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Ata da Sétima

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Quarto

 

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

 

Aos vinte e dois

 

dias

 

do mês de maio

 

do ano de dois 
mil e vinte, 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 (1º Secretário) e

 

Euvaldo Figueredo da Silva

 

(2º 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); Almir 
Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,

 
Ronaldo da Silva Rocha, 

Otacilio Caíres de
 

Souza, Tertulina Silva Andrade. Ausente a Vereadora
 

Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos

 
(falta Justificada).

 
Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente,

 
“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 . Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE, e 
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) –  Ofício n.º 
025/2020, encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, ao Exmo. Senhor 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -
BA, capeando projeto de Lei nº 002/2020, que “Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – (LDO) de 2021 e dá outras providências”, com o seguinte teor: Exmº Sr. Márcio 
Aparecido Araújo Rocha M.D. Presidente da Câmara Municipal. Ofício PMI –  Gabinete do 
Prefeito – n.º 025/2020. Ituaçu/BA, 15 de Abril de 2020. Ref.: Projeto de Lei Municipal n.º 
002/2020.  Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para 
apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal 
n.º 02/2020 que: “Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes  Orçamentárias –  (LDO) de 2021 
e dá outras providências”. Buscando gerir com austeridade os recursos confiados ao Poder Público 
e dando atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos com pedido de tramitação 
em REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, nos termos do Regimento Interno desta Casa e da 
própria Lei Orgânica. Contando, como sempre, com a costumeira atenção de V.Exa. e dos demais 
Vereadores, esperamos a aprovação do presente Projeto de Lei, tempo em que reiteramos os votos 
de estima e alta consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz -

 
Prefeito Municipal. 

MENSAGEM Nº 002/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

 
Senhor Presidente Senhores Vereadores, 

Excelentíssimo Senhor Presidente,

 
Excelentíssimos Senhores Vereadores: Conforme o que dispõe o 

art. 165, § 2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 62 e 159, § 2º da Constituição 
Estadual; art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Orgânica Municipal é com muita honra 
que estamos encaminhando a esta Casa, para análise, apreciação e aprovação, o anexo Projeto de 
Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras 
providências”. Faz-se saber que o referido projeto está em consonância com as disposições 
constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), diplomas 
que regem a matéria, além de corroborar o aperfeiçoamento do planejamento e transparência na 
alocação e aplicação dos recursos públicos, buscando e dispõe sobre orientações para a elaboração 
e a execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, para o referido exercício financeiro. 
Assim, o que aqui propomos, na forma da lei, está em exata observância aos princípios da Gestão 
Fiscal Responsável objetiva, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e 
crescimento econômico sustentável do Município, sempre considerando o atual cenário e 
conjuntura político, econômico, financeiro e social, priorizando medidas de controle e contenção 
de gastos públicos. Somos sabedores de que, a ação planejada e transparente, é essencial e 
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imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas, melhoria de indicadores, exata coerência e compatibilidade entre os 
instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas. Portanto, este 
instrumento administrativo nos permite

 

assumir o compromisso com a transparência e a prudência 
da administração municipal com o dinheiro público, sendo este o foco central do processo de 
elaboração deste Projeto de Lei. Aqui, determinamos atuação seletiva do Governo na definição das 
metas e prioridades buscando focalizar o gasto público, naqueles de maior efetividade para o 
desenvolvimento sustentável do município, bem como da região em que este se insere, 
maximizando os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão. Com o intuito de 
elaborarmos e executarmos uma proposta o mais próximo possível da realidade do município, 
buscamos embasamento em dados socioeconômicos e financeiros, que encontram-se estruturados 
de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades da população, de modo a possibilitar, a 
essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, 
permitindo ainda, maior transparência das Macroações, objetivos, metas e diretrizes, que serão 
desenvolvidas, implementadas e executadas no exercício financeiro de 2021.  Dessa forma, o 
Projeto de Lei confirma o propósito do Governo Municipal em avançar na consolidação dos 
processos e instrumentos de uma gestão pública responsável e comprometida com os princípios do 
planejamento, transparência e equilíbrio das contas públicas, administrando os recursos de forma 
responsável e transparente. Estamos certos de contar com a visão crítica e analítica do Legislativo, 
que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização e execução das 
ações do Poder Público Municipal, permitindo a consolidação da construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária em oportunidades para todos os cidadãos de nosso município. Submetemos 
assim, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 à apreciação e 
deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovo à Vossa Excelência e dignos Pares, estimas e 
considerações, sempre nos colocando à disposição.

 
Adalberto Alves Luz

 
-

 
Prefeito Municipal; b)

 
–

 
Projeto de Lei nº 002/2020 de

 
15 de

 
Abril de

 
2020.

 
“Dispõe sobre a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias –
 

(LDO) de 2021 e dá outras providências”. 
 

c) -
 

Indicação apresentada 
pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Indicação Legislativa/2020. Ementa:

 “Recuperação da estrada que liga o Distrito de Tranqueiras a localidade de Boca da Mata e ao 
Município de Barra da Estiva (passando pelo Catingueiro), e roçagem das estradas na Região da 
mamona, Jatobá, Barbosa, Marçal e Santo Antônio de Carolo, neste Município de Ituaçu/BA”;

 Autor:

 
Vereador Sivaldo Ferreira da Silva . Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, após 

aprovação do Plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente indicação 
objetivando recuperação da estrada que liga o Distrito de Tranqueiras à localidade de Boca da 
Mata e ao município de Barra da Estiva (passando pelo Catingueiro), e roçagem das estradas na 
região da Mamona, Jatobá, Barbosa, Marçal e Santo Antônio de Carolo, neste município de 
Ituaçu/Bahia. JUSTIFICATIVA: As estradas mencionadas, principalmente devido às chuvas dos 
últimos meses, estão em péssimas condições de conservação e limpeza, o que vem dificultando o 
tráfego de pessoas e veículos nessa região. Ressalte-se que, em algumas delas, não há condições 
do tráfego de veículos, tendo os seus moradores que optar por rotas alternativas, o que causa 
transtornos à população que se vê obrigada a procurar outros caminhos, muitas vezes, bem mais 
distantes, para chegar ao local de destino. Ademais, a falta de assistência a essas

 

estradas, acarreta 
um entrave ao crescimento da região, já que se torna cada vez mais difícil o acesso pelo aumento 
gradativo da vegetação às suas margens, e dos buracos ao longo das vias, o que faz necessária a 
roçagem , limpeza e reforma, com o fim de facilitar a movimentação de seus usuários, 
proporcionando uma maior segurança. Certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da 

Fl.32



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 JULHO DE 2020

  

 
 

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

 
 

presente indicação, e do bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher este pedido, 
reitero os meus votos de estima e apreço. Ituaçu –

 

BA, 22 de maio de 2020. Sivaldo Ferreira da 
Silva -

 

Vereador PL; 

 

d) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Almir Santos Pessoa, com o seguinte 
teor: Indicação Legislativa/2020. Ementa: Manutenção da Passagem Molhada que Liga a

 

Água 
Preta ao Povoado das Velas, no Município de Ituaçu-BA. Autor:

 

Vereador Almir Santos Pessoa

 

Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, após aprovação do Plenário, que seja encaminhada 
ao Poder Executivo a presente indicação objetivando a manutenção da passagem molhada que liga 
a localidade da Água Preta ao Povoado das Velhas, no município de Ituaçu/BA. JUSTIFICATIVA:

 

A passagem molhada mencionada encontra-se com muitos buracos, tornando-a quase 
intransitável. Estive lá em companhia dos vereadores Ronaldo, Adriano e Otacílio, e recebemos 
muitas reclamações dos moradores a respeito desse problema que vem trazendo inúmeros 
transtornos para todos que por ali precisam passar. Ressalte-se que se trata de uma obra simples, 
que pouco irá onerar os cofres públicos. Certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da 
presente indicação, e do bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher este pedido, 
reitero os meus votos de estima e apreço. Ituaçu –

 
BA, 22 de maio de 2020. Almir Santos Pessoa -

 

Vereador – PSD; e) - Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza, com o seguinte 
teor: Indicação Legislativa /2020. Ementa: Reforma do cemitério do Angico, neste Município de 
Ituaçu/BA. Autor: Vereador Otacílio Caires de Souza. Indico à Mesa Diretora, na forma 
regimental, após aprovação do Plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente 
indicação objetivando a reforma do cemitério do Angico, neste município de Ituaçu/Bahia. 
JUSTIFICATIVA: O cemitério mencionado já vem sofrendo há um bom tempo com a falta de 
manutenção, inclusive com algumas partes danificadas. Em virtude das últimas chuvas, outras 
partes começaram a ceder, exigindo que sejam tomadas providências com a maior brevidade 
possível. Ressalte-se que o Prefeito municipal já havia assumido esse compromisso anteriormente, 
mas, até o presente momento, nenhuma atitude foi tomada. Certo de contar com aprovação pelos 
Nobres Edis da presente indicação, e do bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher 
este pedido, reitero os meus votos de estima e apreço. Ituaçu –

 
BA, 22 de maio de 2020. Otacílio 

Caires de Souza –
 

Vereador ; f) -
 

Indicação apresentada pelo Ver. Ronaldo da Silva Rocha, com o 
seguinte teor:

 
Indicação Legislativa/2020. Ementa:

 
Construção de uma passagem molhada na 

estrada que liga as localidades do Campo Grande a Santa Rosa, na altura da casa do Senhor José 
Braga, neste Município de Ituaçu/BA.

 
Autor: Vereador Ronaldo da Silva Rocha . Indico à Mesa 

Diretora, na forma regimental, após aprovação do Plenário, que seja encaminhada ao Poder 
Executivo a presente indicação solicitando a construção de uma passagem molhada na estrada que 
liga as localidades do Campo Grande a Santa Rosa, na altura da casa do senhor José Braga, neste 
município

 

de Ituaçu/Bahia. JUSTIFICATIVA: Sempre que chove forma-se uma enxurrada muito 
grande no local supra mencionado, o que ocasiona a formação de uma grande quantidade de 
buracos. Com as últimas chuvas abriu-se uma verdadeira cratera no local, fato esse que deixou o 
lugar muito perigoso. Inclusive já aconteceram alguns acidentes por conta desse buraco, sendo eu 
mesmo uma dessas vítimas, tendo ali sofrido um sinistro ao passar de bicicleta. Além disso, os 
veículos estão com grande dificuldade de trafegar por aquela estrada por conta desse buraco de 
grande proporção. Certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente indicação, e do 
bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher este pedido, reitero os meus votos de 
estima e apreço. Ituaçu –

 

BA, 22 de maio de 2020. Ronaldo da Silva Rocha –

 

Vereador ; g) -

 
Indicação apresentada pelo Ver. Euvaldo Figueredo da Silva,

 

com o seguinte teor: Indicação 
Legislativa /2020. Ementa:

 

Roçagem da estrada que liga a sede à Gruta da Mangabeira, neste 
Município de Ituaçu/BA. Autor:

 

Vereador Euvaldo Figueredo da Silva . Indico à Mesa Diretora, na 
forma regimental, após aprovação do Plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a 
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presente indicação objetivando a roçagem da estrada que liga a Sede à Gruta da Mangabeira, neste 
município de Ituaçu/BA. JUSTIFICATIVA: A estrada supra mencionada está em péssima 
condição de conservação e limpeza, o que vem dificultando o tráfego de pessoas e veículos nessa 
região.

 

Ademais, a falta de assistência a essas estradas, acarreta um entrave ao crescimento da 
região, já que se torna cada vez mais difícil o acesso pelo aumento gradativo

 

da vegetação às suas 
margens, o que faz necessária a roçagem e limpeza, com o fim de facilitar a movimentação de seus 
usuários, proporcionando uma maior segurança. Ressalte-se que essa solicitação já foi feita 
pessoalmente ao Prefeito Municipal, restando agora oficializada. Certo de contar com aprovação 
pelos Nobres Edis da presente indicação, e do bom senso do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em acolher este pedido, reitero os meus votos de estima e apreço. Ituaçu –

 
Bahia, 22 de 

maio de 2020 Euvaldo Figueredo da Silva –
 

Vereador . 
 
“Dando continuidade, o Senhor 

Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de 
Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei nº 002/2020, acima transcrito, para apreciação e 
apresentação dos pareceres ao referido projeto de lei, ao tempo em que, franqueou a palavra aos 
Edis pelo horário regimental de cinco minutos, para fazerem comentários dos expedientes lidos. 
Não houve uso da palavra. Em seguida o Senhor Presidente afirmou não ver motivo para colocar 
em votação o requerimento do prefeito solicitando a tramitação em regime de urgência do Projeto 
de Lei N.º 002/2020, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), destacando que esse 
projeto precisa ser bem analisado pelos vereadores antes de ser votado pelo legislativo municipal.  
Na sequencia, o Senhor Presidente iniciou a  ORDEM DO DIA,  e colocou em discussão e  
votação as seguintes matérias: a) - Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 012/2019, 
Que declara parte do patrimônio ambiental, histórico e cultural, turístico, paisagístico, 
espeleológico e paleontológico do município de Ituaçu a região da Serra das Araras, incluindo seu 
conteúdo material e imaterial. A votação obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) abstenções  e 04 
(quatro) votos favoráveis. Em seguida o Senhor Presidente, disse que o referido projeto de lei não 
obteve o numero de votos necessários para a sua aprovação. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Ronaldo da Silva Rocha,

 
propôs uma emenda para deixar claro que a área demarcada no Projeto 

de Lei não pode atingir nenhuma área produtiva, que se assim for feito, o seu voto é favorável à 
aprovação do referido Projeto de Lei. Fazendo uso da palavra, o Vereador Euvaldo, afirmou ser a 
favor da aprovação do citado

 
Projeto de Lei, com ou sem a emenda apresentada pelo Vereador 

Ronaldo, por entender que o referido projeto não tem o objetivo de prejudicar ninguém, mas sim 
de beneficiar o município de Ituaçu.

 
Fazendo uso da palavra o

 
Vereador Joel , afirmou ser 

favorável

 
à aprovação do mencionado Projeto de Lei,

 
com a emenda proposta pelo Vereador 

Ronaldo. Fazendo uso da palavra Vereadora

 

Elza

 

Marillu,

 

afirmou ser favorável à aprovação do 
referido Projeto de Lei,

 

com a emenda proposta pelo Vereador Ronaldo , enfatizando que durante a 
tramitação deste projeto de lei havia ficado acertado que seria realizada uma reunião com os 
proprietários de terra.

 

Em resposta, o Senhor Presidente,

 

esclareceu que havia ficado acertada essa 
reunião, mas que esta seria realizada no âmbito das

 

comissões, cabendo aos seus membros a sua 
realização.

 

Fazendo uso da palavra, o Vereador

 

Otacílio, afirmou que o supracitado Projeto de 
Lei é meio polêmico, que se absteria de votar na primeira votação e que gostaria de se reunir com 
os confrontantes antes da realização da segunda discussão e votação.

 

Em seguida, o Senhor 
Presidente, esclareceu que o Projeto de Lei nº 012/2019, foi recebido pelo legislativo municipal no 
dia 28 de novembro de 2019, salientando, que os vereadores já tiveram prazo suficiente para fazer 
as reuniões e solicitar os esclarecimentos necessários, no âmbito das comissões. Disse acreditar 
que está em jogo o desenvolvimento do turismo no município, que é preciso colocar em uma 
balança e pesar o que é mais importante neste momento, enfatizando que o turismo do município 
pode crescer ou continuar estagnado como está. Pediu aos vereadores que analisassem o Projeto de 
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Lei antes da realização da segunda votação, a qual irá ocorrer na próxima sessão ordinária. 
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir, pediu ao Assessor Jurídico, Dr. Thiago Pires, que 
encaminhasse os ofícios convidando os confrontantes para participar de uma reunião, ressaltando 
que essa incumbência havia ficado a cargo do Presidente, destacando, que não cabe ao Presidente 
da comissão fazer isso, mas sim à Câmara. Afirmou que são onze confrontantes, que seria 
interessante que eles participassem da próxima sessão do legislativo municipal, que se preciso ele 
vai fazer a doação das máscaras para possibilitar que todos

 

estejam presentes. Enfatizou que é 
importante ter esse diálogo com as pessoas, afirmando que o projeto de lei vai atingir vários 
proprietários de terra e que havia ficado acertado que o Presidente faria o convite aos 
confrontantes. 

 
Mencionou

 
que as comissões existem para analisar os projetos de leis, mas não 

para ficar convidando um e outro para participar das reuniões. Disse ter solicitado ao ex-Assessor 
Jurídico para fazer esse convite, mas que ele não o fez.

 
Fazendo uso da palavra, o

 
Vereador

 

Sivaldo, falou
 

que o Vereador Ronaldo não havia apresentado a emenda no momento em que ele 
se absteve de votar, destacando ser a favor da aprovação do Projeto de Lei com a emenda 
apresentada pelo referido Edil. Destacou que antes da segunda votação do Projeto de Lei,

 
novas 

emendas poderão ser apresentadas ao mesmo. Fazendo uso da palavra, o Vereador  Reinalvo, 
afirmou que se absteve de votar por não conhecer a área que está delimitada no Projeto de Lei, que 
não tem intenção de prejudicar nenhum proprietário de terra,  mas como o Vereador Ronaldo 
apresentou emenda no sentido de não impedir que os proprietários continuem usando as áreas 
produtivas, o seu voto é favorável à aprovação do Projeto de Lei.  Voltando a usar da palavra, o 
Vereador Almir, disse que o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei em votação na forma 
original, como foi encaminhada pelo Poder Executivo, destacando que o Vereador Ronaldo  
deveria ter apresentado a emenda antes do Presidente ter colocado a matéria em votação, 
enfatizando que o referido Vereador é presidente de uma das comissões, que ele tem o Assessor 
Jurídico à disposição para propor as emendas. Sugeriu ao Senhor Presidente que retirasse o projeto 
de pauta e deixasse

 
a primeira votação para a próxima sessão ordinária, mas que se o mesmo

 
assim não entender, vai continuar se abstendo de votar.

 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, disse 

que se equivocou ao colocar o projeto de lei em votação, antes de pedir aos Presidentes
 

das 
Comissões que apresentassem o seu parecer acerca do mesmo. Destacou que o Vereador Ronaldo , 
ao proferir o seu voto, na verdade emitiu o parecer da sua comissão e sugeriu uma emenda ao 
Projeto de Lei. Questionou aos vereadores se todos estavam de acordo em votar primeiro o parecer 
apresentado pelo Vereador Ronaldo para depoi s realizar a primeira votação do Projeto de Lei? Em 
questão de ordem, o Vereador Almir

 
disse discordar desse posicionamento, afirmando que o 

Presidente iniciou a primeira votação, que ele não pode desconsiderar a votação e começar 
novamente.

 

O Vereador Otacílio

 

voltou a defender que antes de votar o Projeto de Lei, os 
vereadores deveriam se reunir com os proprietários de terra que serão atingidos pelo mesmo.

 

Em 
seguida, o Senhor Presidente, voltou a dizer que o referido Projeto de Lei está tramitando no 
legislativo municipal desde 2019, que os membros da comissão tem a obrigação se se reunir com 
os interessados, tem obrigação de buscar os esclarecimentos e apresentar um parecer acerca do 
mesmo antes da votação em plenário. Afirmou que não cabe ao presidente da Câmara ficar 
buscando esses esclarecimentos, que sua obrigação é encaminhar os projetos para as comissões e, 
decorrido o prazo regimental, submetê-los à votação em plenário.

 

Voltando a usar da palavra, o

 
Vereador Almir

 

disse

 

considerar válida a fala do Senhor Presidente, afirmando

 

que o ex-Assessor 
Jurídico da Câmara não dava o suporte necessário aos vereadores. Destacou

 

que o Assessor tem 
um, salário de R$ 6.000,00

 

(seis mil reais)

 

e que é obrigação do mesmo dar esse suporte. Afirmou 
que fez vários requerimentos, que as suas solicitações constam em ata, pedindo a presença dos 
confrontantes, mas que os mesmos não foram convidados.

 

O Senhor Presidente afirmou que não 
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compete a ele convidar ninguém para participar de reunião das comissões, que compete aos 
presidentes da mesma fazer isso.

 

O Vereador Almir

 

disse que precisa que o Senhor Presidente 
designe uma pessoa para fazer a entrega dos ofícios, enfatizando que o mesmo

 

assumiu esse 
compromisso em sessão anterior, que isso está registrado em ata, mas não designou. Afirmou que 
essa discussão está ultrapassada, que ele vai tomar as providências na próxima semana para 
convidar os proprietários de terra para uma reunião. Elogiou a atuação do atual Assessor Jurídico 
da Câmara, Dr. Thiago Pires, afirmando que o mesmo está prestando um excelente serviço, com 
muita agilidade, diferentemente do que ocorria antes, quando um ofício demorava até três meses 
para ficar pronto. Mencionou que o seu objetivo é possibilitar que os projetos de lei sejam votados 
‘no claro’, porque os vereadores são os políticos que mais sofrem críticas no município, que eles 
são acusados de serem corruptos, de não agir, não resolver, de serem ‘lagartixas’ e só ficar 
balançando a cabeça. Falou

 
que conhece muitos produtores rurais que são confrontantes, citando 

os empresários Adão, o ex-prefeito Albercinho, as filhas de Tõe, Xodó, entre outros. Disse ainda, 
que essas pessoas precisam pelo menos tomar conhecimento da tramitação desse projeto de lei no 
legislativo municipal, ressaltando que muitos não têm

 
conhecimento disso.

 
O

 
Senhor

 
Presidente 

esclareceu que se o Projeto de Lei for rejeitado em segunda  discussão e votação, ele será 
arquivado pela Câmara, conforme determinado o Regimento Interno.  Voltando a usar da palavra, a 
Vereadora Elza Marillu, afirmou que não rejeitava a possibilidade de votar a favor do Projeto de 
Lei, mas que precisava de mais esclarecimentos acerca do mesmo, que quer ouvir os confrontantes 
antes da votação, e que se o Vereador Almir convidar os confrontantes e os me smos não 
comparecerem, depois eles não vão poder reclamar.  O Vereador  Sivaldo, disse concordar com a 
Vereadora Elza Maril lu, e que assim como a mesma, ele  também quer mais esclarecimentos 
acerca do Projeto de Lei, quer ter a certeza de que os confrontantes  estão de acordo com o mesmo. 
Destacou que o plenário da Câmara é soberano para tomar as decisões.  O Vereador Ronaldo,  
destacou que o Vereador Almir assumiu o compromisso de convidar os confrontantes para 
participar de uma reunião, que neste caso seria necessário também convidar os autores do Projeto 
de Lei para também participar, enfatizando que visivelmente na imagem que foi trazida pelos

 idealizadores do projeto, a área demarcada atinge áreas produtivas, sendo necessário que as duas 
partes participem da reunião para que se chegue a um consenso sobre a área final.

 
Prosseguindo, o 

Senhor Presidente, disse considerar válida a sugestão feita pelo Vereador Ronaldo, enfatizando 
que todas as propriedades rurais atualmente precisam ter uma Área de Preservação Permanente 
(APP), que não tem certeza disso, mas quem sabe os proprietários de terra podem destinar as áreas 
demarcadas como sendo as APPs.

  
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente colocou em 

votação as demais matérias: c) -

 

Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, 
para a “Recuperação da estrada que liga o Distrito de Tranqueiras a localidade de Boca da Mata e 
ao Município de Barra ada Estiva (passando pelo Catingueiro), e roçagem das estradas na Região 
da mamona, Jatobá, Barbosa, Marçal e Santo Antônio de Carolo, neste Município de Ituaçu/BA”;

 
acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; d)-

  

Indicação apresentada 
pelo Ver. Almir Santos Pessoa, para a “Manutenção da Passagem Molhada que Liga a Água Preta

 
ao Povoado das Velas, no Município de Ituaçu-BA”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada 
por unanimidade de votos;

  

e) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza, para a 
“Reforma do cemitério do Angico, neste Município de Ituaçu/BA”,

 

acima transcrita, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade de votos; f) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Ronaldo da Silva 
Rocha, para a “Construção de uma passagem molhada na estrada que liga as localidades do 
Campo Grande a Santa Rosa, na

 

altura da casa do Senhor José Braga, neste Município de 
Ituaçu/BA”

 

acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos;

 

g) -

 

Indicação 
apresentada pelo Ver. Euvaldo Figueredo da Silva , para a “ Roçagem da estrada que liga a sede à
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Gruta da Mangabeira, neste Município de Ituaçu/BA”,

 

acima transcrita, sendo a mesma aprovada 
por unanimidade de votos. Prosseguindo,

 

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.

 

Reinalvo

 

Rocha

 

Ferreira:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse não ser contra o fortalecimento do turismo 
em Ituaçu, que não tem conhecimento da área que será afetada com

 

a aprovação do Projeto de Lei 
n.º 012/2019, salientando, que não vai aprovar nenhum projeto que interfira na propriedade de 
terra dos produtores rurais do município, que sabe que os vereadores serão muito criticados se 
assim o fizerem. Afirmou que essas são as justificativas que o levaram a se abster de votar

 
no 

referido projeto de lei. Finalizou desejando um bom dia a todos.
 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil falou
 
que no final de 2019 apresentou uma 

indicação sobre os projetos de eletrificação rural no município, destacando que em alguns casos já 
existe um projeto feito pela Coelba, mas que a empresa dá pouca informação sobre os prazos de 
execução, que os vereadores não tem conhecimento dos projetos que são solicitados pelo poder 
executivo municipal. Disse que existe um projeto para localidade de Horta, na região do Angico, 
enfatizando que alguns moradores até tem acesso à energia, mas que para isso foram feitas 
ligações irregulares e que não foram instalados os padrões em nome da pessoa. Mencionou  que no 
final de 2018 foram instalados os marcos, onde seriam instalados os postes, mas depois disso o 
projeto não foi concluído e a Coelba não dá nenhuma informação sobre o prazo de conclusão. 
Disse que situação semelhante ocorre na região de Santo Antônio de Carolo, na Fazenda Três 
Irmãos, destacando que o projeto já está pronto, os valores já foram levantados, mas que a gestão 
municipal não sabe dizer qual o prazo para conclusão. Pediu ao Executivo que mantenha contato 
com a Coelba para dar uma posição aos vereadores e aos moradores dessas regiões. Solicitou  ao 
Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício nesse sentido ao Poder Executivo, bem como,  seja 
solicitada a instalação de braços de luz em várias regiões que ainda não receberam esse benefício, 
destacando que esse é um dever do município. Destacou que os braços

 
de luz existentes no 

povoado das
 

Mamonas foram instalados por particulares, que no Marçal, Jatobá e
 

Barbosa, 
Tamburil II e demais regiões não foram instalados os braços de luz, que na conta de luz paga pelos 
consumidores de Ituaçu está evidenciado que os moradores têm

 
direito a iluminação pública. 

Dando continuidade,
 

o Edil
 

disse que as estradas que estão sendo reformadas pelo município estão 
em bom estado de conservação, citando como exemplo,

 
a estrada que liga Tranqueiras a sede, mas 

que existem regiões que ainda não foram beneficiadas e que esse serviço precisa ser feito com a 
maior brevidade possível. Em seguida,

 
destacou que o Projeto de Lei n.º 012/2019 já está há 

bastante tempo tramitando no legislativo municipal, mas que agora os vereadores estão 
demonstrando empenho para levar adiante a análise e votar a matéria, ressaltando ser necessário 
ter todos os esclarecimentos antes de submeter a matéria para apreciação do plenário. Disse ser 
importante se reunir com os proprietários de terra para debater o Projeto de Lei, mas afirmou ser 
contra a participação de todos na sessão porque haverá muita gente no plenário, que se eles 
quiserem eleger um representante para falar em nome de todos, considera válido e importante. 
Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.

 

Ver. Ronaldo da Silva Rocha : Após fazer 
as saudações de praxe, o Edil

 

solicitou

 

ao Senhor Presidente, 

 

o envio de ofício ao setor 
responsável pelo abastecimento de água das localidades rurais do município, informando sobre um 
problema que está ocorrendo na região do Bonito, ressaltando ter recebido uma informação por 
parte de um usuário desta localidade de que parte da comunidade não está sendo abastecida há 
mais de vinte dias. Disse que, segundo informação obtida por esse morador, o motivo seria uma 
bomba queimada, mas que a mesma já foi consertada e o abastecimento reestabelecido 
parcialmente. Solicitou que no mesmo ofício seja pedido o envio de caminhão-pipa para abastecer 
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algumas residências, destacando ter recebido a informação de que um comerciante não está 
abrindo o seu estabelecimento

 

por falta d’água para limpar o local. Dando continuidade, o Edil 
disse concordar com as falas dos vereadores acerca do Projeto de Lei n.º 012/2019, enfatizando 
que nada melhor do que convidar os proprietários de terra para dar conhecimento aos mesmos do 
mapa que delimita a área verificar se realmente nenhuma área produtiva vai ser afetada com a sua 
aprovação, bem como convidar os responsáveis

 

pela delimitação para que eles possam fazer uma 
explanação a respeito também. Destacou que o município tem muitas áreas que precisam ser 
preservadas ambientalmente, salientando, que o seu coração fica triste quando vê os produtores 
usando as áreas no pé do Morro do Ouro para produzir, já que as nascentes daquela região foram 
responsáveis pelo abastecimento da localidade das

 
Laranjeiras por muitos e muitos anos. 

Acrescentou
 

que as nascentes estão secando porque os produtores estão usando essas áreas para 
cultivo, que seria necessário preservar essas áreas de nascentes. Destacou

 
que a região no entorno 

do Morro das Araras é um local que tem potencial para fazer parte do roteiro turístico do 
município, que é preciso garantir a preservação do local, mas que os proprietários de terra 
precisam participar dessa discussão para que seja delimitada a área de preservação.

 

Em aparte, o Vereador Sivaldo disse não ser contra ouvir os proprietários de terra, que não sabe 
se a sua fala foi entendida por todos da forma como ele gostaria, enfatizando, que apenas se 
expressou de forma contrária a participação de todos na sessão, porque isso faria com que o 
plenário ficasse lotado e nessa época de pandemia do novo Coronavírus  não é o mais indicado.  
Dando continuidade, o Vereador Ronaldo afirmou que a preocupação do colega  Sivaldo é válida, 
até porque, como foi dito pelo Vereador Almir, tem área que pertence a alguns herdeiros e o ideal 
é que seja convidado um representante para cada propriedade. Finalizou desejando um bom dia a 
todos os presentes. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou  a  todos  os  presentes,  e  em  seguida,  o  
Edil disse que hoje o mundo está enfrentando uma situação de epidemia, que essa doença já matou 
milhares de pessoas, que os municípios de Tanhaçu e Barra da Estiva montaram barreiras 
sanitárias nas entradas da cidade, inclusive com aparelho para medir a temperatura, que em Ituaçu, 
até o presente momento, não foi montada nenhuma barreira sanitária, salientando, que o prefeito 
não pode dizer que não recebeu nenhum apoio financeiro do governo federal para combater a 
epidemia do COVID-19. Afirmou

 
que no mês de abril o município recebeu mais de R$ 94.000,00

 (noventa e quatro mil reais), no mês de maio recebeu mais de R$ 86.000,00
 

(oitenta e seis mil 
reais)
 

e ninguém vê nenhuma ação sendo realizada para evitar a circulação do vírus no município. 
Comentou

 
que no Hospital de Barra da Estiva, o prefeito mandou instalar um ‘tubo’ para 

higienização dos funcionários, afirmando que o prefeito de Ituaçu precisa fazer alguma coisa, 
principalmente em relação às pessoas que estão enfrentando dificuldades. Disse que o governo 
federal liberou uma ajuda de R$ 600,00

 

(seiscentos reais), mas nem todos tiveram acesso a esse 
benefício, que tem muitas pessoas procurando os vereadores pedindo uma cesta básica, que o 
dinheiro recebido pelo município poderia ser usado para adquirir cestas básicas para serem 
distribuídas para as famílias carentes. Mencionou

 

que essa situação está ocorrendo em todo o 
Brasil, que em Ituaçu não é diferente, que graças a Deus ainda não tem nenhum caso confirmado 
em Ituaçu, que o município deveria ter usado parte do recurso recebido para adquirir testes 
rápidos. Em seguida, afirmou que existe a previsão

 

de um repasse do governo federal para o 
município, no próximo mês, no valor de mais de R$ 1.700.000,00

 

(hum milhão e setecentos mil 
reais)

 

para o combate ao novo Coronavírus, afirmando que parte do recurso deverá

 

ser usado na 
aquisição de cestas básicas para famílias carentes, enfatizando, que esse recurso é suficiente para 
adquirir 17.000

 

(dezessete mil|)

 

cestas básicas de R$ 100,00 (cem reais) cada, destacando, que ele 
não está vendo o governo municipal fazer nada, que é precisa focar na prevenção, que o governo 
municipal deveria ter comprado álcool

 

em

 

gel

 

e máscaras para distribuir para as pessoas carentes.
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Em aparte, o Senhor Presidente, afirmou que o município já realizou uma licitação para adquirir 
mais e 60.000

 

(sessenta mil)

 

máscaras, que serão distribuídas para a população. Disse não ter 
certeza se essas máscaras já começaram a ser distribuídas, mas tem informação de que a compra já 
foi realizada. Sobre o aparelho para fazer a medição da temperatura, falou

 

que esteve na Secretaria 
de Saúde para questionar isso e a Secretária lhe informou que

 

essa medida é muito relativa, que 
em, Cândido Sales chegou uma pessoa de São Paulo, que foi medida a temperatura e estava 
normal, que a pessoa não respeitou o período de isolamento de quatorze

 

dias e esteva levando uma 
vida normal, indo para padaria, academia, supermercado e depois de alguns dias começou a 
apresentar os sintomas. Afirmou que a aferição de temperatura pode indicar que o paciente já está 
com os sintomas da doença, mas não é capaz de dizer se paciente está ou não com o vírus. Disse

 

ainda,
 

que
 

a Secretária informou que as medidas que estão sendo adotadas pelo município são 
muito mais eficazes que ficar medindo a temperatura das pessoas nas entradas da cidade, que o 
município está comprando máscaras, que vai implantar um Centro de Atendimento voltado 
exclusivamente para pacientes que apresentem algum sintoma de gripe, que será feita uma triagem 
para evitar que estes pacientes sejam atendidos no Hospital Municipal.

 
Dando continuidade, o 

Vereador Otacílio agradeceu as informações do Senhor Presidente,  e  disse que os vereadores não 
podem se calar, que o município já recebeu quase R$ 200.000,00  (duzentos mil reais)  em recursos 
federais, que é preciso cobrar para que as ações sejam tomadas o mais rapidamente possível, que 
se o vírus começar a circular no município será muito pior, ressaltando que já existem municípios 
da região com casos confirmados da doença. Falou  que tem muitos vendedores ambulantes 
trabalhando em Ituaçu, que essas pessoas vêm de outros municípios e não está havendo nenhuma 
fiscalização para combater essa prática, que tem vendedores ambulantes de Jequié, destacando que 
este município é um dos mais atingidos em todo o estado da Bahia.  Em aparte, o Vereador Almir  
afirmou que as barreiras sanitárias são de grande valia, porque obriga as  pessoas que chegam ao  
município a usarem a máscara. Disse que muitas pessoas chegam ao  município sem máscara, que 
ele está ciente de que as barreiras não são 100%

 
(cem por cento)

 
eficazes para conter a chegada do 

Coronavírus
 

em Ituaçu, mas que inibe as pessoas de transitar sem máscara.
 

Em aparte, o Senhor 
Presidente esclareceu que existe uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal que obriga 
as pessoas a usarem máscara.Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 
disse ter ciência 

disso, mas que algumas pessoas não estão cumprindo essa
 
lei, que as barreiras sanitárias são 

importantes no sentido de alertar essas pessoas sobre a necessidade do uso da máscara. Falou
 

que 
precisou ir a Barra da Estiva, e as pessoas que estavam com ele tinham esquecido de levar a 
máscara e que foi preciso retornar para pegar. Afirmou que para montar uma barreira sanitária só 
precisa montar uma tenda, designar um técnico de enfermagem e pessoal de apoio.

 

Em aparte, o 
Vereador Reinalvo

 

destacou que o uso a máscara hoje deve ser entendido pela população como 
sendo tão importante quanto o uso do capacete por quem trafega de moto. Afirmou que muitas 
pessoas usam o capacete apenas porque tem medo de serem autuado pela polícia, que tão logo 
chegam nas estradas rurais já tiram o capacete, que se instalar uma barreira sanitária, a pessoa que 
não quer usar, vai colocar a máscara só para passar e depois vai tirar.

 

Dando continuidade, o 
Vereador Otacílio agradeceu as falas dos vereadores, e disse que o Prefeito precisa fazer a parte 
dele, que se ele exigiu o uso da máscara para entrar nos estabelecimentos comerciais, precisa que 
isso seja cobrado e fiscalizado, que não pode aceitar que as pessoas desrespeitem. Destacou

 

que 
em Minas Gerais, o Governo do Estado editou a lei e as pessoas passaram a usar a máscara, que é 
preciso exigir que as pessoas cumpram a lei em Ituaçu. Sobre a barreira sanitária, disse que já 
deveria ter sido implantada desde o início, afirmando que outros municípios também receberam 
dinheiro e estão fazendo isso, questionando porque em Ituaçu não é feito. Disse que o município 
precisar batalhar para conseguir os recursos necessários, mas quando consegue, precisa agir. Em 
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seguida, o Edil, voltou a afirmar que o município vai

 

receber mais de R$ 1.700.000,00

 

(hum 
milhão e setecentos mil reais)

 

para combater o Coronavírus, sugerindo ao poder executivo que 
parte do recurso seja usado na aquisição de cestas básicas para distribuir para as famílias carentes 
do município, afirmando que muitas famílias estão precisando de apoio, que no próximo mês 
acaba a ajuda de R$ 600,00

 

(seiscentos reais)

 

do governo federal, questionando como vai ficar a 
situação dessas famílias. Falou

 

que o prefeito precisa ajudar essas famílias e olhar com mais 
carinho para as pessoas que estão passando dificuldades, que muitas pessoas têm

 

procurado os 
vereadores em busca de ajuda e para cobrar, que os vereadores precisam levar essas cobranças ao 
conhecimento do prefeito para que esse dinheiro seja usado da forma

 
correta e para ajudar as 

pessoas que realmente estão necessitando. Disse que em sessão anterior sugeriu que o recurso que 
foi devolvido pela Câmara para a Prefeitura fosse usado para adquirir cestas básicas. Mencionou

 

ser preciso rogar a Deus para que o vírus não chegue em
 
Ituaçu, porque se chegar muitas pessoas 

vão morrer, ressaltando que o município não tem estrutura nenhuma para dar suporte a esses 
pacientes, que antes mesmo de receber o resultado, o paciente já vai ter morrido.

 
Em aparte, o 

Vereador Sivaldo
 

afirmou concordar com a fala do colega
 
Otacílio, defendeu que o poder 

executivo precisa fiscalizar melhor os estabelecimentos comerciais e obrigar que as pessoas usem 
a máscara, afirmando que ainda vê muitas pessoas fazendo caminhadas sem máscara, que é 
preciso fazer cumprir o quanto está determinado por lei federal, estadual e municipal.  Dando 
continuidade, o Vereador Otacílio questionou como os vereadores podem andar sem máscara, 
enfatizando que eles precisam dar o exemplo, que o prefeito também precisa ser o primeiro a dar 
exemplo, porque caso contrário a população vai questionar porque está sendo obrigada a usar 
máscara se o prefeito e os vereadores não estão usando. Em seguida, disse que os vereadores vêm  
sempre fazendo cobranças ao poder executivo, que para ele tem coisa que não sabe por que  o 
prefeito não está fazendo, citando como exemplo a quadra de Tranqueiras, que vem sendo cobrada 
uma reforma por ele e pelo Vereador Almir há muito tempo, mas o prefeito não tomou nenhuma 
providência até a presente data, a despeito do seu mandato estar quase chegando ao final. 
Questionou com que cara o prefeito vai retornar nessas regiões onde fez promessas e não cumpriu 
para pedir o voto novamente. Disse que queimou a lâmpada do refletor da quadra da localidade do

 Angico, que os moradores se reuniram com o prefeito, que este assumiu o compromisso de 
mandar substituir, mas até a presente data não tomou nenhuma providência. Disse que os 
moradores até a presente data estão esperando a instalação dos refletores na quadra das Almas

 Pobres, que os postes já estão no local e basta mandar instalar o padrão e instalar os refletores, 
solicitando

 
ao Senhor Presidente

 
que seja enviado um ofício ao prefeito pedindo que seja instalada 

uma tela mais alta na parte que fica voltada para o Bar de Nilson, afirmando que a bola está toda 
hora atingindo a casa dele. Prosseguindo, o Edil disse que o prefeito prometeu uma energia para o 
Senhor Rael de Seu Ramiro, que mora no Riacho do Padre, que esteve neste local recentemente e 
que o Senhor Rael pediu para que ele intervisse junto ao gestor no sentido de que esse cumprisse a 
sua promessa feita em campanha. Afirmou que o Senhor Rael está disposto a fazer a instalação por 
conta própria caso o gestor não tome nenhuma providência, enfatizando que foi uma promessa de 
campanha e que até a presente data não foi cumprida pelo prefeito. Disse que na região do Riacho 
do Padre, só o Senhor Rael é que não tem energia na casa, ressaltando que é preciso pensar muito 
bem antes de assumir um compromisso com uma pessoa, que ninguém é obrigado a prometer, mas 
se prometeu, precisa cumprir. Comentou

 

que tem uma máquina de café no Povoado da Ovelha, 
que foi um compromisso do prefeito de instalar um transformador para possibilitar o 
funcionamento do equipamento, mas até o presente momento nada foi feito. Afirmou que vem 
cobrando a situação das estradas há muito tempo, que tem alguns trechos em bom estado, mas 
ainda existem muito trechos precisando de reforma, enfatizando que as máquinas fizeram alguns 
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trabalhos mal feitos, citando como exemplo,

 

o que foi feito na frente da fazendo de Tõe de Zuíno, 
enfatizando que na nesta semana voltou a atolar carro no local. Disse que levou essa situação ao 
conhecimento da Primeira

 

Dama,

 

e pediu que ela conversasse com o prefeito para mandar uma 
retroescavadeira e uma caçamba de cascalho para resolver o problema. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos e desejando um bom dia a todos os presentes.

 

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,

 

ao tempo em que, 

 

agradeceu ao Secretário de Transportes pelo trabalho que 
vem desenvolvendo na recuperação das estradas do município, afirmando que o trabalho está 
sendo muito bem feito. Solicitou

 
ao Senhor Presidente, 

 
o envio de ofício ao prefeito, pedindo que 

seja consertada a estradas que liga Umburanas até Julinho, enfatizando que esse morador não está 
podendo sair de casa com seu carro por causa da situação da estrada. Solicitou ainda, que no 
mesmo ofício seja pedido ainda a roçagem das estradas dessa mesma região, bem como,

 
na região 

de Algodão até Tranqueiras. Pediu que fosse
 

enviado um ofício para a Coelba solicitando a troca 
do transformador na localidade de Lagoa dos

 
Patos, afirmando que quando o transform ador foi 

instalado havia seis casas na localidade e que atualmente já são mais de trinta
 

casas e o 
transformador não é suficiente para atender a demanda. Falou  que vai encaminhar cópia do ofício 
para o Deputado Marquinho Viana para pedir o seu apoio no atendimento deste pedido. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, 
e prosseguindo, o Edil comentou sobre a tramitação do Projeto de Lei n.º 012/2019, afirmando que 
no seu entendimento devem ser convidados os proprietários de terra atingidos, bem como,  os 
responsáveis pela delimitação da área que está contida no referido projeto. Afirmou que o 
Vereador Ronaldo já havia manifestado, antes da sessão, a sua inte nção de apresentar uma emenda 
ao Projeto de Lei n.º 012/2019, que ele inclusive comunicou a sua intenção ao Presidente da 
Câmara. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider de Oposição. Fazendo uso 
da palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , afirmou que o Vereador 
Ronaldo, na condição de presidente de uma comissão permanente, precisa apresentar a emenda 
formalmente ao Projeto de Lei, destacando que a emenda não pode ser proposta depois do 
presidente ter iniciado a votação do Projeto de Lei.

 
Em aparte, o Vereador Ronaldo

 
disse que em 

outras oportunidades já houve a apresentação de emendas verbais a Projetos de Lei, que isso já 
ocorreu inclusive durante a votação de projeto, citando como exemplo o projeto que cedeu a 
administração dos sistemas de abastecimento para a Central das Águas. Afirmou que é preciso 
haver bom senso por parte de todos os vereadores.

 
Logo após, o Presidente da Câmara, 

Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a

 

todos os presentes, e prosseguindo, 

  esclareceu que procurou a Secretária de Saúde em busca de informações e que a mesma lhe 
informou que, desde o início da epidemia, já foram adquiridas mais de 10.000

 

(dez mil)

 

máscaras, 
que já foi feito o pedido de mais 10.000

 

(dez mil)

 

máscaras cirúrgicas, que o município está 
comprando 4.000 

 

(quatro mil) máscaras de tecido para serem distribuídas aos moradores, que 
parte dessas máscaras já foram distribuídas. Dando continuidade, disse que as falas dos 
vereadores, tanto de oposição quanto de situação, revelam uma opinião unânime de que o gestor 
está empenhado na recuperação das estradas do município, afirmando que os Vereadores Almir e 
Otacílio

 

elogiaram a estrada de Tranqueiras, dizendo que está um

 

‘tapete’. Disse

 

ser uma vergonha 
o governador ter assinado a Ordem de Serviço de recuperação da BA-142 em novembro de 2019 e 
até a presente data o trabalho não ter sido iniciado, ressaltando que a operação tapa-buraco que 
está sendo

 

realizada é importante, que todos esperam mesmo é que a estrada seja totalmente 
recuperada, que há mais de vinte anos a população do município clama por essa obra. Em seguida, 
pediu aos Presidentes das comissões permanentes que convidem os proprietários de terras e os 
responsáveis pela delimitação da área para uma reunião, afirmando que na próxima sessão 
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ordinária vai colocar o Projeto de Lei em votação. Afirmou que essa reunião não será realizada no 
dia da sessão da câmara, que deve ser convocada para um dia anterior. Destacou que o objetivo 
dessa reunião é chegar a um consenso sobre o texto final que será aprovado pelos vereadores, 
ressaltando que a sua atuação como presidente não é para impor a nenhum vereador a aprovação 
ou rejeição de projeto de lei, que cabe a cada vereador formar a sua opinião e votar, que ele não 
pode adiar mais a votação, que o município tem a oportunidade de contar com uma Área de 
Preservação Permanente e que isso vai contribuir para o desenvolvimento do turismo em Ituaçu. 
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 Si lva –

 
Primeiro Secretário, mandei digitar e 

subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, em vinte e dois
 

de 
maio
 

de dois mil e vinte. 
 

 

____________________________________________   
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________
 

 ____________________________________________ 
 

 ____________________________________________
 

 ____________________________________________ 

 
 ___________________________________________  

 
 

___________________________________________
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