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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
 

 

Ata da Décima Quarta
 

Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo
 
Ano 

Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.
 
Aos oito dias do mês de 

junho do ano de dois mil e dezoito, às oito
 
horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 

Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
esteve reunida esta Edilidade

 
sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, 

tendo como Secretários os Vereadores:
 

Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando 
o Livro de Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente);

 

Ronaldo da Silva Rocha (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária); Otacilio Caíres de Souza, Almir Santos Pessoa, 
Reinalvo Rocha Ferreira,

 
Sivaldo Ferreira da Silva, Tertulina Silva Andrade, Adriano Silva 

Machado
 

e Euvaldo Figueredo da Silva.
 

Constatado o quórum regimental, o Presidente
 

da 
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,  “invocando a proteção de Deus, declarou 
aberta a Sessão”, e em seguida 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)  –  Mensagem do 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, capeando Projeto de Lei nº 002/2018, datado 
de oito de junho do corrente ano, que “Dispõe sobre Alteração na Lei Municipal n.º 942/2018, 
de 09 de maio de 2018, de iniciativa do Legislativo Municipal, que criou o Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, 
Estado da Bahia e dá outras providências”, com o seguinte teor:  MENSAGEM AO PROJETO 
DE LEI Nº 002/2018. Senhores Vereadores: Na qualidade de Presidente desta Câmara 
Municipal de Vereadores, submeto à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 
001/2018, que versa sobre a seguinte ementa: “Dispõe sobre Alteração na Lei Municipal n.º 
942/2018, de 09 de maio de 2018, de iniciativa do Legislativo Municipal, que criou o Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu, Estado da Bahia e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora, visando a 
sua regular tramitação e consequente aprovação nos termos do disposto na Lei Orgânica deste 
Município, especificamente o artigo 25, ”caput” e inciso III, do artigo 26, e das disposições 
contidas no Regimento Interno desta Casa Legislativa. A alteração ora proposta visa tão 
somente corrigir o equívoco cometido quando do encaminhamento do Projeto de Lei que 
originou a edição da supramencionada Lei Municipal de nº 942/2018, para a sanção do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Vale ressaltar, que esta eme nda se faz 
extremamente necessária haja vista a necessidade de acatamento integral do disposto no 
Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Termo de Ajustamento de Conduta –

 
TAC firmado 

pela Presidência desta Casa com a Promotoria de Justiça desta Comarca de Ituaçu/BA, para 
que não se configure presunção de descumprimento do acordado naquele supramencionado 
TAC.  Ademais, a Presidência desta Câmara de Vereadores tem que tomar postura resolutiva, 
amparando-se no compromisso firmado, visando sempre a resolução consensual do conflito 
para que não gere controvérsias ou problemas de ordem institucional para esta Casa Legislativa 
com consequências jurídicas para o seu Gestor. Nesse sentido, solicitamos o apoiamento dos 
nobres Vereadores para a aprovação deste Proj eto de Lei de nº. 002/2018, que altera à Lei 
Municipal nº 942/2018, da lavra da Mesa Diretora desta Câmara de Vereadores,  devidamente 
sancionada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, pelos motivos acima expostos.

 Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Ituaçu, Estado da Bahia, em 08 de junho 
de 2018. Márcio Aparecido Araújo Rocha - Presidente da Câmara Municipal. b) – Projeto de 
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Lei nº
 

002, de
 

08 de Junho de 2018. Ementa: “Dispõe sobre Alteração na Lei Municipal n.º 
942/2018, de 09 de maio de 2018, de iniciativa do Legislativo Municipal, que criou o Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu, Estado da Bahia e dá outras providências”.  A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com arrimo no artigo 25 “caput”, e no inciso III, do art. 26, da Lei Orgânica 
deste Município, Faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e o Prefeito Municipal, 
SANCIONA a seguinte

 
LEI: Art. 1º -

 
Altera o Requisito do Cargo de Controlador Interno 

previsto no Anexo V, da Lei Municipal nº 942/2018, que passará a vigorar com seguinte 
redação: REQUISITO: Nível superior em Administração, ou Contabilidade, ou Economia. Art. 
2° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3° –  Revogam-se as disposições 
em contrário. Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -Bahia, 08 de junho de 2018. 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha – Presidente da Câmara Municipal;  Vereador 
Ronaldo da Silva Rocha - Vice-Presidente; Vereador Joel Ferreira Silva -   Primeiro Secretário;  
Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos - Segunda Secretária;  c) -  Oficio nº 980/2018, 
datado de 12 de abril do corrente ano, encaminhado pela Secretária Geral do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Senhora Ana Luyza Reis Mendonça, ao Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, informando para fins de exercício da 
competência dessa Câmara Municipal, que o egrégio Plenário do Tribunal apreciou a prestação 
de contas da Prefeitura Municipal desse Município, referente ao exercício financeiro de 2016, 
processo nº 073008e17, e, em conformidade com o voto do Conselheiro Relator, foi proferida 
decisão no sentido da aprovação com Ressalvas com imputação de multa publicada, em 
resumo, no Diário Oficial Eletrônico do TCM, edição de 23.02.2018, tendo seu trânsito em 
julgado ocorrido em 12.04.2018; d) – Parecer Prévio  do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia; Processo TCM nº 07308e17: “Opina pela aprovação, porque regulares, porém 
com ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu, relativas ao exercício financeiro 
de 2016”. e) - Ofício nº 305/2018, datado de vinte e cinco de maio do ano em curso, 
encaminhado pela Secretária Municipal de Educação, Senhora Erica Santos Luz Amorim,  ao 
Exmo. Senhor Márcio aparecido Araújo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu-BA, informando  que não há possibilidade de atendimento sob a 
solicitação do Vereador Almir Santos Pessoa por haver inexistência de vaga real na Unidade de 
Ensino do Distrito de Tranqueiras.

 
f) -

 
Resposta da Cooperativa de Trabalho e Prestação de 

Serviços Gerais e Específicos–
 

COOPSERBA, ao Oficio nº 050/2018 desta Presidência, com o 
seguinte teor: Ao Ilmo. Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA; Ref: Resposta ao 
Oficio nº 050/2018. Vitória da Conquista/BA, 25 de Maio de 2018. A COOPSERBA

 
–

 Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais e Específicos, inscrita no CNPJ sob o 
nº 18.419.900/0001-33, representada por seu Presidente o Sr. Marcel Sanny Leão Macedo 
Silva, vem, por meio deste em resposta ao ofício enviado, informar o que segue.

 
Com relação a 

solicitação feita por este órgão, para que fosse apresentada “lista de funcionários que prestam 
serviços” (sic) ao Município de Ituaçu, primeiramente, cumpre salientar, que a COOPESERBA

 não dispõe de funcionários nesta Municipalidade, mas sim de COOPERADOS, os quais 
prestam serviços como TRABALHADORES AUTONÔMOS, uma vez que, em 2017

 
foi 

firmado o Contrato Administrativo nº 780/2017, entre a referida Cooperativa e o Município de 
Ituaçu, em virtude de licitação realizada para este fim. Os cooperados aderem ao Quadro 
Societário por sua livre e inequívoca vontade, preenchem toda a documentação hábil à sua 
associação: proposta de adesão; ficha

 
de matricula, apresentam a declaração de livre associação 

(em observância ao disposto no art. 3º, inciso I da Lei 12.690/12), realizam a integralização do 
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capital social; participam ativamente dos trâmites procedimentais concernentes à gestão
 

democrática da Cooperativa, tudo
 

sem vínculo empregatício e sem subordinação. Destarte, 
informamos que a lista de Cooperados alocados a esta municipalidade segue em anexo, bem 
como suas fichas de matricula.. Desde já, nos colocamos a disposição para qualquer novo 
esclarecimento. Atenciosamente. Marcel Sanny Leão Macedo Silva; g) -

 
Ofício nº

 
009/2018, 

datado de cinco de junho do corrente ano, encaminhado pelo Secretário Municipal de
 

Agricultura e Meio Ambiente, Senhor André Mota Luz Magalhães, ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, em resposta ao ofício GP/051/2018, com o seguinte 
teor: Ituaçu-BA, 05 de junho de 2018. Ofício –

 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

ambiente, nº 006/2018. Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-
BA, Márcio aparecido Araújo Rocha. Em resposta ao ofício GP/051/2018, informo que em 
relação as mudas de plantas (não só frutíferas) mas essências florestais e mandioca, estão desde 
o começo da nova gestão sendo providenciadas, juntamente ao governo do estado, onde foram 
pedidas aproximadamente 18.600 mudas para 62 produtores, já cadastrados, (em anexo, a lista 
dos produtores, cuja faltam algumas assinaturas). Informo ainda que em relação ao 
fornecimento de alevinos, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  possui uma lista de 
piscicultores já cadastrada, onde esta ainda não se completou, cabendo aos interessados 
procurarem a SEAGRI para fazerem a solicitação de seu interesse, reforço ainda que estes 
alevinos não antes, pois o governo só libera uma vez por ano para cada município, onde Ituaçu 
recebeu em 2017. Acredito que ao completar a lista, o governo do estado, contemplará nosso 
município. (em anexo, a lista dos piscicultores, ainda em  aberto, faltando interessados). 
Contudo, tentando ao máximo esclarecer as duvidas dos nossos queridos vereadores 
municipais, me deixo sempre que necessário, a disposição. Reforço ainda que a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Ituaçu, estará de portas abertas para recebê-los  pessoalmente, 
deixo também o telefone fixo da SEAGRI (77) 3415-2726 e o meu celular particular (77) 
98100-2310, e E-mail: seagriituacu@hotmail.com. Desde já agradeço a atenção e espero ter 
esclarecido os questionamentos. André Mota Luz Magalhães –  Secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou às Comissões Permanentes de 
Finanças e Orçamento e de Fiscalização dos Atos do Executivo, o Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas dos Municípios sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, referente ao 
exercício financeiro de 2016, acima mencionado, para a emissão dos pareceres aos mesmos, ao 
tempo em que, encaminhou às Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças 
e Orçamento, o Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria da Mesa Diretora, acima mencionado, 
para a emissão dos pareceres sobre o referido projeto de lei.

 
Dando continuidade, o

 
Senhor

 
Presidente

 
disse que houve uma falta de atenção na aprovação do projeto de lei apresentado 

pela Mesa Diretora anteriormente, tendo em vista que houve uma recomendação do Ministério 
Público para que fosse incluídos mais formações de nível superior  para concorrer ao cargo de 
Controlador Interno da Câmara, e no referido projeto só constou o nível superior em 
contabilidade, cuja exigência seria a formação em ciências contábeis, economia e 
administração, sendo preciso ampliar este rol

 
incluindo os referidos

 
cursos. Destacou que o 

objetivo da medida é ampliar o número de concorrentes ao cargo, ao tempo em que, solicitou 
às Comissões Permanentes

 
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, 

que estão analisando o projeto, para que emitam o parecer verbal, viabilizando a votação do 
mesmo

 
na presente sessão.

 
Em seguida, o Senhor Presidente

 
franqueou a palavra aos Edis por 

cinco minutos para comentarem sobre os expedientes lidos. Em seguida, usou da palavra o 
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador

 
Almir Santos 

Pessoa, afirmando que, tendo em vista a recomendação do Ministério Público, requerendo que 
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o concurso público da Câmara seja realizado
 
com a maior brevidade possível, instituindo prazo 

até o dia trinta e um de maio
 

para baixar o edital, salvo engano, estava emitindo parecer verbal 
favorável à

 
aprovação do Projeto de Lei

 
nº 002/2018,

 
de autoria da Mesa Diretora da Câmara,  

acima referido,
 

cabendo aos demais membros da comissão, Vereadores Sivaldo e Euvaldo,
 

se 
manifestarem a respeito do mesmo, tendo ambos se manifestado favoravelmente à sua 
aprovação. Na sequência, o Presidente da Comissão de Vereador Euvaldo

 
Figueredo da 

Silva,
 

fez uso da
 

palavra para manifestar o seu parecer favorável ao Projeto de Lei
 
nº 

002/2018,
 

de autoria da Mesa Diretora da Câmara,
 
tendo em demais membros da comissão, 

Vereadores Joel Teixeira Silva e Ronaldo da Silva Rocha, se manifestado favoravelmente à 
aprovação

 
do mesmo. Dando Prosseguimento, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO 

DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes  matérias:  a) -  Pareceres Verbais 
apresentados pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de 
Finanças Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 002/2018, que “Dispõe sobre Alteração na Lei 
Municipal n.º 942/2018, de 09 de maio de 2018, de iniciativa do Legislativo Municipal, que 
criou o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Pú blicos da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu, Estado da Bahia e dá outras providências”,  acima 
mencionado. Em seguida, o Senhor Presidente conclamou a cada um dos Edis a declarar o seu 
voto. Todos os Edis votaram favoráveis a aprovação do mencionado parecer. Continuando, o 
Senhor Presidente disse que diante da urgência na votação deste projeto de lei, estava 
solicitando a deliberação do plenário, para que fizessem as duas votações na presente sessão, o 
que foi concedido. Continuando, o Senhor Presidente colocou em Primeira discussão e 
votação, o Projeto de Lei nº 002/2018, que “Dispõe sobre Alteração na Lei Municipal n.º 
942/2018, de 09 de maio de 2018, de iniciativa do Legislativo Municipal, que criou o Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos dos Serv idores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu, Estado da Bahia e dá outras providências”. Todos os Edis votaram favoráveis ao 
citado projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de 
votos, o Projeto de Lei nº 002/2018, acima referido. b) – Segunda e última discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 002/2018, que “Dispõe sobre Alteração na Lei Municipal n.º 942/2018, de 
09 de maio de 2018, de iniciativa do Legislativo Municipal, que criou o Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, 
Estado da Bahia e dá outras providências”. Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado 
projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o 
Projeto de Lei nº 002/2018, acima referido. Dando continuidade,

 
o Senhor Presidente iniciou o

 
GRANDE EXPEDIENTE

 
e franqueou a palavra aos Edis

 
por quinze minutos, para tratar de 

assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores:
  

Ver. Almir 
Santos Pessoa:

 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse que deixaria para 

fazer seus comentários no tempo regimental destinado aos líderes de bancada. Ver. Reinalvo 
Rocha Ferreira; Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal 
ao prefeito, pedindo que ele crie um espaço destinado à comercialização de animais em Ituaçu, 
ressaltando que as pessoas estão usando as vias públicas para este fim e isto causa transtornos 
para os moradores e que muitas pessoas deixam de trazer seus animais para vender porque não 
tem um espaço certo para este fim. Disse

 
ser preciso rever a questão da EMBASA, enfatizando 

que a água fornecida é de péssima qualidade, não servindo nem para tomar banho, sendo 
necessário marcar um dia para visitar o escritório da empresa em Vitória da Conquista para 
cobrar uma solução. Em aparte, o Vereador Sivaldo, sugeriu que além do ponto de 
comercialização de animais, fosse criado um espaço específico também para vendas de outros 
bens, citando como exemplo o comércio de carros e motos usados e bicicletas, ressaltando ser 
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comum ver este tipo
 

de local em outras cidades. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo
 

agradeceu a presença do público e finalizou desejando um bom dia a todos. 
 
Ver. Ronaldo da 

Selva Rocha: Após fazer as saudações de praxe, e prosseguindo, o Edil
 
comentou a fala do 

colega
 

Reinalvo no tocante à água fornecida pela EMBASA, afirmando que em sessão anterior 
convidou a todos os vereadores a ir ao

 
escritório local da

 
referida empresa, mas que até a 

presente data ninguém havia se manifestado. Destacou ter enviado um ofício, mas não obteve 
nenhuma resposta, voltando a convidar a todos os vereadores para agendar uma ida ao 
escritório da EMBASA, enfatizando que primeiro é preciso ir ao

 
escritório local, apesar de 

acreditar que pouco pode ser feito pelo responsável, mas que não se pode desconsiderar o 
escritório local. Defendeu ainda

 
que seja realizada uma visita ao reservatório da empresa para 

ver a real situação do mesmo e se inteirar sobre como é feito o tratamento da água que é 
fornecida na cidade. Mencionou que a situação já passou dos limites e que os vereadores 
precisam tomar uma providência, enfatizando que se nada for feito pelo escritório local, os 
vereadores devem marcar uma ida a Vitória da Conquista. Em seguida, solicitou  ao Senhor 
Presidente, o envio de ofício para a Secretaria de Assistência Social, pedindo que sejam feitas 
visitas nas residências das famílias carentes do município. Disse que deu carona para uma 
moradora de Água de Rega, região da Santa Rosa, que pesa cerca de 40 (quarenta) quilos e 
precisa ser carregada nas costas pela mãe porque não tem uma cadeira adequada. Afirmou que 
há cerca de um ano a família recebeu a visita de uma equipe, mas depois disso ela não recebeu 
mais nenhuma informação e/ou satisfação. Disse não saber qual é o problema de saúde da 
menina, mas tem certeza de que a mesma necessita de uma cadeira de rodas, mas não uma 
comum e sim uma especial, que se adapte ao seu corpo. Solicitou que no ofício constasse  o 
pedido para visitar esta família e resolver este problema. Encerrou desejando um bom dia a 
todos os presentes. Ver. Tertulina Silva Andrade : Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, a Vereadora agradeceu a Deus por tudo de bom e desejou um bom dia a todos os 
presentes. Ver. Adriano Silva Machado: saudou a todos os presentes, e em seguida  o Edil  
ressaltou que sempre está em contato com os moradores da região da Cobra e estes lhe 
cobraram a construção de uma praça no local, aproveitando o ensejo para fazer uma indicação 
verbal ao prefeito pedindo a construção desta praça, solicitando também que a prefeitura veja a 
possibilidade de realizar pequenos reparos nas residências dos moradores da mesma 
comunidade, já que muitas estão em situação precária, com risco até mesmo de desabamento, 
afirmando acreditar que a prefeitura tem como dar um apoio a estas famílias nesse sentido. Em 
seguida, disse ter ficado muito sentido com um fato recente ocorrido, relatando que um senhor 
precisou ser internado no Hospital Municipal, no sábado pela manhã, tendo o mesmo ficado 
internado até segunda-feira, quando recebeu alta hospitalar. Disse que o paciente foi levado 
para Brumado, onde o médico disse que o mesmo precisava ser submetido a um checkup, 
porque a suspeita é que ele tinha sofrido um enfarte. Falou que foi procurado pelos familiares, 
que lhe pediram um carro para

 
transportar o paciente para Vitória da Conquista, onde seria 

submetido aos exames e colocaria um aparelho, tendo procurado o prefeito em sua residência 
para lhe pedir, mas foi informado pela empregada de que o prefeito não estava. Afirmou ter 
solicitado à empregada que dissesse ao prefeito que precisava falar com ele. Destacou que mais 
tarde foi novamente procurado pelos familiares do paciente, tendo em vista ser um caso de 
urgência, ressaltando que tentou novamente manter contato com o prefeito, mas que este não 
atendeu a sua ligação, esteve na casa do mesmo, mas também não conseguiu falar com ele, 
tendo então disponibilizado por conta própria um carro para fazer o transporte do paciente. 
Prosseguindo, o Edil solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao prefeito pedindo que o 
mesmo tenha mais atenção com os vereadores e com as pessoas, bem como, lhe informando
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que está deixando de ser Líder do Governo
 
na Câmara.

 
Ver. Elza Marillu Martinnely Silva 

Ramos:
 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo a Vereadora justificou a sua ausência em 
sessão anterior por motivo de saúde e destacou que foi novamente procurada pela família do 
Senhor Antônio, que mora perto do aeroporto, o qual havia lhe solicitado a construção de um 
redutor de velocidade no local. Afirmou esperar contar com o apoio dos demais vereadores 
para ver esta solicitação atendida, ressaltando que o Vereador Adriano não é mais o líder do 
governo, mas ele e demais vereadores da situação podem intervir junto ao prefeito para que 
esta solicitação seja atendida. Destacou que esta semana quase ocorreu uma nova tragédia no 
local, ressaltando que o colega Almir chegou a sugerir que os próprios vereadores ajudassem a 
comunidade a construir o redutor de velocidade e que ela ficou esperançosa quando foi feita a 
operação tapa buraco na rodovia, já que o gestor chegou a lhe dizer que iria mandar construir o 
redutor de velocidade. Salientou que apesar de não morar no local, trafega pela via e conhece a 
realidade de quem vive ali, afirmando que os moradores lhe procuraram e demonstraram estar 
muito chateados, mas que parece que as pessoas só se importam quando eles usam as redes 
sociais para se manifestar, mas que aí quem se sente atingindo se faz de santo. Enfatizou que os 
moradores já estiveram na prefeitura, já conversaram com membros da administração 
municipal, destacando que é uma coisa simples de resolver. Afirmou que o morador que lhe 
procurou já teve a sua casa atingida em três oportunidades e quase teve novamente naquela 
semana, mas que ele não quer usar as redes sociais para tentar resolver este problema, e que ele 
já conversou com o prefeito e com o Secretário de Administração e até agora nada foi feito 
nesse sentido.  Em aparte, o Vereador Almir sugeriu à colega Elza Marillu que peça uma 
autorização ao prefeito para que a própria comunidade construa o redutor de velocidade, com o 
apoio dos vereadores, ressaltando que a construção não pode ser feita sem esta autorização, sob 
o risco dos vereadores serem responsabilizados caso algum acidente ocorra no local.  Dando 
continuidade, a Vereadora Elza Marillu ressaltou que o morador informou que seus vizinhos 
se prontificaram a construir o redutor de velocidade. Finalizou desejando um bom dia a todos 
os presentes. Ver.  Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por 
participar de mais uma sessão do legislativo municipal.  Na sequência, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, 
Vereador Almir Santos Pessoa , afirmou que o Presidente da Câmara informou em sessão 
anterior que as contas da Prefeitura ficariam disponíveis para os vereadores, solicitando ao 
mesmo que encaminhasse ofício ao executivo solicitando este encaminhamento com a maior 
brevidade possível. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito 
alertando o mesmo sobre a necessidade de conter gastos com a realização dos festejos juninos, 
tendo em vista que existe uma recomendação do Ministério Público aos vereadores para que 
fiscalizem estes gastos, já que houve uma denúncia em relação aos gastos do ano anterior. 
Dando continuidade, o Edil mencionou que na sessão anterior defendeu a criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo sido bastante criticado por alguns vereadores por sua 
fala. Destacou que, em 2015, foi apresentado um requerimento para a criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, 
ressaltando que o requerimento foi assinado por cinco vereadores na época, entre eles, o 
Vereador Euvaldo,

 
não tendo sido aprovado porque não trouxe nenhuma prova 

substancial. 
 

Ressaltou que não está fazendo perseguição política ao atual prefeito, enfatizando 
que apesar de ser oposição ao mesmo, mantém uma boa relação com ele, mas que não pode se 
eximir do seu papel de fiscalizar, que compete a todos os vereadores, que são os representantes 
do povo. Disse que se tiver algum erro, cabe ao prefeito corrigi-lo, assim como se houve algum 
erro na gestão anterior, é preciso apurar e responsabilizar quem for o culpado. Afirmou que 
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nestas duas semanas entre a última e a presente sessão ouviu muitos comentários, mas que 
gostaria de deixar claro que não se trata de perseguição política e sim de uma fiscalização, já 
que recebeu uma denúncia em Vitória da Conquista e que apenas está defendendo que a mesma 
seja apurada. Prosseguindo, o Vereador Almir comentou a fala do colega Reinalvo sobre a 
necessidade de se fazer uma visita ao escritório da EMBASA em Vitória da Conquista, 
afirmando ser mais viável ir diretamente ao escritório de lá, do que primeiro procurar o 
escritório local, como defendeu o Vereador Ronaldo. Destacou que em junho de 2017 
encaminhou um ofício para o escritório local da EMBASA e até a presente data o mesmo não 
foi respondido. Falou que se os onze vereadores se dispuserem a ir em Vitória da Conquista, o 
pedido vai ter mais força junto a empresa. Afirmou que a água fornecida pela EMBASA em 
Ituaçu é de péssima qualidade, sendo necessário que a empresa melhore o sistema de 
tratamento, já que a mesma fornece água há mais de quarenta anos e nunca fez nenhum 
investimento significativo no município, só levando o dinheiro de Ituaçu para outros 
municípios. Em seguida, pediu aos vereadores que analisassem criteriosamente o requerimento 
que vai fazer e que analisassem a questão do ponto de vista legal, reafirmando que seu objetivo 
não é perseguir o prefeito por ser oposição ao mesmo. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador  Márcio Aparecido Araújo Rocha , saudou a todos os presentes, e prosseguindo,  

afirmou que tem observado os pedidos de ofícios e indicações feitas pelos vereadores e está 
ciente das dificuldades enfrentadas por cada um em suas regiões, mas que eles não tem fugido 
da luta. Salientou que não está querendo com isso dizer que quem mora na cidade é um 
privilegiado, já que todos os vereadores enfrentam problemas, destacando que os políticos são 
sempre muito cobrados quando algo de ruim acontece, mas que as pessoas que militam na 
política estão cientes disso e deve saber ouvir as cobranças que lhe são feitas, não podendo 
deixar de frequentar os lugares para não ouvir cobranças ou até mesmo algumas críticas mais 
exacerbadas. Disse que recentemente foi procurado por algumas pessoas cobrando a 
recuperação de estradas rurais e que ele está se empenhando para conseguir o benefício, 
lamentando que, quando a estrada é consertada, poucos se lembram do vereador, destacando 
que este só é lembrado na hora de reclamar, mas pouco na hora de agradecer. Mencionou que 
as pessoas precisam ver o trabalho do vereador de uma maneira melhor, não se limitando 
somente a criticar o trabalho destes, mas também reconhecer que se o prefeito fez determinado 
benefício é porque o vereador lhe cobrou em nome da comunidade. Disse estar agindo sempre 
em defesa de todos os vereadores e que estes podem ficar tranquilos porque nunca ouvirão uma 
crítica partindo dele. Defendeu que todos os Edis devem se unir e não aceitar que haja crítica 
em relação a outro vereador, porque assim como as pessoas procuram os outros vereadores 
para falar mal dele, também o procuram para falar mal dos outros vereadores, sendo preciso 
que haja esta união em defesa de todos os vereadores. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente pediu que fosse respeitado um minuto de silêncio em razão do falecimento da 
Senhora Dulci, ocorrido na madrugada da presente data, ressaltando que a mesma era uma 
pessoa possuidora de uma grande propriedade rural onde fez uma verdadeira reforma agrária, 
dando oportunidade a mais de sessenta trabalhadores rurais, gerando renda através do plantio 
de alho no povoado da Canabrava, enfatizando que este tema foi pauta de uma matéria em rede 
nacional de televisão nos anos 80. Após ser respeitado um minuto de silêncio,

 
e nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente
 

agradeceu a presença de todos, e encerrou 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  oito de junho

 
de dois mil e 

dezoito.
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