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Ata da Oitava

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.

 

Aos

 

doze

 

dias

 

do mês de abril do ano de 
dois mil e dezenove, 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 Rocha,

 
tendo 

como secretários os Vereadores ,
 

Joel Teixeira Silva -
 
Primeiro Secretário e Euvaldo Figueredo 

da Silva -
 

Segundo Secretário. Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 
Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Reinalvo 
Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel

 
Teixeira Silva -

 
1º Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva 

(2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos Pessoa, Adriano Silva Machado, 
Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza, Elza

 
Marillu Martinelly Silva Ramos 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 pela Comissão de 
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, sobre o Projeto de Lei nº 001/2019 que  
“Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal n° 896, de 20 de dezembro de 2013, que 
institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu para o decênio 2013-2022 e dá 
outras providências, om o seguinte teor: Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e 
Assistência Social. PARECER ao Projeto de Lei nº 01/2019, que “Altera e acresce ao Anexo 
Único da Lei Municipal nº 896, de 20 de dezembro de 2013, que “Institui o Plano Municipal de 
Educação do Município de Ituaçu para o decênio 2013-2022 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 e está dentro das técnicas legais. As 

alterações propostas visam adequar o nosso Plano Municipal de Educação a situação atual do 
Ensino, estando ainda, em consonância com o recomendado pelo Plano Nacional de Educação –

 PNE, quanto às atualizações de metas para o ensino nos municípios.  O mencionado Projeto de 
Lei prever avanços nas metas do Plano Municipal de Educação e não a estagnação, estando 
assim, em harmonia com as normas do PNE. Assim, o nosso Parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 01/2019. O presente Parecer foi aprovado por unanimidade por esta Comissão. Ituaçu 
(BA),  11 de abril de 2019. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social: 
Tertulina Silva Andrade: Presidente; Elza Marillu Martinelly

 
Silva Ramos –

 
Secretária;

 
Adriano 

Silva Machado Membro. Na sequência, o Senhor Presidente,

 
franqueou a palavras aos Edis pelo 

tempo regimental de cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos.

 

Usou da palavra o 
Vereador Almir Santos Pessoa:  Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse que 
o parecer foi exarado pela comissão presidida pela Vereadora Tertulina, com o aval do Assessor 
Jurídico da Câmara, afirmando que gostaria de fazer alguns questionamentos ao mesmo sobre o 
referido parecer. Questionou acerca da meta 14, indagando quais os benefícios que os 
professores terão? 

 

Em resposta, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos 
Anjo e Silva,

 

disse ser preciso esclarecer de pronto que o plano não é específico para os 
professores, sendo um plano de incentivo aos alunos, que visa estimular o retorno dos estudantes 
para sala de aula. Destacou

 

que o projeto prevê que os recursos de graduação stricto senso serão 
realizados em regime de colaboração com a união, estado, e de acordo com a necessidade do 
município durante a vigência do plano. Afirmou que o objetivo é incentivar que a pessoas façam 
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um curso superior, esclarecendo que os cursos stricto senso são exclusivos para professores e se 
o município tiver necessidade de ter em seu quadro um professor com graduação maior, está 
previsto que haverá o incentivo do município, em parceria com estado e união. Disse que o 
governo federal retificou as suas metas no Plano Nacional de Educação (PNE), afirmando que o 
objetivo principal é estimular estudantes e professores a dar continuidade aos estudos após a 
conclusão do ensino médio.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

  

indagou ao 
Senhor Presidente,

 

se a Presidente do Sindicato dos Professores foi convocada para participar da 
sessão, conforme havia solicitado, sendo respondido ao mesmo que a Presidente não havia sido 
convocada. O Vereador Almir

 
então questionou o porquê disso?

 
Em resposta, o Assessor 

Jurídico
 

esclareceu que a atribuição de convocar pessoas para dar explicações acerca dos 
projetos

 
de leis,

 
é das comissões responsáveis pela análise da matéria, no prazo estipulado pelo 

Regimento Interno. Disse que os membros da comissão precisam agendar
 
uma data para se 

reunir em comum acordo com a pessoa que vai prestar os esclarecimentos necessários, 
enfatizando que esse tipo de discussão não pode ocorrer em plenário para não tirar a autonomia 
dos vereadores, que tem a competência privativa para debater e votar nos projetos de leis

 
em 

plenário. Afirmou que os vereadores precisam estudar a matéria antes da sessão, não sendo 
plausível que essa discussão ocorra em plenário. Destacou que os membros das comissões têm

 
as 

suas prerrogativas e podem convocar pessoas para prestar esclarecimentos, não podendo essa 
discussão ocorrer em plenário. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir  falou  que não 
tem vergonha de admitir que o Diretor Jairo entende muito mais do que ele do setor de educação 
e que para sanar as suas dúvidas, precisa procurar quem fez. Afirmou que o fato de ser vereador 
não implica que tenha conhecimento de todas as matérias e que ele sempre ressaltou a 
necessidade de estudar a matéria a fundo antes de dar o voto pela aprovação ou rejeição  da 
mesma. Mencionou que as pessoas que podem prestar os esclarecimentos estavam presentes na 
sessão, que ele tem dúvidas em relação ao projeto de lei, mas que fica a critério da mesa diretora 
permitir ou não que aquelas pessoas façam uso da palavra. Enfatizou  que o Plano de Carreira do 
Magistério foi aprovado pela Câmara, mas não foi feito um estudo do impacto do mesmo a longo 
prazo nas contas públicas e que os vereadores da época só pensaram a curto prazo.  
Fazendo uso da palavra, o Vereador Euvaldo Figueredo da Silva,  disse que ele e o Assessor 
Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto eram vereadores por ocasião da aprovação do Plano de 
Carreira do Magistério, e que na época foram contra a aprovação  do referido projeto de lei, tendo 
sido muito criticados por isso.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o Assessor Jurídico

 
esclareceu 

mais vez que os cursos stricto senso são exclusivos para formação de professores, diferentemente 
dos cursos lato senso, que abrangem todas as áreas de conhecimento e foram profissionais nas 
mais diversas áreas. Salientou

 
que o plano visa incentivar os professores a continuar se 

aperfeiçoando e adquirindo conhecimento.
 

Disse
 

ao Vereador Almir ,
 
que não é contra as pessoas 

 prestarem
 

esclarecimentos acerca do projeto de lei, mas afirmou que isso precisa ser feito de 
forma legal, no âmbito das comissões.

 
Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente mencionou

  que os vereadores estão se esquecendo da importância das comissões no âmbito do legislativo 
municipal, ressaltando que as mesmas são compostas por um presidente, um secretário e um 
membro, tendo os mesmos um prazo de sete dias, prorrogáveis por mais sete dias, para analisar o 
projeto de lei, cabendo aos membros da mesma convocar as pessoas que acreditam que podem 
prestar esclarecimentos acerca da matéria, não podendo querer fazer isso em plenário. Disse que 
se todas as matérias que forem trazidas para o plenário for preciso convocar alguém para prestar 
esclarecimento, não existe necessidade de ter comissões permanentes no legislativo e o vereador 
deixa de ter a sua função e sua identidade. Destacou que as comissões tem o prazo legal para 
analisar a matéria, cabendo aos membros da mesma apresentar um parecer detalhado aos demais 

Fl. 135



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 04

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

03 DE MAIO DE 2019

  

 

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

 
 

membros do legislativo, expondo os motivos de ser contra ou a favor de determinado projeto de 
lei. Falou

 

que é um contrassenso chamar a pessoa que elaborou o projeto para dar 
esclarecimento, porque esta só vai destacar os pontos positivos do projeto,

 

cabendo aos 
vereadores fazer uma análise crítica da matéria. Disse que não vai abrir esse precedente na 
câmara, afirmando que as comissões precisam se reunir efetivamente antes de cada sessão.

 

Fazendo uso da palavra, a Vereadora 
 

Elza Marillu
 
Martinelly Silva Ramos

 
ressaltou que é 

leiga no assunto, que existem outros vereadores também com dúvidas em relação ao projeto de 
lei, questionando ao Presidente quem é que

 
iria

 
tirar a dúvida de todos?

 
Em resposta, o Senhor 

Presidente esclareceu que o Vereador Almir, como membro de uma das comissões permanentes, 
pode convocar a presidente do Sindicato dos professores, ou diretor de determinada instituição 
de ensino ou a Secretária de Educação para comparecer em horário pré-agendado para participar 
da reunião da comissão. Disse que cabe aos membros da comissão explicar detalhadamente aos 
demais vereadores a matéria que foi submetida a apreciação. Destacou

 
que esse é o papel efetivo 

das comissões.
 

Voltando a fazer uso da palavra , o Vereador Almir
 
pediu vistas ao referido 

Projeto de Lei. Em resposta, o Senhor Presidente esclareceu que a matéria ´vai constar na Ordem 
do Dia da próxima sessão ordinária. Voltando a fazer uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. 
Antônio Augusto esclareceu que se o procedimento de tirar as dúvidas não for realizado no 
âmbito das comissões e sim em plenário, que não é preciso mais ter comissões permanentes no 
legislativo, sendo preciso inclusive mudar a Constituição Federal, que exige a formação de 
comissões permanentes no legislativo. Fazendo uso da palavra, o Vereador Sivaldo  Ferreira da 
Silva saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse que por várias vezes já deixou claro 
o seu posicionamento a respeito do assunto e que mais uma vez vai defender que as comissões 
precisam trazer o parecer pronto para ser votado em plenário, evitando discussões 
desnecessárias. Disse que os membros das comissões permanentes precisam se reunir antes das 
sessões, convocar as pessoas que acredita que podem prestar esclarecimentos acerca da matéria e 
exarar um parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente perguntou a Vereadora Tertulina Silva 
Andrade, Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, se 
colocaria em votação nesta sessão, o parecer apresentado pela referida comissão sobre o Projeto 
de Lei nº 001/2019, acima mencionado, ou deixaria para colocá-lo em votação posteriormente, 
juntamente com os pareceres das outras comissões?  Em resposta, a Vereadora Tertulina disse 
que poderia deixar para fazer tal votação em conjunto com as demais comissões.

  
ORDEM DO 

DIA: Não houve. Em seguida,
 

o
 

Senhor
 

Presidente
 
iniciou

 
o

 
GRANDE

 
EXPEDIENTE,

 
e

 franqueou
 

a
 

palavra
 

aos Edis
 

pelo tempo regimental de quinze minutos, para comentarem sobre 
assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores:

 
Ver. Sivaldo

 Ferreira da Silva: Voltou a saudar todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação 
verbal ao poder executivo no sentido de recuperar as estradas rurais do município, 
principalmente os trechos que estão em situação mais crítica. Pediu especificamente que seja 
recuperado o trecho entre Boca da Mata, Tamburil, Mamonas e Tranqueiras. Disse que essa 
estrada, bem como diversas outras estão em péssimo estado, afirmando que outros vereadores 
podem falar melhor sobre a situação das estradas das suas regiões. Pediu que o executivo 
tomasse

 

providências urgentes nesse sentido. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo agradeceu 
a presença de todos, afirmando ser muito importante a participação da população nas sessões. 
Mencionou

 

que está esperando o Presidente da comissão marcar a reunião para debater o projeto 
de lei, ressaltando que a presença do Diretor Jairo e demais professores é importante nessa 
discussão. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia!

 
Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil questionou ao 
Senhor Presidente, se os ofícios que são encaminhados ao poder executivo não tinham que ser 
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respondidos. 

 

Falou

 

que se o poder executivo tiver a obrigação de responder, que ele quer que 
seja encaminhado um ofício cobrando uma resposta de todos os ofícios que foram enviados 
anteriormente, bem como das indicações. Disse que se o executivo não tem condição de atender 
ao pedido, que deixe isso claro, enfatizando que fez um pedido de uma ponte na

 
localidade do 

Espírito Santo há cerca de dois anos e não obteve nenhuma resposta, salientando
 

que se o poder 
executivo afirmar que não vai fazer, que ele vai organizar um mutirão para fazer um serviço 
emergencial no local para garantir pelo menos que as pessoas consigam passar. Falou

 
que de 

posse dessa resposta, ele vai poder conversar com a comunidade, ressaltando,
 

ser uma falta de 
respeito com os vereadores não dar nenhuma resposta aos ofícios que são encaminhados. 
Afirmou que vai começar a usar as redes sociais para mostrar os pedidos que tem feito, porque as 
pessoas ficam achando que os vereadores não estão fazendo nada. Comentou

 
que no dia anterior 

levou as suas indicações para mostrar aos moradores do Campo Grande, destacando que ele tem 
pedido a instalação de braços de luz na comunidade, pediu o calçamento de um trecho existente 
perto da quadra, mas por não ter

 
obtido nenhuma resposta do poder executivo, não tinha o que 

dizer para a comunidade, restando apenas para ele mostrar os pedidos feitos, porque as pessoas 
não estão acreditando mais nele. Afirmou que se não foi feito, a culpa é do executivo, porque os 
vereadores estão fazendo o seu trabalho e pedindo os benefícios para as suas comunidades.  

Em aparte, o Vereador Sivaldo disse que o poder executivo sempre se limitou a protocolar os 
ofícios e requerimentos recebidos, afirmando concordar com a fala do colega  Ronaldo quando 
esse defende que seja dada uma resposta aos vereadores.  Dando continuidade, o Vereador 
Ronaldo voltou a afirmar que tem cumprido o seu papel de vereador, que nesses pouco mais de 
dois anos de mandato, já enviou mais de cinquenta ofícios ao poder executivo e não obteve a 
resposta de nenhum deles. Questionou ao Senhor Presidente se ele não poderia submeter a 
votação do plenário para franquear a palavra as pessoas presentes para que prestem os 
esclarecimentos acerca do projeto de lei nº 001/2019, recebendo como resposta que as 
convocações para prestar esclarecimentos devem ser feitas no âmbito das comissões.  
Ver. Otacilio Caíres de Souza:

 
Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa e ao 

público presente, e prosseguindo, o Edil, pediu esclarecimento a empresa responsável pelo 
transporte de alunos, ressaltando ter sido procurado pelos proprietários de veículos que prestam 
serviços a essa empresa, que lhe relataram ter havido desconto nos pagamentos efetuados no mês 
anterior e que em alguns casos a pessoa recebia R$ 2.200,00

 
(dois mil e duzentos reais), mas só 

recebeu R$ 1.590,00
 

(hum mil, quinhentos e noventa reais). Mencionou
 

que quer saber da 
empresa o que motivou esse desconto, porque as pessoas lhe questionaram

 
sobre isso e

 mostraram o extrato da conta. Dando continuidade,
 
o Edil comentou a fala do colega

 
Ronaldo, 

afirmando que o mesmo está de parabéns pela sua fala e que os vereadores não estão tendo o 
poder de pedir um benefício para as suas regiões e serem atendidos. Destacou que as pessoas 
procuram primeiro o vereador por serem mais acessíveis e fazem os seus pedidos, mas como 
nada acontece, ficam achando que os vereadores só participam das sessões, recebem os seus 
salários e não fazem mais nada, quando na verdade eles estão sempre buscando os benefícios 
para as suas regiões, para a população e para o município de Ituaçu. Disse que sempre tem 
cobrado do prefeito os benefícios para a sua região,

 

enfatizando que recentemente dezesseis

 alunos da Prata da Ovelha ficaram uma semana sem poder frequentar a escola por falta de 
estrada e que na oportunidade ele conversou diretamente com a Secretária de Educação, em 
companhia do Diretor da unidade de ensino e cobrou diretamente do prefeito, em

 

plenário, 
durante uma sessão em que o mesmo estava presente. Acrescentou

 

que existe uma estrada no 
Capim Açu que se uma pessoa adoecer não tem condição de ser transportada de carro para o 
hospital, afirmando que os moradores estão sempre lhe cobrando isso, que a máquina esteve na 

Fl. 136



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 06

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

03 DE MAIO DE 2019

  

 

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

 
 

região para fazer outro serviço e que ele conversou com o Secretário de Transportes. Afirmou 
que os vereadores não podem ver os problemas, se calar e não cobrar nada do prefeito. Solicitou

 

ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício ao prefeito pedindo providências

 

nas estradas do 
município, não só na região do Capim Açu, mas em todas as regiões do município, citando como 
exemplo,

 
a estrada do Angico, passando pelo Colégio Velho, que além de estar esburacada, está 

tomada pelo mato. Comentou
 

que a estrada do Riacho do Coité
 
está difícil para trafegar até 

mesmo de moto, sendo preciso tomar providência. Afirmou que alguns trechos de estrada estão 
tão ruins, que os próprios pais de alunos estão fazendo tapa-buraco, destacando que já foi 
divulgado até vídeo em rede social sobre isso sobre a estrada do Retiro, onde o ônibus não está 
conseguindo chegar para buscar os alunos e esses estão tendo que percorrer um trecho a pé para 
conseguir pegar o ônibus. Ressaltou

 
que o prefeito

 
tem obrigação de consertar as estradas, até 

porque em campanha prometeu que as estradas de Ituaçu seriam um tapete. Disse que falar é 
muito fácil, que difícil mesmo é fazer. Em seguida, o Vereador Otacilio , disse que vários poços 
foram perfurados no município pela gestão anterior, enfatizando que a comunidade do Angico 
está necessitando de água, tem um poço perfurado na comunidade, com vazão de dez  mil litros, 
mas apesar de ter prometido, o prefeito não fez a instalação do poço. Disse que está na hora do 
prefeito tomar essa providência, bem como em relação ao abastecimento de água da Ovelha, 
porque os moradores desta localidade estão vivendo praticamente sem água e se nenhuma 
medida for tomada, os moradores vão ter que se mudar de lá. Solicitou  ainda ao Senhor 
Presidente, que seja encaminhado um ofício ao prefeito pedindo providências quanto às  estradas 
do município e quanto ao abastecimento de água das localidades da zona rural. Parabenizou o 
diretor Jairo, bem como, todos os profissionais da educação presentes, afirmando que tem 
sempre parabenizado esses profissionais que ensinam no Colégio de Boca da Mata, porque 
apesar de todas as dificuldades tem cumprido a sua missão. Mencionou  que o mesmo não pode 
dizer em relação à saúde, porque os funcionários não cumprem o horário. Disse ter sido 
procurado por alguns profissionais pedindo para que ele conversasse com a Secretária  e pedisse 
uma providência quanto aos serviços gerais daquela unidade, porque uma funcionária está de 
licença maternidade e os outros funcionários estão sobrecarregados,

 
destacando que a Secretaria 

de Educação precisa contratar uma pessoa para suprir essa demanda. Agradeceu a presença de 
todos, afirmou que a comissão tem o seu papel, mas os vereadores também precisam ter um 
conhecimento melhor

 
da matéria antes de votar.

 
Ver. Tertulina

 
Silva Andrade:

 
Saudou a todos 

os presentes,
 

e continuando, a Vereadora afirmou estar à disposição para se reunir ao longo da 
semana para discutir o projeto de lei, estendendo o convite para participar dessa discussão a 
todos os vereadores. Disse que estava à disposição para fazer a reunião após a sessão, mas que 
precisaria de

 
um intervalo de trinta minutos para resolver uma questão antes do início da mesma. 

Destacou

 
que pelo que tem conhecimento, não viu nada demais no projeto e que os vereadores 

devem olhar a questão pelo lado do professor, mas também pelo lado do aluno. Dando 
continuidade, comentou a fala do colega Ronaldo, afirmando que dá razão ao mesmo em seus 
questionamentos, aproveitando para pedir que seja reiterado a sua indicação pedindo a 
construção de banheiros públicos na Lage. Agradeceu ao prefeito

 

municipal, Senhor Adalberto 
Alves Luz,

 

pelo início do trabalho de recuperação das estradas na sua região, afirmando que não 
está sendo feito um ‘tapete’, mas pelo menos está arrumando. Comentou que no dia anterior

 

foi 
comemorado o ‘Dia do Prefeito’ e na oportunidade ela gostaria de parabenizá-lo pela sua gestão, 
pelo seu trabalho feito com honestidade, dignidade, afirmando que se sente feliz em fazer parte 
desse time e que só tem a agradecer a Deus por isso. Finalizou agradecendo a presença de todos, 
destacando que as portas do legislativo estão sempre abertas e desejando um bom dia! Ver. Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos: Após fazer as saudações de praxe, a Vereadora sugeriu à 
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colega

 

Tertulina, tendo em vista que ela não poderá

 

iniciar a reunião imediatamente após a 
sessão, que os demais membros da comissão iniciassem essa reunião e começassem a esclarecer 
as suas dúvidas em relação ao Projeto de Lei. Em seguida, relatou um fato ocorrido na semana 
anterior, enfatizando acreditar

 
que o Vereador Ronaldo também deve querer subscrever o ofício 

que ela vai enviar para a Secretária de Saúde. Disse que o Vereador Ronaldo permaneceu na 
Câmara após o término da sessão e pediram a ele uma ajuda, porque tinha uma paciente 
internada no hospital há três dias para fazer uma curetagem. Destacou que no início do mandato, 
ela e o Vereador Sivaldo fizeram questionamentos sobre o porquê do hospital de Barra da Estiva 
não estar aceitando os pacientes do Ituaçu, ressaltando que a Secretária participou

 
da sessão, fez 

os seus esclarecimentos e hoje Ituaçu não tem a pactuação nem para curetagem com o Hospital 
de Barra da Estiva. Falou

 
que a paciente ficou três dias internada e foi transferida para Brumado. 

Afirmou que manteve contato com o Hospital de Barra da Estiva, ao lado do Vereador Ronaldo, 
tendo sido informada que não havia pactuação para realização de curetagem. Solicitou

 
ao Senhor 

Presidente,
 

que seja enviado ofício em seu nome e em nome do Vereador Ronaldo para a 
Secretária de Saúde para saber por que não foi feita essa pactuação com Barra da Estiva, já que a 
paciente precisou ficar internada por três dias aguardando uma curetagem, correndo risco de 
contrair uma infecção. Em aparte, o Vereador Ronaldo  disse que gostaria de ratificar as 
palavras da colega Elza Marillu, afirmando que essa luta também tem sido do colega  Sivaldo 
desde o início do mandato. Mencionou que esteve no dia anterior com a Diretora Geral do 
Hospital de Barra da Estiva para tentar conseguir uma cirurgia para uma paciente de Ituaçu, 
aproveitando para conversar com a mesma sobre a pactuação com o município de Ituaçu. Disse 
que a Diretora lhe informou que desde o ano de dois mil e dezessete, que  o município de Ituaçu 
não tem mais nenhum tipo de convênio com o Hospital Suzy Zanfretta.  
Dando continuidade, a Vereadora Elza Maril lu afirmou que as pessoas não participam das 
reuniões, não sabem do que está sendo discutido e acreditam que tanto os vereadores de situação, 
quanto de oposição não correm atrás para resolver os problemas. Afirmou que muitas vezes as 
pessoas comparecem às sessões para ver picuinhas, intrigas, que seria interessante que as pessoas 
viessem para ver as cobranças que são feitas pelos vereadores. Destacou

 
que ela não é muito de 

falar nas sessões, que só faz uso da palavra quando sente necessidade e para falar algo que possa 
beneficiar a comunidade, ressaltando que as pessoas já perceberam isso, mas que vai continuar 
falando só quando sentir que existe a necessidade de fazer uma cobrança. Enfatizou

 
que sempre 

comenta com o colega Sivaldo que procura seguir os seus ensinamentos, porque o mesmo é um 
vereador com bastante experiência. Disse

 
ainda, 

 
que o Vereador Almir está certo em fazer os 

seus questionamentos, enfatizando acreditar que poderia ser oportunizado aos profissionais 
presentes prestar os esclarecimentos em plenário, mas como não é possível, que eles vão se 
reunir após a sessão para debater sobre o 

 
projeto de lei

 
nº 001/2019. Finalizou desejando um 

bom dia a todos!

  

Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes,

 

e em seguida, o Edil

 agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, confirmou a fala 
da Vereadora Tertulina, destacando que foi iniciada a operação tapa buracos na sua região,

 

ao 
tempo em que, parabenizou o executivo pela ação, afirmando que já ajuda muito, mas que ele 
gostaria de pedir ao prefeito que levasse o benefício para os moradores do Jataí e Cubículo. 
Prosseguindo, o Vereador Joel

 

disse que o diretor

 

Jairo

 

estava presente na sessão e veio 
preparado para fazer uso da palavra, mas não foi possível, afirmando que o mesmo poderá

 

voltar 
na próxima sessão, inscrever-se previamente como determina o regimento

 

interno

 

para fazer uso 
da Tribuna Livre. Sobre o projeto de lei

 

em questão, afirmou que o seu voto será favorável se o 
mesmo for em beneficio do povo, mas caso não seja, votará contra, afirmando que jamais vai 
ficar contra o povo e que tem deixado isso sempre muito claro para todos. Em aparte, a 
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Vereadora Elza Maril lu

 

destacou que solicitou o envio do ofício

 

à Secretária de Saúde,

 

em seu 
nome e em nome do Vereador Ronaldo, mas que gostaria que o ofício fosse encaminhado em 
nome de todos os vereadores que queriam subscrevê-lo.

 

Dando continuidade, o Vereador Joel

 

solicitou

 

ao senhor Presidente,

 

que seja encaminhado ofício ao prefeito pedindo a roçagem da 
estrada que liga as localidades

 
de Abóbora e Baraúnas, afirmando que nem de carroça é possível 

passar por essa estrada.
 

Em aparte, o Vereador Almir
 
afirmou que já tinha anotado para falar 

sobre esse assunto na sua fala, afirmando ser absurda a
 
situação dessa estrada, destacando que 

esteve na região do Vereador Joel e o seu carro quase não conseguiu passar por causa do mato 
tomando conta da estrada. Falou

 
que o ofício precisa mesmo ser encaminhado, porque a estrada 

já é estreita, o mato cresceu e não está sendo mais possível passar de carro por lá.
 

Dando continuidade, o Vereador Joel
 

disse acreditar que o colega
 
Almir não passou por essa 

estrada especificamente, porque nessa nem de carroça consegue passar. Solicitou
 

ao Senhor 
Presidente,

 
que no mesmo ofício peça a roçagem

 
da estrada que liga a localidade de Tróia a 

Lage, ressaltando que os moradores tem lhe cobrado esse benefício. Afirmou que os moradores 
também tem lhe cobrado a roçagem da estrada do Roncador ao Viana. Disse que praticamente 
todas as estradas localizadas na região da caatinga estão precisando de roçagem, afirmando que 
se conseguisse o implemento de fazer o trabalho, poderia ser usado o trator para fazer esse 
serviço. Finalizou desejando um bom dia a todos! Na sequência, o Senhor Presidente fez 
saudações a Vereadora da Câmara Municipal de Rio de Contas, Senhorita Haislane Castro, 
destacando a presença da mesma na sessão, ao tempo em que, franqueou a palavra ao Lider de 
Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , saudou a 
todos os presentes, em especial a Vereadora da Câmara Municipal de Rio de Contas, Senhorita  
Haislane Castro, e em seguida, comentou a fala do colega  Joel, esclarecendo que a roçagem que 
ele se referiu é na estrada que sai na Lagoa dos Patos, afirmando que deveria ter ido de carroça e 
não de carro, salientando que é um trecho pequeno e que a situação é absurda. Dando 
continuidade, o Edil destacou que sobre o implemento comentado pelo Vereador Joel, disse que 
já existe uma pessoa disposta a alugar o equipamento para o município para que o serviço de 
roçagem seja feito da mesma forma que é feito nas margens das rodovias. Dando continuidade, 
parabenizou a

 
ex-primeira-dama Cláudia Brito e o Vereador Joel Teixeira por terem conseguido, 

em parceria com o Deputado Estadual Marquinho Viana, viabilizar a realização de dezesseis (16)
 cirurgias em Jequié-BA, enfatizando que os Vereadores Adriano, Ronaldo e Otacíli o também 

encaminharam pacientes para serem operados. Mencionou
 
que a ex-primeira-dama e o Vereador 

Joel deixaram o conforto de suas casas para acompanhar esses pacientes em Jequié, ressaltando 
que a ex-primeira-dama sempre diz que é preciso fazer o bem

 
sem

 
olhar a quem

 
e pensar sempre 

no bem das pessoas. Destacou
 

que essa atitude
 
merece aplausos desta Casa Legislativa, já que os 

pacientes foram acomodados em hotel e não precisaram fazer a mesma viagem diversas vezes 
para serem operados. Falou

 

que o Vereador

 

Joel ficou de quinta a domingo em Jequié, de onde 
seguiu direto para Guanambi e depois Vitória da Conquista, afirmando que o mesmo está sempre 
lutando pelo bem do povo. Salientou

 

que os demais vereadores também conseguiram vagas para 
cirurgia de catarata através do município, não sabendo precisar quem foram os vereadores e 
quantas foram as cirurgias, mas que também gostaria de parabenizá-los. Em seguida, o Vereador 
Almir disse que no dia 30/11/2018 encaminhou um ofício ao poder executivo solicitando cópia 
dos convênios celebrados pela Prefeitura de Ituaçu, ressaltando que reiterou esse ofício ao longo 
da semana, pedindo ao Senhor Presidente que acionasse

 

o Assessor Jurídico da Câmara para 
tomar as providências legais cabíveis caso o poder executivo não envie as cópias solicitadas. 
Disse que a lei aprovada pela Câmara é clara ao estipular um prazo para que o poder executivo 
encaminhe as cópias dos convênios celebrados. Prosseguindo, disse que solicitou as contas do 
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prefeito para que sejam analisadas pelos vereadores, afirmando que as mesmas precisam ficar à 
disposição dos vereadores na Câmara, por um período de sessenta dias, possibilitando os 
mesmos identificar os erros e irregularidades para futuramente votar a favor ou contra essas 
contas.

 
Em questão de ordem, o Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto

 
Medrado dos Anjos e 

Silva
 

disse que o Vereador Almir bateu numa tecla que sempre foi defendida por ele enquanto 
exercia o cargo de vereador. Afirmou ser preciso haver um meio legal de disponibilizar as

 
contas 

para a população tanto no âmbito do poder executivo, quando no âmbito do poder legislativo. 
Disse que a Prefeitura tem obrigação de disponibilizar um local com as pastas e um servidor à 
disposição de qualquer cidadão e, principalmente, dos vereadores. Afirmou que após o prazo 
legal de sessenta (60)

 
dias, não é possível requisitar o envio para o legislativo.

 

Dando continuidade, o Vereador Almir
 

solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado 
ofício ao poder executivo questionando onde é esse local em que as pastas estão à disposição dos 
cidadãos e quem é o funcionário que estará à disposição para mostrá-las. Em seguida, solicitou 
ainda, que seja enviado ofício para a COOPVEL, com urgência, pedindo a relação dos carros que 
fazem o transporte de pessoas enfermas para cidades vizinhas, bem como da zona rural para a 
sede do município, afirmando que não está vendo nenhum carro plotado. Dando continuidade, 
fez uma indicação verbal pedindo a construção de um muro no entorno do PSF de Tranqueiras, 
afirmando que a unidade de saúde fica totalmente aberta. Solicitou  ao senhor Presidente,  que 
seja encaminhada indicação ao poder executivo, sugerindo o nome de Dona Maura para o PSF 
de Tranqueiras caso o mesmo ainda não tenha recebido nenhum nome anteriormente, afirmando 
ser uma justa homenagem a uma pessoa que serviu muito a comunidade. Solicitou que seja 
enviado ofício pedindo a iluminação pública das localidades de Capim Açu, Marçal e Mamona, 
afirmando ter conversado antes com o Vereador Sivaldo e que ele s  identificaram a necessidade 
de instalação de braços de luz em alguns postes, afirmando que esteve recentemente em um 
casamento na igreja da Mamona e as pessoas cobraram esse benefício.  Em aparte, o Vereador 
Sivaldo afirmou que essa indicação já foi feita, destacando que nada impede que o Vereador 
Almir reitere a mesma.

 
Dando continuidade, o Vereador Almir

 
disse que esteve no povoado do 

São Mateus e que na campanha eleitoral o prefeito e o vereador Otacílio prometeram um campo 
de futebol para aquela localidade,

 
mas até o presente momento nada foi feito, pedindo que seja 

encaminhado um ofício cobrando esse benefício para a comunidade, tendo em vista que a mesma 
tem muitos desportistas e o campo em que jogam está muito esburacado, facultando ao vereador 
Otacílio também assinar o ofício, caso queira. Prosseguindo, pediu providências ao Prefeito 
quanto ao alambrado do ginásio de esportes, afirmando que já ocorreu um acidente no local em 
razão do mau estado de conservação, solicitando ainda que sejam trocadas

 
as redes, que estão 

com muitos buracos. Pediu a recuperação da estrada da Fazenda Retiro, afirmando que o 
Vereador Otacílio comentou sobre um vídeo que circulou nas redes sociais, destacando que trata -
se de um vídeo autêntico e mostra os alunos tampando os buracos, sendo necessária uma 
intervenção por parte da prefeitura, já que os alunos estavam precisando ir até mesmo de trator 
para escola. Afirmou que essa é uma situação absurda, porque o município paga pelo transporte 
escolar, tem a sua própria frota de equipamentos, paga por máquinas alugadas e as estradas tem 
que estar em perfeito estado de conservação. Em seguida, o Edil comentou

 

que estava em 
Tranqueiras no sábado e recebeu um telefonema de uma pessoa clamando por socorro para a sua 
tia, que estava acamada desde o dia 08/12, com o fêmur quebrado, tinha feito uma cirurgia há 
cerca de quatro meses e pediu várias vezes uma ambulância, mas teve o seu pedido negado, 
tendo sido o último pedido feito no dia 18/03, sob a justificativa de que o município não teria 
ambulância disponível. Disse que ligou para o Vereador Joel, mas o mesmo não pode lhe 
atender, porque estava em Jequié e já tinha uma viagem agendada na segunda para Guanambi. 
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Falou

 

que ligou para o Vereador Ronaldo e esse não mediu esforços para ir até o Manoel Alves e 
transportar a paciente para Vitória da Conquista e depois de volta para o Manoel Alves. 
Parabenizou o Vereador Ronaldo por sua atitude, afirmando que tem com ele verdadeiro laço de 
amizade. Ressaltou

 
que o hospital precisa analisar cada caso dos pacientes individualmente, 

destacando que essa paciente não poderia ser transportada em qualquer veículo, necessitando do 
transporte em ambulância, mas o pedido foi negado. Disse ainda, que esteve na segunda-feira no 
Hospital, conversou com o

 
diretor a respeito do caso, mas o mesmo lhe informou que a 

ambulância estava na oficina. Mencionou
 

que alertou o diretor sobre a urgência do caso, porque 
a pessoa tinha sido submetida a uma cirurgia, mas caiu e estava acamada, sendo preciso dar uma 
prioridade ao caso, mas não foi atendido. Destacou que a cirurgia foi paga pela paciente de 
forma particular, custou R$ 15.000,00

 
(quinze mil reais), que ela queria até pagar a viagem ao 

Vereador Ronaldo , mas esse não aceitou o pagamento. Defendeu que o hospital
 

tenha um 
cronograma, afirmando estar ciente de que deve ter sempre uma ambulância de prontidão no 
hospital, mas existem casos em que o município vai precisar alugar uma ambulância particular, 
destacando que em Ituaçu e em Barra da Estiva existem carros desse tipo para alugar. Afirmou 
que Ituaçu é um município pobre e, graças a Deus, pode contar com o suporte dado pelas 
ambulâncias dos vereadores Ronaldo Rocha e Joel. Destacou que o Diretor não pode resolver 
sozinho todas as situações e em alguns casos ele precisa manter contato com a Secretária de 
Saúde. Prosseguindo, o Edil disse que esteve em Tranqueiras, onde as pessoas que fazem o 
transporte de pessoas para a sede lhe relataram que a AGERBA está multando essas pessoas na 
saída da cidade, sendo preciso ver com o Prefeito e o Secretário de Administração o que poderá  
ser feito para não prejudicar essas pessoas que fazem esse tipo de transporte. Destacou que essas 
pessoas que vem da zona rural geram renda para o comércio da cidade. Pediu ao Senhor 
Presidente que discuta essa questão com o prefeito e veja o que pode ser feito. Sobre os 
medicamentos de alto custo, disse que segundo relatos, a Secretaria de Saúde não está atendendo 
os pacientes, enfatizando que os beneficiários são pessoas carentes, que precisa desse auxílio. 
Disse que foi procurado por uma pessoa que lhe relatou que vinha recebendo os medicamentos 
todo mês, mas que em dois mil e dezenove (2019)

 
ainda não recebeu e que ele não tem condição 

de comprar por conta própria, porque o remédio é caro. Solicitou
 
ao Senhor Presidente,

 
que seja 

enviado um ofício para a Secretária de Saúde questionando quando será realizada essa licitação. 
Dando continuidade, disse que existe um projeto de lei do ano de 

 
dois mil e dezessete (2017)

 
do 

próprio Presidente, que previa a realização das sessões itinerantes na zona rural, solicitando ao 
Presidente que veja a possibilidade de realizar sessões na Lage, Tranqueiras, Boca da Mata, 
Campo Grande e outras regiões para ouvir as demandas da comunidade e poder levar

 
ao 

conhecimento do prefeito. Finalizou agradecendo a atenção de todos.
 
Em questão de ordem, o 

Vereador Sivaldo

 
disse que na sessão anterior já havia abordado essa questão das multas que 

estão sendo aplicadas pela AGERBA no município, afirmando não saber se já foi tomada alguma 
providência, questionando ao Vereador Almir se a

 

fiscalização ocorreu apenas uma vez ou mais 
de uma. Disse que conversou pessoalmente com o prefeito sobre isso na sessão em que o mesmo 
esteve presente, bem como em outra oportunidade posteriormente, tendo solicitado uma 
intervenção para que isso

 

não viesse a ocorrer novamente. Em resposta, o Vereador Almir

 informou que o caso relatado por ele ocorreu há cerca de quinze (15)

 

dias, solicitando ao Senhor 
Presidente que no ofício seja colocado também o nome do Vereador Sivaldo , caso assim ele 
queira. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,

 
saudou a todos os presentes, e prosseguindo fez uma indicação verbal ao poder executivo, 
pedindo a instalação da iluminação pública nas comunidades de São José, Riachão, Açude, Santa 
Clara e Canabrava, ressaltando que já foi feito um levantamento e são necessários mais de 
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sessenta (60)

 

braços de luz

 

e lâmpadas para atender essas comunidades. Dando continuidade, 
afirmou que as colocações feitas pelo Vereador Joel são pertinentes, uma vez que era vereador 
no período de

 

dois mil e nove (2009)

 

a

 

dois mil e treze (2013)

 

e na época o Vereador Tonhão já 
defendia a necessidade de mecanizar o serviço de roçagem das estradas rurais, já que uma 
máquina equipada com o implemento correto tem condição de fazer o serviço muito mais rápido 
e com mais eficiência. Disse esperar que o pedido feito pelo Vereador Joel fosse

 

atendido pelo 
poder executivo, ressaltando já ter ouvido relato de pessoas que sofreram ferimentos ao trafegar 
pelas estradas rurais tomadas pelo mato. Parabenizou o Prefeito Adalberto Luz pelas obras na 
Praça Barão do Sincorá, afirmando que as mesmas estão melhorando a estética da principal praça 
do município. Em seguida, parabenizou a Secretária de Saúde por ter encaminhado diversos 
pacientes para fazer cirurgia em Jequié-BA. Destacou que as máquinas do município estão indo 
trabalhar na região do Coité, que fica próxima de Riachão do Coité, tendo sido inclusive citado 
pelo Vereador Otacílio a necessidade de intervenção nessa região. Disse ao Vereador Ronaldo 
que as cobranças feitas pelo mesmo são em nome da comunidade e de grande valia, afirmando 
acreditar que o poder executivo deveria ter uma maior consideração com o legislativo. Afirmou 
que vai solicitar ao Assessor Jurídico que redija os ofícios e requerimentos de forma que fique 
claro que o legislativo espera uma resposta. Disse ter ciência do comprometimento de cada 
vereador com as suas regiões. Prosseguindo, parabenizou o Diretor Jairo pela

 
responsabilidade 

com que o mesmo tem atuado à frente de uma unidade de ensino, enfatizando ter certeza de que 
não é fácil abrir mão do tempo que poderia estar dedicando a sua própria família, para cuidar da 
educação do município. Disse que toda a população reconhece esse esforço e agradece ao mesmo 
por isso. Em resposta ao Vereador Almir , disse ter conversado com Jairo, que possui

 
uma rádio 

em Ituaçu, para verificar a viabilidade de transmitir as sessões ao vivo, destacando que depois 
vai conversar com cada vereador para analisar se estão de acordo ou não, porque é preciso 
analisar os pontos positivos e negativos dessa medida. Disse que é uma forma de dar mais 
transparência aos trabalhos do legislativo municipal, que serão necessários alguns ajustes como 
instalação do serviço de som. Afirmou que a câmara tem condição de fazer isso. 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 doze de abril  de dois mil e 
dezenove.  

____________________________________________   

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

____________________________________________
 

____________________________________________
 

____________________________________________ 
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