continuidade, o Senhor Presidente afirmou que vai buscar sempre o diálogo
nesse período legislativo que se inicia, seja com os vereadores que compõe a câmara, seja com
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o executivo no encaminhamento das demandas que serão apresentadas pelos vereadores,
através das indicações. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis. Usaram
da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos : Saudou a
todos os presentes e rogou a Deus que ilumine e guarde a todos os vereadores nesse novo ano
legislativo que se inicia. Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou a todos os presentes,
agradeceu a Deus por retornar aos trabalhos para mais um ano legislativo, agradecendo também
o apoio que recebe de todos os seus familiares no exercício do mandato. Falou que no final de
dois mil e dezoito foram realizadas as eleições para Mesa Diretora da Câmara e ele tinha
pretensão de ser candidato a presidente, mas acabou desistindo da disputa por entender que não
teria os votos necessários para ganhar. Disse acreditar ter agido da maneira correta, destacando
que todos os vereadores tem o direito de disputar as eleições da Mesa Diretora e que saiu de
cabeça erguida dessa disputa, bem como retorna de cabeça erguida aos trabalhos legislativos.
Em seguida, o Edil afirmou ser contra a atual administração do município, mas que não tem
nada contra a pessoa do prefeito, destacando ser contra porque, nas gestões anteriores, sempre
fez as críticas e cobranças que julgava necessárias, assim como tem feito na atual legislatura.
Comentou que esteve na Secretaria de Transportes, na quarta-feira, porque as máquinas
pararam de reformar as estradas desde o mês de setembro. Disse que a obrigação do Secretário
de Transporte é verificar no final do ano a situação das estradas, ressaltando que os alunos do
Colégio de Boca da Mata estão sem frequentar as aulas em razão de tal situação. Afirmou que o
governo municipal teve tempo hábil para consertar as estradas rurais do município antes do
início das aulas e que ele não pode se calar diante dessa situação e fingir que nada está
acontecendo, já que o exercício do mandato de vereador impõe o dever de fiscalizar os atos do
poder executivo. Continuando, o Edil disse ter visto um vídeo do Senhor Jaime Calixto
agradecendo ao prefeito pela recuperação da estrada que dá acesso à sua propriedade,
afirmando não ser contra que seja realizada obras de recuperação em qualquer estrada do
município, mas acredito que o benefício deve ser para todos e não somente para alguns,
enfatizando que o governo municipal deve priorizar a recuperação das estradas principais do
município. Comentou que viu uma máquina do município trabalhando nas laterais da pista que
liga Ituaçu a Barra da Estiva, afirmando acreditar que a máquina deveria estar trabalhando nas
estradas rurais nesse momento, principalmente naquelas por onde trafegam os veículos do
transporte escolar, tendo em vista que as aulas já começaram. Mencionou que foi procurado por
muitos pais de alunos e que ele não pode simplesmente ficar quieto, sendo seu dever e
obrigação procurar a Secretaria de Educação e Transportes para solicitar providências. Falou
que gostaria de aproveitar a presença do prefeito na sessão para pedir ao mesmo que tomasse as
providências necessárias para corrigir esses problemas, porque os alunos não podem ficar sem
frequentar as aulas. Acrescentou, que a estrada de Tranqueiras para Capim Açu, Taquari,
Riacho do Padre e Riacho do Mel está uma vergonha, porque em mais de dois anos da atual
administração, a mesma nunca foi recuperada e os moradores estão sofrendo. Afirmou ser
preciso tomar uma providência urgente, voltando a pedir ao prefeito que adote as medidas
necessárias para sanar esses problemas referentes às estradas rurais de Ituaçu. Em seguida, o
Vereador Otacilio disse ter tomado conhecimento de que o prefeito iria inaugurar uma creche
na presente data, afirmando que não apoia esse tipo de administração, porque existe um PSF na
Ovelha, que atende cerca de mil pessoas e precisa ser reformado e ampliado. Disse ainda, que o
gestor esteve no local, mandou quebrar algumas paredes, anunciou a reforma e ampliação, mas
não deu continuidade na obra. Destacou que a população está sofrendo com isso, porque estão
tendo que se deslocar até o PSF de Boca da Mata, ressaltando que a reforma e ampliação do
PSF deveria ser a prioridade e não a implantação da creche. Disse não ser contra a creche, mas
que se tiver dinheiro para fazer um coisa só, seria melhor investir na saúde. Interrompendo a
fala do Vereador Otacilio, o Senhor Presidente pediu a compreensão do mesmo no sentido de
deixar certos assuntos para serem tratados em outra oportunidade, em virtude desta sessão ser
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solene. Em seguida, o Vereador Otacilio disse que iria quebrar o protocolo, pois queria
aproveitar a presença do prefeito para abordar algumas questões. E prosseguindo, pediu ao
prefeito que dê continuidade nas obras de reforma e ampliação do PSF da Ovelha, voltando a
destacar que o gestor deveria ter dado prioridade a essa obra e não na de implantação da creche
municipal. Falou que vai votar favoravelmente em todos os projetos de leis que venham a
beneficiar o povo de Ituaçu, independentemente de fazer oposição ao atual prefeito. Enfatizou
que no final do ano anterior foi submetido à apreciação do legislativo um projeto de lei para
cobrar a Taxa de Iluminação Pública e ele foi contra o referido projeto, porque a população do
município é pobre e necessita de mais ações na área social e da saúde. Ressaltou que os
moradores não podem pagar a conta feita pelo gestor, que endividou o município. Afirmou que
milhares de família não tem condição de pagar a conta de energia sem a cobrança de Taxa de
Iluminação Pública, questionando como poderia votar a favor de um projeto que vai aumentar
ainda mais essa conta? Finalizou afirmando que a população pode continuar contando com ele
para aprovar todos os projetos que sejam em benefício do povo, agradecendo a presença de
todos na sessão da câmara. Ver. Ronaldo da Silva Rocha : Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, o Edil elogiou a fala do Vereador Otacílio, afirmando concordar com boa parte
do que ele falou. Disse que esses dois anos de legislatura foram de muito aprendizado e que ele
aprendeu a cair e se levantar, aprendeu a tomar rasteira, aprendeu a ajudar os outros a se
levantar e aprendeu sobre quem pode lhe ajudar a se levantar. Afirmou que pretende continuar
trabalhando com o mesmo afinco de sempre no período que falta na atual legislatura,
salientando que se tiver a confiança dos seus eleitores pretende continuar trabalhando e
ajudando o povo. Mencionou que o legislativo municipal precisa ser mais incisivo em suas
cobranças, ressaltando que os vereadores fazem as cobranças, mas algumas delas não chegam
ao conhecimento do prefeito. Falou que os vereadores devem exigir que as cobranças cheguem
ao conhecimento do prefeito e o prefeito por sua vez dê uma resposta aos mesmos, porque o
povo cobra dos vereadores e eles esperam uma resposta. Dando continuidade, o Edil disse ter
enfrentando uma semana muito conturbada nos Gerais, porque os moradores querem o
fechamento do colégio da Laranjeira e que as aulas sejam concentradas no Colégio do Campo
Grande. Afirmou que muitos que cobram dele não têm coragem de cobrar diretamente do
prefeito, mas que estão sempre cobrando dele. Falou que espera a compreensão do prefeito em
relação às suas cobranças, enfatizando que tem procurado ajudar as pessoas, principalmente na
área da saúde, mas que não pode deixar de fazer os pedidos e cobranças ao prefeito. Destacou
que o ato de fiscalizar, por si só, não quer dizer que o prefeito esteja fazendo alguma coisa
errada, mas que esse é um dever do vereador, até porque os eleitores questionam e ele precisa
ter uma resposta para dar. Finalizou desejando um bom dia a todos, rogando a Deus para que o
ano legislativo seja bastante produtivo. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva : Saudou a todos os
presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por tudo na sua vida e deu as boas-vindas aos
seus Pares, desejando sucesso a cada um deles nesse novo ano legislativo. Continuando,
afirmou que todos os vereadores se preocupam com as suas regiões, mas sabem que não podem
fazer tudo que gostariam pelo povo, porque existem as limitações no orçamento do poder
executivo e o prefeito não tem como atender a todos os pedidos. Disse que os vereadores
precisam continuar perseverando e fazendo os pedidos em benefícios das suas regiões,
priorizando sempre o que é mais importante para o povo. Finalizou agradecendo a presença de
todos, destacando que na próxima sessão os vereadores terão oportunidade de abordar outros
assuntos de interesse da população. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Saudou a todos os
presentes, ao tempo em que, agradeceu a Deus pelo retorno de todos os vereadores com saúde.
Prosseguindo, o Edil disse que apesar de ser uma sessão solene, não poderia deixar de fazer um
esclarecimento, afirmando que no final do ano anterior, um vereador divulgou um vídeo nas
redes sociais dizendo que ele tinha medo do prefeito. E em resposta a esse vereador e a todos os
presentes, falou que não tem medo de prefeito e não tem medo de ninguém, mas que procura
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respeitar as pessoas. Ressaltou ter feito oposição ao ex-prefeito por quatro anos e nunca o
ofendeu, seja no plenário ou em praça pública, procurando sempre tratar o mesmo com
respeito, assim como faz em relação ao atual prefeito e todos os seus pares. Falou que tinha um
compromisso com esse vereador, mas que estava sempre conversando com o mesmo e deixava
claro que se não fosse para ganhar, que seria melhor não disputar a presidência da Câmara.
Disse que, no final das contas, foi isso que aconteceu e ele acabou não disputando a
presidência. Afirmou que não tem intenção de ser inimigo de ninguém, mas que não pode
deixar de prestar esse esclarecimento, porque desde que houve a divulgação do vídeo, ele
estava com isso entalado na garganta. Mencionou que não quis utilizar as redes sociais para dar
uma resposta, até para evitar ainda mais tumulto, mas que considerou a divulgação do vídeo
pelo vereador como sendo uma coisa muito feia e desrespeitosa. Finalizou agradecendo a
presença de todos e desejando um bom dia! Ver. Almir Santos Pessoa : Após as saudações de
praxe, o Edil parabenizou os membros da Mesa Diretora pela vitória na eleição e destacou que
não faria nenhum questionamento na presente sessão por tratar-se de uma sessão solene, mas
que já tem vários questionamentos a serem feitos na próxima sessão ordinária. Destacou que,
entre esses questionamentos estão alguns relacionados ao setor de educação e que ele pretende
convocar a Secretária Municipal de Educação para prestar esclarecimentos sobre as permutas
feitas pelo município, bem como sobre a Normativa 01/2019. Afirmou esperar que o
Regimento Interno da Câmara de Ituaçu seja seguido à risco em 2019, enfatizando que vai
cobrar essa postura da Mesa Diretora. Prosseguindo, o Edil disse esperar que o trabalho do
legislativo seja realizado de forma harmoniosa, em benefício do povo e não para agradar
prefeito, vereador e lideranças de cada região. Comentou a fala do colega Otacílio sobre o
projeto de lei que tramitou no legislativo municipal em 2017, ressaltando que ele foi um dos
que votou a favor da Taxa de Iluminação Pública, destacando que somente ele e os Vereadores
Joel, Ronaldo e Elza Marillu votaram contra o mesmo. Defendeu que os vereadores precisam
analisar com mais cuidado as matérias que são submetidas à apreciação do legislativo.
Comentou a fala do Vereador Reinalvo, destacando que houve uma articulação no sentido de
montar outra chapa para disputa da presidência da Câmara. Mencionou que votou a favor do
Projeto de Resolução que assegurou a possibilidade de reeleição, mas sempre deixou claro que
não apoiaria a reeleição do Presidente Márcio Aparecido Rocha. Disse entender que a maior
raiva do Vereador Otac ílio é que a primeira conversa sobre essa chapa foi realizada na casa do
Vereador Reinalvo, com a presença de cinc o vereadores, e na oportunidade, havia declarado o
seu apoio ao Vereador Reinalvo, caso ele quisesse ser candidato a presidente da Câmara. Em
aparte, o Vereador Reinalvo disse que realmente foi realizada uma reunião na sua casa, mas os
vereadores presentes estavam usando de má fé com ele, porque afirmaram que uma vereadora
teria concordado em apoiá-lo, mas que tem laços de amizade muito forte com essa vereadora e
sabia que ela já tinha assumido o compromisso de apoiar a reeleição do Presidente Márcio
Aparecido Rocha. Falou que, no final das contas, foi isso que aconteceu de fato. Dando
continuidade, o Vereador Almir afirmou que, mesmo ciente de que o Vereador Otacílio não
teria os votos suficientes para se eleger presidente, ele se manteve firme e apoiando até o final.
Afirmou que vários colegas mudaram o voto da noite para o dia, e que isso não se faz,
destacando que ele poderia muito bem ter abandonado o barco afundando e ter declarado o seu
apoio ao Presidente Márcio Aparecido Rocha, mas manteve a sua palavra até o final. Finalizou
agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia. Ver. Adriano Silva Machado :
Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por permitir o seu retorno
ao legislativo municipal, afirmando que vai continuar trabalhando em benefício do povo de
Ituaçu. Disse esperar que dois mil e dezenove seja um ano melhor e os vereadores sejam
tratados de forma igual, com os mesmos direitos. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a
todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu a Deus por retornar ao legislativo para mais
um ano de trabalho e agradeceu ao público pela presença, especialmente aos seus familiares.
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Fl. 78V

Afirmou que tinha alguns agradecimentos a fazer ao prefeito Adalberto Luz, mas por se tratar
de uma sessão solene, não iria quebrar o protocolo. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos, e
dando continuidade, o Edil agradeceu a Deus por permitir a sua participação em mais uma
sessão da Câmara de Vereadores, agradeceu aos vereadores pela confiança neles depositada nas
eleições para Mesa Diretora, afirmando ter considerado uma vergonha a divulgação de um
vídeo por um vereador nas redes sociais. Disse acreditar que o vereador não deveria ter feito
aquilo, porque isso não é coisa de homem. Destacou que naquela sessão não houve a tramitação
de nenhuma matéria e que os vereadores estavam votando na eleição da Mesa Diretora.
Afirmou que já tinha certeza da vitória e que desde o início firmou o seu compromisso com o
Presidente Márcio Aparecido Araújo Rocha. Em seguida, disse ter ficado surpreso com a fala
do Vereador Otacílio, quando o mesmo questionou a Taxa de Iluminação Pública, já que o
projeto de lei que instituiu tal cobrança foi aprovado com o voto dele. Disse que isso o referido
vereador não fala para o povo. Destacou que o mencionado projeto de lei, só teve quatro votos
contrários: o dele e dos vereadores Almir, Ronaldo e Elza Marillu. Questionou como agora, o
Vereador Otacilio pode dizer que é contra a cobrança da Taxa de Iluminação Pública. Ressaltou
que falar é fácil, mas que difícil é fazer, que julgar é fácil e que difícil é ser julgado. Finalizou
agradecendo a presença de todos, reafirmando o seu apoio ao Presidente Márcio Aparecido no
que for preciso e desejou um bom dia a todos. Voltando a usar da palavra, o Vereador Otacílio
disse que todos já erraram alguma vez na vida e que ninguém é perfeito. Afirmou que errar é
humano, mas persistir no erro é burrice. Falou que votou a favor da aprovação da Taxa de
Iluminação Pública, sendo a favor da cobrança daqueles consumidores que tem um braço de luz
na frente da sua casa, já que a cobrança visava garantir os recursos para dar manutenção no
sistema de iluminação pública. Destacou que votou contra o projeto enviado pelo executivo,
porque essa taxa seria cobrada de todos os moradores do município. Salientou que é muito fácil
falar, mas que falar a verdade é para poucos. Disse ainda, que o Vereador Reinalvo tinha que
ter dito quem foi que lhe enviou o vídeo, afirmando que ele não faz nada escondido de
ninguém. Dando prosseguimento à sessão, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao público
presente. Em questão de ordem, o Vereador Almir destacou que o Artigo 104 do Regimento
Interno não permite que seja franqueada a palavra ao público presente nas sessões do
legislativo municipal. Em resposta, o Presidente Márcio Aparecido afirmou ter ciência do
regimento interno, mas que manteria o seu posicionamento, voltando a franquear a palavra ao
público presente. Em seguida, usou da palavra o representante da Assessoria da Contabilidade
Plena, Senhor Bruno Bastos Lopes, que inicialmente saudou aos Vereadores, aos funcionários
da Casa e ao público presente, e prosseguindo, agradeceu ao Presidente da Câmara, Vereador
Márcio Aparecido Araújo Rocha e demais Edis pela confiança nos serviços prestados pela
Plena, destacando que a empresa já presta serviços ao legislativo municipal há três anos. Disse
que muito mais do que clientes, tem amigos no legislativo municipal. Colocou os seus serviços
à disposição do legislativo, bem como individualmente a cada um dos vereadores no estudo de
projetos encaminhados pelo poder executivo e que eventualmente precisem ser submetidos a
análise contábil ou jurídica. Na sequência usaram da palavra as Secretárias Municipais:
Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Dinalva Machado: Saudou a todos os
presentes, e prosseguindo, a Secretária destacou ser um dia de festa, desejando um bom
trabalho a todos os vereadores e que eles sejam iluminados pelo Sagrado Coração de Jesus e
pela padroeira do município Nossa Senhora do Alívio. Salientou que os vereadores precisam
desarmar as almas e cultivar o sentimento de amizade, contribuindo para atravessar esse
momento difícil vivido pelo município de Ituaçu. Pediu que eles esquecessem o lado partidário
e olhassem por uma Ituaçu que precisa de mais ações na área social. Afirmou ser a primeira vez
que participa de uma sessão da câmara e que estar muito emocionada de poder falar para a
população do município pela primeira vez. Destacou que os vereadores têm uma
responsabilidade muito grande e que esse não é o momento de apontar erros, mas sim de iniciar
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os trabalhos da câmara com harmonia e inspiração para mudar a vida das pessoas. Ressaltou
que chegou a hora das pessoas darem as mãos, não só em Ituaçu e no Brasil, mas em todo o
mundo. Mencionou que as pessoas erram e precisam ter a humildade de pedir desculpas, mas
que as outras pessoas precisam ter a grandeza de entender o erro do outro. Disse ter aceitado o
convite para ser Secretária de Assistência Social, apesar de não ter experiência, porque faz tudo
com amor e sabe que mesmo errando, está procurando sempre fazer o melhor, enfatizando que,
a cada erro, é um novo aprendizado. Afirmou que ama a cidade e o povo de Ituaçu, voltando a
pedir aos Edis que se desarmem dos ressentimentos, porque isso só contribui para levar as
pessoas para baixo e em nada acrescenta na vida das mesmas. Disse acreditar que a melhor
forma de fazer política é descobrindo os erros e buscando os acertos, voltando a pedir a todos
que deem as mãos em prol do município. Comentou que esteve recentemente em uma cidade
vizinha e conversou com um médico, que lhe relatou nunca ter visto tanta ética, tanto amor,
carinho e respeito no setor de assistência social de Ituaçu e que isso lhe encheu de orgulho do
prefeito Adalberto Luz, porque sabe que ele busca sempre fazer o melhor e com o coração.
Destacou que tem ciência das limitações financeiras, mas agradeceu ao prefeito pelo empenho
que ele tem tido. Afirmou ser preciso deixar para trás a política dos ‘Mocós’ e dos ‘Rabudos’,
que é uma política feita com rancor e destacou que os jovens são os protagonistas do futuro e
que eles precisam tomar consciência disso. Finalizando a sua fala, a Secretária Dinalva
agradeceu a atenção de todos! Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Erica
Santos Luz Amorim: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Secretária disse que depois
do discurso da Secretária Dinalva, estava sem palavras para conseguir se expressar, porque sua
fala foi perfeita e traduziu tudo que ela gostaria de dizer. Falou que não pretendia se alongar
muito, mas que gostaria de dizer aos vereadores que estar à disposição para prestar qualquer
esclarecimento que seja necessário, afirmando que o seu trabalho à frente do setor está sendo
realizado em prol de uma educação melhor e de qualidade. Mencionou que é professora e a sua
intenção é sempre pensar no que é melhor para o futuro do município, destacando que não está
livre de cometer erros, mas que se assim o fizer, vai procurar sempre consertá-los e acertar.
Pediu aos vereadores que antes de falar sobre algum assunto relacionado ao setor de educação,
procurassem se informar, evitando que sejam divulgadas informações equivocadas. Disse que
não comentaria a fala de nenhum vereador, porque acredita que terá oportunidade de prestar os
esclarecimentos necessários quando for convidada para participar da sessão, até porque a
presente sessão é solene e ela não quer dar uma resposta que pode desagradar algum vereador e
criar um tumulto desnecessário. Enfatizou que está à disposição de qualquer vereador que
queira conversar, porque acredita que qualquer situação pode ser resolvida através do diálogo.
Fez votos para que o legislativo municipal tenha um excelente ano de trabalho e que os
vereadores façam valer a essência desta casa, deixando de lado as picuinhas e procurando
resolver os problemas da melhor forma possível. Em seguida, usou da palavra, o Professor
Josenildo Nunes: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Professor destacou que
estava participando da sessão da câmara pela primeira vez, pedindo a proteção de Deus a todos
os vereadores, afirmando que o papel desempenhado pelos mesmos não é fácil. Disse não ser
de Ituaçu, mas que leciona no município há mais de dez anos e criou laços de afinidade com
seus moradores. Salientou que não é fácil trabalhar na área da educação, porque esse setor tem
um papel fundamental na sociedade. Ratificou as palavras da Secretária Dinalva, pedindo aos
vereadores que tenham consciência da responsabilidade que tem de representar toda uma
população, que os elegeram através do voto democrático. Elogiou a fala do Presidente da
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, destacando que o mesmo deu uma aula de
história sobre os primórdios da política. O Professor Josenildo falou que é muito presente nas
redes sociais e que é um ativista em defesa de muitas causas relevantes, mas sempre
procurando agir com ética e respeito. Enfatizou que o ser humano, segundo o filósofo Sócrates
é dividido em três dimensões: razão, instinto e emoção, salientando que as pessoas
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normalmente usam a razão e a emoção para lidar com as situações, mas que o instinto faz parte
da natureza humana e eventualmente as pessoas agem sob essa dimensão. Afirmou que o ideal
é que as pessoas deixem a emoção e o instinto de lado e ajam sempre com a razão. Pediu aos
vereadores que fossem mais unidos, elogiando a fala do Vereador Otacílio quando o mesmo
afirmou ser a favor do povo, independentemente de ter sido eleito pelo lado A ou lado B. Fez
uma ressalva no sentido que é preciso olhar em volta, vendo o que as cidades mais
desenvolvidas estão fazendo, porque só assim o município vai continuar evoluindo. Ressaltou
que os vereadores são os representantes do povo e como tal nada mais justo que eles façam as
cobranças necessárias, mas eles também precisam reconhecer quando algo de bom é feito e
elogiar. Falou que a politicagem não pode ser colocada acima da política e que as pessoas não
podem ficar procurando ‘chifre em cabeça de cavalo’, destacando que as pessoas estão
esperando cada vez mais dos seus representantes e que estes precisam corresponder a essa
expectativa. Agradeceu ao Senhor Presidente a oportunidade de fazer uso da palavra,
parabenizando os vereadores e demais presentes, enfatizando que a sociedade precisa participar
mais das sessões para ter conhecimento de causa. Em seguida, usou da palavra, Dr. Mateus
Souza: Saudou a todos os presentes, e na oportunidade salientou que o legislativo municipal de
Ituaçu precisa se adequar à realidade atual, através da adequação da sua legislação, sendo
preciso debater as mudanças necessárias. Disse que não faria uma explicação pormenorizada
por ser uma sessão solene, mas acredita que haverá uma oportunidade para fazer isso
futuramente. Desejou aos vereadores um novo período legislativo com muito trabalho, ética,
probidade e, que apesar da independência do poder legislativo, procurasse atuar em harmonia
com o poder executivo. Destacou que tem mantido contato com diversas câmaras em todo o
estado da Bahia e tem visto os legislativos ajustarem os seus regimentos internos para mudar a
dinâmica das sessões, bem como alterando a Lei Orgânica em vista de garantir melhorias para a
população. Ressaltou que ficou muito feliz em retornar ao município e rever os amigos, ao
tempo em que desejou a todos um bom dia! Logo após, usou da palavra o Assessor Jurídico
da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva: Inicialmente, saudou ao
público presente, e prosseguindo, fez uma saudação especial ao Presidente da Câmara,
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, afirmando ter a honra de ser amigo do seu pai, ao
tempo em que, fez também uma saudação especial a todos os vereadores, afirmando que a
missão é árdua e que eles merecem o respeito da sociedade, destacando que os municípios
seriam lugares muito piores se não existisse a Câmara de Vereadores. Comentou a fala da
Secretária Dinalva, pedindo permissão para acrescentar que a pessoa pode ter sabedoria,
dinheiro, ser bonita, mas só é de Deus se tiver amor. Afirmou que os representantes do povo
precisam fazer o seu trabalho com amor ao povo e ao município. Pediu licença para
complementar a fala do Professor Josenildo, ressaltando que não se pode admitir a política do
quanto pior, melhor, enfatizando que é preciso buscar um ponto de equilíbrio, porque sem isso
tudo é mais difícil. Disse que desde 1982 participa da vida política de Ituaçu e, desde então, a
sua missão tem sido de zelar pelo município. Afirmou que em toda essa história, não construiu
nenhuma inimizade política, já que sempre procurou tratar todos bem. Destacou que trabalha
nos municípios de Contendas do Sincorá e Tanhaçu e que em ambos recebeu o Título de
Cidadão, porque sempre fez o seu trabalho com amor, seguindo os ensinamentos de Jesus
Cristo, que ensinou a perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem
ofendido. Disse ser uma missão difícil agir dessa forma, embora não seja impossível, mas que
para isso a pessoa precisa esvaziar o coração das intrigas, do ódio, deixando entrar o amor.
Ressaltou que o maior patrimônio que a pessoa pode construir na vida é uma família
harmoniosa, mas que infelizmente o mundo é capitalista. Dando continuidade, Dr. Antônio
Augusto agradeceu a compreensão dos vereadores no período em que precisou ficar afastado
das suas funções em razão de um problema de saúde. Mencionou que as pessoas precisam se
unir e pensar sempre no que é melhor para Ituaçu, destacando acreditar que o maior potencial
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do município está no turismo, sendo preciso investir nesse setor para alavancar o seu
desenvolvimento. Afirmou que o maior entrave para o desenvolvimento é a falta d’água,
principalmente na Gruta da Mangabeira, sendo preciso garantir um sistema de abastecimento
adequado para essa localidade e atender bem os turistas. Salientou que somando os vereadores,
prefeito e vice-prefeito, são treze pessoas que podem se sentar e pensar no futuro do município,
definindo quais serão as prioridades. Afirmou que vai continuar prestando os seus serviços ao
legislativo municipal e ressaltou acreditar que o prefeito Adalberto Luz tem boas intenções,
mas que este precisa melhorar o diálogo com a câmara e com a sociedade. Falou que considera
o prefeito como sendo um amigo, aconselhando o mesmo a rever algumas coisas em seus dois
anos finais de mandato. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Na sequencia,
usou da palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz: Saudou a todos os
presentes, e em seguida, parabenizou o Senhor Presidente e vereadores pelo início dos trabalhos
legislativos da Câmara, afirmando que naquele dia eles estavam vivenciando a festa da democracia. Fez
uma saudação especial a alguns dos presentes, destacando que continua imbuído do mesmo sentimento
de quando assumiu o seu mandato há pouco mais de dois anos. Destacou que as dificuldades de
governar uma cidade pobre são muito grandes e que Ituaçu depende quase que exclusivamente dos
recursos públicos federais, aproveitando para agradecer a todos seus secretários municipais e equipe de
governo. Mencionou que estava fazendo parte de uma sessão solene e que não gostaria de usar daquele
momento para responder aos questionamentos que lhe foram feitos, não por se acovardar ou por não ter
condição de responder, mas simplesmente em respeito ao momento, já que não vai faltar oportunidade
de dar todas as respostas. Dando continuidade, parabenizou a Secretária da Câmara, Lígia Rocha, pelo
belíssimo trabalho que faz no legislativo municipal há muitos anos, assim como o assessor jurídico Dr.
Antônio Augusto, destacando que ele já ocupou muitos cargos na vida pública de Ituaçu e tem
relevantes serviços prestados ao município. Disse ser muito agradecido pela oportunidade de governar o
município em que nasceu, pedindo aos jovens que tenham esse desejo, que não se deixem abater pelas
dificuldades e busquem alcançá-lo. Salientou que a vida é cheia de erros e acertos, destacando que tem a
satisfação de ter as suas contas aprovadas e recebido a nota quase oito no índice da transparência.
Ressaltou que a nota da gestão anterior nesse mesmo índice foi zero. Mencionou que isso foi muito
gratificante e que é uma forma de dar resposta àquelas pessoas que criticam a sua administração. Falou
que algumas pessoas querem lhe responsabilizar pelos erros que foram cometidos em 150 (cento e
cinquenta) anos de história do município, apesar dele estar ocupando a cadeira de prefeito há somente
dois anos. Destacou que o grupo político do ex-prefeito governou Ituaçu por dezesseis anos e agora quer
responsabilizá-lo por tudo que não fez nesse período. Afirmou que gostaria de fazer mais por Ituaçu,
ressaltando que a sua administração chegou a ter sete máquinas trabalhando simultaneamente no
município, apesar de somente duas serem do próprio município. Disse que as chuvas de dezembro e
janeiro danificaram muito as estradas e ele não tem como consertá-las em apenas um mês, mas que a
prefeitura está fazendo reparos emergenciais nas mesmas para garantir condições mínimas de tráfego
para, somente depois fazer um trabalho melhor e com mais calma. Elogiou o discurso da Secretária
Dinalva, afirmando que a sessão poderia ter sido encerrada naquele momento e que todos ficariam
felizes. Dando continuidade, o Senhor Prefeito afirmou que não está tendo nenhuma dificuldade na
tramitação dos projetos no legislativo municipal, apesar de acreditar, no início, que o Presidente da
Câmara seria um inimigo político, mas que hoje o tem como um amigo. Falou que não tem do que
reclamar em relação a nenhum dos vereadores e que nunca virou as costas para nenhum deles. Disse que
todas as secretarias do município estão à disposição para ajudar no que for possível e que ele tem sido
muito sensível às demandas, principalmente na área da saúde. Destacou que quando atende um pedido
feito por um vereador, sabe que está beneficiando um cidadão do município e, para ele, isso é o que
importa. Mencionou que não conhece muito da política e não entende nada de politicagem, enfatizando
que não é do seu feitio criar armadilhas para as pessoas caírem. Ressaltou que a política existe e a
democracia precisa respeitada por todos, sendo preciso que as pessoas se desarmem como bem disse a
Secretária Dinalva. Afirmou que Ituaçu está vivendo uma situação difícil, porque havia pessoas no
município que tinham patrimônio e ajudavam no seu crescimento, mas que hoje estão perdendo essa
condição, mas muitas não aceitam essa nova realidade. Falou que as pessoas precisam buscar o
equilíbrio para viver bem, aceitando a condição que a vida impõe, rogando a Deus que ajude a cada um
Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 10

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

01 DE MARÇO DE 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

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

Fl. 80V

dos moradores do município, até porque se a pessoa estiver bem, será uma demanda a menos para o
poder público. Disse não torcer para que as pessoas vivam mal, até porque não quer fazer política com
R$ 20,00 (vinte reais), como ouve muitos dizerem, que política em Ituaçu se resolve com o referido
valor. Afirmou que ouvir isso lhe deixa muito triste, porque sempre acreditou que é por meio do
trabalho e das realizações que se melhora a qualidade de vida dos moradores de um município.
Destacou que vai inaugurar uma creche na Ovelha para beneficiar setenta crianças, das sete horas da
manhã até às dezessete horas, com a criança indo para casa de banho tomado e alimentado. Questionou
qual o sentido da política e da vida se nada disso importar para a população. Falou que quebrou a parede
do PSF para instalar um gabinete odontológico no local, mas foi denunciado e teve que voltar atrás,
inclusive tendo que demitir todos os funcionários, porque não poderia haver nenhum contratado
trabalhando. Questionou porque ninguém se lembrou disso em suas falas. Afirmou que a sua gestão não
pode contratar e não pode fazer concurso, porque o índice de pessoal já está acima do que a lei permite.
Disse que os vereadores precisam entender a situação, porque estão cientes das dificuldades. Mencionou
que as pessoas podem criticá-lo porque ele tem a proteção de Deus e a certeza de que o seu amor por
Ituaçu é maior do que tudo isso. Dando continuidade, justificou a ausência da sua esposa Cristina,
ressaltando que seu filho precisou fazer uma cirurgia de emergência, mas está bem. Disse que poderia
usar isso como desculpa para não estar presente na sessão, como muitos prefeitos fazem para evitar as
cobranças, mas que ele fez questão de ficar e participar da sessão de abertura, enfatizando que tem
dedicado todos os dias dos últimos dois anos ao município de Ituaçu, da hora que acorda até a hora que
vai dormir. Falou que é muito difícil atender a demanda das estradas com apenas duas máquinas, mas
que essa é a realidade, porque o município não tem condição de alugar outros equipamentos. Pediu
desculpas às pessoas que esperavam mais da sua administração, mas que a limitação da sua gestão está
sendo a falta de recursos. Disse que não pode terminar a sua gestão sem honrar todos os compromisso e
que, por essa razão, está fazendo uma contenção de despesas para chegar ao final do mandato com tudo
pago. Afirmou que não tem certeza ainda se vai disputar a reeleição, apesar de ter esse direito
assegurado por lei, mas que as pessoas podem ter certeza de que, encerrado o seu mandato, ele não vai
ficar abrindo as portas da sua casa para ficar criticando o próximo prefeito. Acrescentou que as portas
vão continuar abertas para receber os amigos e aqueles que quiserem lhe fazer uma visita, mas que não
vai admitir que pessoas vão para sua casa para ficar fazendo picuinha e espalhando uma mal querência
do próximo prefeito. Prosseguindo, o Senhor Prefeito teceu comentários sobre os projetos de leis que
foram encaminhados no final do ano para o legislativo, enfatizando que a sua gestão não quer cobrar o
que não seja de direito do município. Afirmou que a cobrança do IPTU está prevista na legislação
federal, ressaltando não ser ele o responsável pela instituição da cobrança. Disse que existe uma
ilegalidade no município, tendo em vista que não existe uma planta genérica e a cobrança era feita sem
nenhum critério e da forma como bem entedia os ex-gestores. Ressaltou que o objetivo da sua
administração é acabar a diferença de valores cobrados entre imóveis semelhantes e que, para isso
ocorrer, o município contratou um profissional qualificado para fazer uma planta genérica e encaminhou
para aprovação pelo legislativo municipal. Admitiu que o projeto foi encaminhado muito perto do
encerramento das atividades legislativas, destacando que não foi possível enviar antes. Afirmou que
aqueles que votaram contra, vai lamentar futuramente, porque terão que encaminhar ou aprovar projeto
semelhante no futuro. Defendeu que para poder trabalhar, o prefeito precisa arrecadar. Enfatizou que
Ituaçu deixa de arrecadar cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por mês e fica pedindo a
perfuração de um poço tubular, que custa R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao governo do estado, através
dos deputados estaduais. Classificou a situação como sendo absurda e afirmou que os vereadores
precisam estar cientes de que os recursos arrecadados serão revertidos em favor da população. Disse não
ser possível que as pessoas prefiram fazer politicagem. Dando continuidade, o Senhor Prefeito falou que
recebeu Ituaçu com três mil caminhões de entulho depositados na cidade, sendo registrados muitos
casos de dengue e Chikungunya nessa época. Destacou que hoje Ituaçu não tem nenhum caso
registrado, mas que as pessoas ainda precisam aprender a manter a cidade limpa, não jogando lixo nas
ruas e não deixando para colocar lixo e entulho na porta de casa no final de semana e feriado. Pediu aos
vereadores que ajudem a conscientizar a população nesse sentido. Disse que a sua gestão tem sido muito
difícil em decorrência de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos dois anos, com denúncias de
corrupção e prisão de políticos a todo momento. Afirmou que isso fez com que o fluxo de recursos para
os municípios diminuísse significativamente. Citou ainda o fechamento da Itaguarana, destacando que
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foram demitidos cerca de 500 (quinhentos) funcionários e hoje Ituaçu tem cerca de duas mil pessoas
desempregadas. Disse que não é a hora de vereador ficar apontando o dedo e dizendo o que falta, mas
sim ajudar a encontrar soluções. Destacou que essas mesmas pessoas terão Ituaçu de volta quando ele
terminar o seu mandato, mas vão receber um município muito diferente do que ele encontrou, sem
entulho e lixo nas ruas, porque ele não vai dar o gosto para nenhum prefeito dizer que ele entregou um
município sujo. Afirmou que vai cuidar da limpeza do município até o último dia do seu mandato,
destacando que tem cobrado muito dos responsáveis pelo setor ao longo de toda a sua gestão,
aproveitando para fazer um agradecimento a todos que trabalham nesse setor pelo empenho e dedicação.
Na oportunidade, solicitou à Secretária de Educação que mantenha contato com professores e diretores
de escolas pedindo que oriente os alunos sobre a importância da limpeza pública. Dando continuidade,
comentou a fala do Vereador Ronaldo a respeito do funcionamento do Colégio da Laranjeira, afirmando
ter ido no Colégio do Campo Grande e conversado com os alunos para que conversassem com seus pais
e dissessem aos mesmos que não iria fechar a escola da Laranjeira. Falou que as duas escolas podem
funcionar ao mesmo tempo e que no futuro a sua intenção é fazer um concurso, possibilitando que a
Escola do Campo Grande funcione com sua plena capacidade. Destacou ter ciência de que o povoado do
Campo Grande está muito mais organizado e desenvolvido, mas a comunidade da Laranjeira não pode
ser prejudicada e precisa ser incentivado o seu crescimento. Pediu ao Vereador Ronaldo que ajudasse a
apaziguar os ânimos, até porque esse tipo de protesto, que visa impedir o deslocamento dos ônibus,
pode levar à ocorrência de um acidente e prejudicar um pai ou uma mãe de família. Afirmou que não vai
fechar o colégio da Laranjeira, destacando que o Colégio do Campo Grande foi construído pelo exprefeito, mas que ele também deu a sua parcela de contribuição, porque a unidade foi toda mobiliada e
equipada na sua gestão. Disse ainda, que está procurando garantir o mesmo conforto aos profissionais
que trabalham no colégio da Laranjeira. Destacou que quando assumiu o colégio do Campo ainda não
estava pronto e ele precisou reformar o colégio da Laranjeira para iniciar as aulas, ressaltando que a
empresa responsável pela construção do Colégio do Campo Grande ainda responde na justiça, porque
deixou de pagar os direitos trabalhistas de pessoas que trabalharam nas obras. Afirmou que os prédios
escolares passam por reformas constantes, porque precisam estar sempre limpos. Destacou que todas as
gestões adotam uma cor para identificar os prédios públicos e que isso nunca foi motivo de crítica nas
gestões anteriores, mas que a sua gestão adotou a “cor verde” e todo mundo fica dizendo que o prefeito
é ditador. Falou que o slogan da sua gestão buscou valorizar as riquezas naturais do município como a
Gruta da Mangabeira, as matas e os rios, predominando o verde na sua gestão. Afirmou que para
algumas pessoas, o melhor seria que as ruas de que Ituaçu não fossem nem calçadas para elas virem
passar férias aqui, mas nas suas cidades natais essas mesmas pessoas cobram dos seus prefeitos a
realização de obras. Salientou que Ituaçu não pode ser alívio para a alma de ninguém, sendo que essas
pessoas vem para o município e se espremem na casa de parentes para não gastar nem com hotel e com
nada. Defendeu que Ituaçu não pode viver no atraso e essas pessoas não podem exigir isso. Dando
continuidade, pediu desculpas por ter se alongado, mas que não poderia ficar calado diante das críticas
que lhe foram feitas, mas que procurou respondê-las sem ofender ninguém. Ressaltou que a sua vontade
de fazer por Ituaçu é maior que a vontade de todos os presentes somadas. Enfatizou que muitos
prefeitos, com dois anos de mandato, já estão começando a se acomodar e que ele não, está querendo
continuar fazendo. Comentou a fala do Vereador Almir, destacando que a Secretária de Educação vai
atender o convite para prestar os esclarecimentos, destacando que nada está sendo feito de forma
arbitrária, diferentemente do que acontecia em gestões anteriores. Afirmou que as pessoas precisam ter
humildade e saber que a administração mudou e que, se ela quer alguma coisa, precisa ter a humildade
de pedir e que não adianta ficar arrotando soberba que a pessoa vai conseguir as coisas com ele. Disse
que ele mesmo, quando está errado, sabe ser humilde, reconhecer o erro e pedir perdão. Afirmou que
existem alguns casos de pessoas que se acomodaram com uma determinada situação e acreditavam que
não mudaria nunca, mas isso estava prejudicando outras pessoas e era preciso mudar. Falou que a
Secretária tem condição de explicar melhor tudo que foi feito e os vereadores vão entender as suas
colocações. Em seguida, o Senhor Prefeito afirmou que muitos erros foram cometidos no passado e que
a sua gestão também não está livre de errar, mas que ele tem feito de tudo para acertar e consertar os
erros do passado. Falou que a sua gestão tem buscado ser o mais transparente possível e que a maior
prova disso é que a nota do município saltou de zero para quase oito, sendo um avanço significativo.
Desejou um bom trabalho para os vereadores em 2019, afirmando que todos podem contar sempre com
Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 11

Página 12

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

01 DE MARÇO DE 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

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

Fl. 81V

ele, que não precisam ter receio em procurá-lo, porque ele não faz nenhuma distinção entre situação e
oposição. Acrescentou que os vereadores podem ter certeza de que os projetos que não foram votados
no final do ano anterior serão encaminhados novamente para apreciação do legislativo municipal,
porque o IPTU precisa ser regularizado. Mencionou que a sua intenção é entregar a escritura pública a
todos os proprietários de imóveis do município, destacando que ele mesmo tem uma casa no município,
mas que não pode financiar ou vender a mesma através da Caixa Econômica, porque não tem o
documento. Disse que qualquer pessoa que vá fazer uma escritura de forma particular hoje, gasta no
mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , enfatizando que se a pessoa pagar um IPTU de R$ 200,00
(duzentos reais) por ano e ter direito ao documento, é muito mais vantajoso. Questionou qual é o
prejuízo que ele está causando aos moradores do município, já que a gestão vai dar uma contrapartida
significativa. Disse que os vereadores precisam entender isso também, até porque o pagamento do IPTU
é uma obrigação legal. Quando à Taxa de Iluminação Pública, destacou que todas as cidades da região
cobram essa taxa. Ressaltou que não adianta votar contra e depois ficar pedindo estrada boa, transporte
de pacientes para outros municípios, porque não vai ter dinheiro. Destacou que para melhorar os setores
de saúde, educação e transportes, é preciso ter recursos e os vereadores não podem se manter nessa
posição intransigente e dizer que não aprova o projeto de forma alguma. Falou que esses projetos estão
lhe causando um desgaste, mas vai beneficiar todos os prefeitos no futuro, mas que ele não se importa
com isso, porque gosta de Ituaçu e quer fazer o que é melhor para o município. Disse não suportar ouvir
dizer que outra cidade, do mesmo porte de Ituaçu, está melhor, enfatizando que ele quer mudar essa
realidade, porque sabe que Ituaçu tem potencial para ser uma cidade melhor que as outras. Afirmou que
a sua administração está enfrentando um problema sério porque algumas pessoas, que poderiam já estar
aposentadas, aliviando a folha de pagamento, já que tem alguns professores ganhando salários de até R$
7.000,00 (sete mil reais). Disse ainda, que em razão da elevada folha de pagamento, a sua administração
precisa ficar fazendo malabarismo para conseguir pagar o 13º salário, podendo o gasto ser comparado
ao de uma grande obra, quando na verdade é apenas uma obrigação. Salientou que é preciso adotar as
medidas que o município precisa, mesmo que isso desagrade algumas pessoas, ressaltando que o seu
objetivo não se perpetuar no poder e nem encaminhar os seus filhos para assumirem o seu lugar no
futuro. Afirmou que pretende cumprir a sua missão e que as pessoas não esperem vê-lo no futuro
fazendo campanha para sua esposa ou para seus filhos. Voltou a falar, que quando deixar a prefeitura,
sua casa vai continuar aberta para receber os amigos, mas não para receber aqueles que só querem falar
mal do prefeito. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes . Logo após, o Presidente da

Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, fez a leitura de uma mensagem, a
seguir transcrita: “Viver o presente”. Todos já tiveram experiências difíceis e isso faz parte da
nossa passagem pela terra. Por outro lado, é mentira pensar que tudo que acontece conosco tem
seu lado bom. Existem coisas que deixam marcas difíceis de superar. Só existe uma maneira de
nos livrarmos das experiências amargas: viver o presente! Aproveite sempre o agora como diz a
célebre frase imortalizada pelos hippies: “hoje é o primeiro dia do resto da minha vida”. Em
seguida, o Senhor Presidente convocou todos os vereadores para a sessão ordinária que será
realizada no próximo dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezenove, no horário
regimental. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a Sessão Solene, 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 ItuaçuBA, em quinze de fevereiro de dois mil e dezenove.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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