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Ata da Sétima

 

Sessão Ordinária do Segundo

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

vinte

 

dias

 

do mês de setembro

 

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 (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); Sivaldo Ferreira da Silva,

 

Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva Andrade

 
e Almir Santos Pessoa. 

Ausentes os Vereado res: Otacilio Caíres de Souza e Elza Marillu Martinelly Silva Ramos.
  

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.

 
Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o

 
PEQUENO 

EXPEDIENTE, e solicitou a Secretária que fizesse a leitura
 
das seguintes matérias: a) –

 
Ofício nº 

068/2019, datado de 17 de setembro do corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
Adalberto Alves Luz, ao Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de I tuaçu-BA, capeando Projeto de Lei nº 004/2019, como 
seguinte teor: PROJETO DE LEI Nº 004 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019, “Autoriza o Chefe do 
Executivo Municipal a delegar a prestação do Serviço Público Municipal de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário na localidade de Pequeno Porte do Município de Ituaçu/Bahia para a 
Central de Associações Comunitárias para manutenção dos Sistemas de Saneamento –  Região de 
Seabra e suas Associações Filiadas e dá outras providências”. O Prefeito Municipal de  Ituaçu –  
Bahia, no uso de suas atribuições legais, Faz Saber, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e ele sanciono a seguinte: Art. 1º -

 
Esta Lei estabelece a definição de ações concernentes à 

operacionalização do processo de prestação dos serviços
 
de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário nas localidades de pequeno porte, nos termos do art. 10 §1º, I, “b”, da Lei nº 
11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais sobre saneamento básico, do 
Decreto Lei nº 7.217 de 21 de junho de 2010 que a regulamenta, e da Lei Estadual nº 11.172, de 01 
de dezembro de 2008, que institui a Politica Estadual de Saneamento.  §1º -

 
Inclui-se ao disposto no 

caput a autorização quanto à prestação de serviço destinado à continuidade de sua exploração 
visando garantir: I -

 

a operação e manutenção dos sistemas de água e esgotamento sanitário nas 
localidades rurais habilitadas junto ao executivo; II –

 

a prestação dos serviços de abastecimento de 
água aos usuários das localidades rurais deste município.  § 2º

 

-

 

Para os efeitos da referida Lei, 
considera-se localidade de pequeno porte, a zona rural municipal preponderantemente ocupada por 
população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 
manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários, devendo ser Atestado pela 
Secretaria de Assistência Social que a população atinge este perfil. Art. 2º

 

-

 

Fica autorizado o Chefe 
do Poder Executivo a delegar, mediante autorização, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES 
COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO –

 

REGIÃO 
SEABRA, Associação Civil sem fins lucrativos, a prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água em localidades de pequeno porte do Município de Ituaçu –

 

Bahia.

 

§1º

 

-

 

Com a autorização, 
a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS 
DE SANEAMENTO –

 

REGIÃO SEABRA, ficará responsável pela gestão do acervo patrimonial 
dos serviços, podendo realizar as contratações de obras, bens e serviços necessários para garantir os 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. §2º - A prestação dos serviços será 
regulamentada pela entidade reguladora e disciplinada por Plano de Trabalho. Art. 3º - Fica 
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autorizado, ainda, o Chefe do Poder Executivo a delegar, mediante autorização, a prestação dos 
serviços públicos do abastecimento de água em localidades de pequeno porte do município de 
Ituaçu-Bahia e associações dessas localidades, desde que devidamente habilitadas. Parágrafo Único: 
São condições de habilitação das associações de moradores de que trata o caput deste artigo: I –

 

que 
sejam regularmente constituídas na forma da lei: II –

 

que sejam legalmente filiadas à CENTRAL 
DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
SANEAMENTO –

 

REGIÃO SEABRA. Art. 4º

 

-

 

Em caso de cancelamento da autorização, objeto 
desta Lei, todos os bens vinculados ao serviço público deverão ser revertidos ao Município. 

 

§ 1º

 

-

 

São bens vinculados ao serviço público, entre outros, redes de adução e distribuição de água, 
hidrômetros, poços, macromedidores, reservatórios, casa de química e componentes do sistema de 
esgotamento sanitário coletivo e individual. 

 
§ 2º

 
-
 
As autorizações de que tratam os Arts. 2º e 3º 

deverão prever a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços públicos por 
meio de termo apropriado, com os específicos cadastros técnicos, tendo por objetivo viabilizar o 
apoio técnico e a gestão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Art. 5º

 
-

 

Fica autorizado o Chefe do Executivo a delegar à um ente a regulação e fiscalização dos serviços de 
que trata esta Lei, que serão realizados mediante técnicas compatíveis com as peculiaridades do 
serviço. Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, cumprindo 
fielmente as disposições contidas na Lei Federal nº 11.445/2010, na Lei Estadual nº 11.172, de 01 
de dezembro de 2008, na Lei Orgânica do Município de Ituaçu-Bahia e nesta Lei Municipal 
autorizativa. Art. 7º - 0 Ficam isentos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –  ISSQN, 
por parte do Município, os prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário em localidades de pequeno porte devidamente autorizados pelo Poder 
Executivo Municipal. Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, 17 de setembro de 2019. Adalberto 
Alves Luz –

 
Prefeito; Vanildo Ribeiro Araújo –

 
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

 
b) -

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

 
seguinte teor: Exmo. Senhor 

Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 04 de maio de 2018. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que 
seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Reforma da calçada da Escola Municipal Maria Amaral dos Anjos do 
Povoado do Campo Grande, deste Município de Ituaçu, Bahia”.

 
JUSTIFICATIVA: A calçada 

daquela escola encontra-se literalmente degradada, o que coloca os profissionais da educação, 
alunos, pais e todos que ali frequentam, podendo até ocasionar lesões aos mesmos, deixando ainda, , 
sem condições de se locomover. Ressalta-se ainda, que o dever de nós homens públicos é zelar pelo 
bem estar de toda a população, não somente os habitantes da cidade sede, bem como, os da zona 
rural. Caso o Gestor não tenha condições de realizar esta reforma, peço ao mesmo, autorização para 
realizar a obra. Certo de que Vossa Excelência se sensibil ize com os fatos acima solicitados e tendo 
a certeza do seu acolhimento, subscrevo-me, Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha -

 

Vereador 
PSD. Em seguida, o Senhor Presidente, saudou

 

a

 

todos

 

os

 

presentes,

 

ao

 

tempo

 

em

 

que,

 

encaminhou

 
às

 

Comissões

 

de

 

Legislação,

 

Justiça

 

e

 

Redação

 

Final,

 

de

 

Finanças

 

e

 

Orçamento

 

e

 

de

 

Obras

 

e

 
Serviços

 

Públicos,

 

o

 

Projeto

 

de

 

Lei

 

nº

 

004/2019,

 

acima

 

referido,

 

para

 

apreciação

 

e

 

apresentação

 

dos

 

pareceres

 

ao

 

mencionado

 

projeto

 

de

 

lei.

 

Prosseguindo,

 

franqueou a palavra aos Edis pelo tempo 
regimental de cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos. Usou da palavra o Ver. Joel 
Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e continuando, o

 

Edil agradeceu a Deus por permitir a 
sua participação em mais uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, solicitou que a 
tramitação do Projeto de Lei nº 004/2019, acima referido, fosse em caráter de urgência porque 
existe a previsão de que o governador venha a Ituaçu para assinar a Ordem de Serviço, sendo 
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necessário agilizar a tramitação da matéria na Câmara.

 

Dando continuidade, o Senhor Presidente 
abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, comunicando a todos que estavam inscrita a 
Coordenadora do CRAS, Senhora Celina Cândido Rocha Santos, para fazer um convite aos 
Vereadores. Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente disponibilizou o tempo regimental 
de cinco minutos para a referida Coordenadora fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da 
palavra, a Coordenadora do CRAS, Senhora Celina Cândido Rocha Santos

 

saudou a todos os 
presentes, e em seguida, convidou a todos para participar da VI Conferência Municipal de 
Assistência Social. Disse que gostaria de destacar a importância dos Conselhos Municipais, não só 
o de Assistência Social, mas também o de Saúde e Educação. Afirmou que os conselhos precisam 
ter mais participação, que a Câmara não pode ser só o lugar de debates

 
e cobranças, devendo os 

vereadores também participar das reuniões dos conselhos, conversar com os seus presidentes para 
saber quais as necessidades nessas áreas, enfatizando que os Conselhos Municipais são órgão 
deliberativos, que merecem credibilidade e respeito, já que são instâncias nas quais os problemas do 
município

 
são apreciados. Afirmou que os conselhos são formados por membros da população, 

representantes do povo, tendo a finalidade de aprovar as contas da gestão municipal. Convidou a 
todos para participar no dia

 
26, no Clube da 3ª Idade, da VI Conferência

 
Municipal de Assistência 

Social, ajudando na elaboração das propostas do município para as conferências estadual e nacional. 
Destacou que foi eleita Delegada pelo Conselho Municipal de Saúde e participou da Conferência 
Estadual, afirmando ter ficado muito triste com o que ouviu na oportunidade, porque muitos 
relataram os problemas existentes e a precariedade do setor em todo o estado da Bahia. Afirmou 
que três propostas aprovadas na Conferência Municipal de Ituaçu foram acolhidas na Conferência 
Nacional, salientando que isso foi muito gratificante  e que espera que essas propostas sejam 
concretizadas, garantindo mais qualidade de vida para a população de todo país, já que passaria a 
ser uma política pública do governo federal. Disse que é muito relevante para  Ituaçu ter três 
propostas acolhidas. Dando continuidade, afirmou que a VI  Conferência Municipal de Assistência 
Social será realizada no próximo dia 26, a partir das 08hs00min, voltando a afirmar que espera 
contar com a presença de todos os vereadores e o maior número possível de pessoas da 
comunidade, enfatizando que a Conferência não tem conotação política, mas que ela não poderia 
deixar de fazer uma crítica ao desgoverno existente, que cortou mais de

 
quinhentos

 
milhões em 

verbas para a assistência social, refletindo diretamente nos serviços prestados nos municípios. 
Mencionou

 
que se hoje o setor de assistência social não tem mais recursos para distribuir 

quatrocentas

 
cestas básicas, que isso não é culpa da administração municipal, dos vereadores ou dos 

secretários, mas sim da falta de recursos. Afirmou que algumas verbas não estão sendo recebidas 
pelo município desde o ano anterior, que o município ainda não recebeu nenhuma parcela referente 
ao ano de 2019 e que isso é muito grave e muito sério. Destacou que algumas cidades não vão 
realizar suas conferências de assistência social e isso é muito sério, mas que Ituaçu vai realizar a 
sua, ressaltando que as pessoas devem aproveitar essa oportunidade para fazer um evento sério, uma 
conferência que apresente projetos para mudar essa realidade e esse cenário existente. Falou

 

que a 
população também precisa ser participativa, precisa respeitar os conselhos municipais, voltando a 
afirmar que esses colegiados são órgãos deliberativos e não são subordinados a ninguém. Fez a 
leitura do convite para a VI

 

Conferência Municipal de Assistência Social, ressaltando que o tema da 
mesma será “Assistência Social: direito do povo com financiamento público e participação social”; 
Afirmou que na oportunidade serão debatidos três eixos temáticos, que são: o direito do povo, o 
financiamento público e a participação social. Disse esperar contar a participação de todos.

 

Após a 
deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra a Secretária de Ação Social.
Fazendo uso da palavra, a Secretária de Assistência Social , Senhora Dinalva Machado

 

saudou a 
todos os presentes, informou a todos que no dia 27 de setembro vai vir para Ituaçu a Caravana 
Social, que vai fornecer à população vários documentos, destacando que a prioridade será o 
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atendimento de pessoas enfermas, que recebem benefícios Bolsa Família e após o atendimento 
dessas, o atendimento será aberto para todos. Disse que serão disponibilizados serviços de RG, ID 
Jovem, Passe Livre, CPF, DNA, conversa com idosos, entre outros serviços. Disse esperar contar 
com a presença de todos, afirmando que foi um empenho da atual gestão para trazer a Caravana 
Social para o município e beneficiar a população, principalmente a mais carente.

 

Fazendo uso da 
palavra, o Senhor Presidente questionou se as pessoas carentes terão que pagar para obter esses 
documentos oferecidos pela Caravana Social.

 

Em resposta, a

 

Secretária Dinalva Machado
esclareceu que as pessoas carentes, que não tem condição de pagar pelo documento, terão que 
procurar o Centro de Referência em Assistência Social para obter uma Declaração da Assistente 
Social atestando o estado de pobreza.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o Senhor Presidente destacou 

que muitas pessoas que serão atendidas são da zona rural do município e que seria interessante que 
os vereadores orientassem essas pessoas a comparecer antes para obter esse documento, porque no 
dia do atendimento vai ser difícil fazer tudo.

 
Voltando a fazer uso da palavra, a Secretária Dinalva 

Machado
 

esclareceu que
 

há cerca de dez
 

dias essa informação já vem sendo divulgada.
Voltando a fazer uso da palavra, a Coordenadora do CRAS, Senhora Celina Cândido

 
afirmou 

que o atendimento é o mesmo prestado pelo SAC Móvel, com a diferença de que a equipe de 
profissionais virá em um micro-ônibus, vão chegar na quinta e ir embora no sábado, oferecendo os 
serviços por um dia. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  destacou que a pessoa só 
consegue tirar o RG se a certidão de nascimento se estiver em bom estado, questionando se  as 
pessoas que precisam tirar uma segunda via da certidão de nascimento terão que arcar com esse 
custo. Em resposta, a Coordenadora Senhora Celina Cândido  afirmou que as pessoas de baixa 
renda que procurarem o cartório em busca da segunda via da certidão de nascimento já serão 
orientadas a procurar a Assistente Social no CRAS para conseguir o Atestado. Disse que muita 
gente já foi até o CRAS em busca desse documento, mas não conseguiram, porque existem pessoas 
cujo atendimento é prioritário e existem pessoas que não se encaixam no perfil. Afirmou que as 
pessoas carentes estão obtendo o atestado. Voltando a fazer uso da palavra, o Senhor Presidente 
afirmou que é preciso divulgar bem as informações, evitando que haja tumulto no dia do 
atendimento, porque a pessoa que não tem condição de pagar precisa do documento fornecido pela 
assistente social e se todos deixarem para fazer isso no dia do atendimento vai ficar muito 
tumultuado. Afirmou que o ideal é que as pessoas procurem o CRAS com antecedência. Voltando a
fazer uso da palavra, a Secretária Dinalva Machado

 
afirmou que o trabalho já está sendo feito, 

que as pessoas sem condição de arcar com os custos já estão tendo as suas certidões fornecidas, 
destacando que a Caravana Social vai realizar testes de DNA.

 

Voltando a fazer uso da palavra, a 
Coordenadora Celina Cândido

 

disse que muitas pessoas estão procurando o CRAS, mas que o 
trabalho da equipe está sendo feito no sentido de conscientizar as pessoas que é uma caravana 
social, que tem critérios de atendimento. Mencionou que algumas pessoas com condição já 
procuraram o CRAS, afirmando que teriam direito de ser atendidas, mas foram informadas que o 
perfil delas não se enquadrava no determinado para atendimento pela Caravana Social. Disse que 
hoje não se fala mais em Atestado de Pobreza, mas sim em certidão, que o cartório não estava 
entendendo essa situação, mas isso já foi esclarecido e eles só estão encaminhando para o CRAS as 
pessoas que realmente tem o perfil. Pediu aos vereadores que alertassem as suas comunidades sobre 
os critérios de atendimento pela Caravana Social, solicitando que eles ajudassem nessa divulgação, 
seja tirando cópia do formulário que lhe foi entregue ou mesmo com a propaganda boca-a-boca. 
Afirmou que a equipe da Secretária vai participar de um programa na rádio para dar maiores 
esclarecimentos à população, inclusive respondendo dúvidas da população. Colocou-se à disposição 
para qualquer esclarecimento, enfatizando que toda equipe da Secretaria, do CRAS, do Conselho 
Tutelar e do atendimento

 

do Bolsa Família estão aptos a prestar esclarecimentos, e que as pessoas 
podem procurar qualquer uma dessas equipes para obter tais informações. Disse que a expectativa é 
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atender mais de trezentas pessoas, voltando a afirmar que a prioridade será o atendimento ás 
pessoas de baixa renda.

 

Fazendo uso da palavra, a Vereadora Tertulina

 

questionou se os filhos de 
mães que recebem o Bolsa Família terão direito ao atendimento gratuito? Em resposta, a 
Coordenadora Celina Cândido

 

afirmou que se o pai ou a

 

mãe recebem o Bolsa Família, os filhos 
terão direito ao atendimento. Fazendo uso da palavra, o Vereador Euvaldo

 

questionou se as 
pessoas cujas certidões de nascimento contêm erros de grafia conseguirão resolver esse problema 
através da Caravana Social?

 

Em

 

resposta, a Coordenadora Celina Cândido

 

afirmou que sim, 
destacando que foi entregue um formulário ao Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, com a relação de todos os serviços que serão oferecidos pela Caravana Social e os 
vereadores poderá pedir uma cópia para esclarecer as suas dúvidas. Disse que serão oferecidos 
serviços de RG, CPF, Carteira de Trabalho, ID Jovem, Certidão de Óbito, Passe Livre, entre outros 
serviços. Falou que qualquer dúvida, os vereadores podem procurar o CRAS.

 
Fazendo uso da 

palavra, o Vereador Joel
 

questionou se a pessoa, natural de Ituaçu, mas que reside em outro 
município atualmente, consegue corrigir um erro no documento? Em resposta, a Secretária 
Dinalva Machado

 
esclareceu que no dia de atendimento da Caravana Social poderão ser feitas 

todas as correções no registro de nascimento da pessoa atendida. Em resposta, a Coordenadora 
Celina Cândido disse que muita gente de fora tem questionado sobre o atendimento, mas que a 
prioridade é atender a população de Ituaçu. Afirmou que o atendimento será realizado no Ginásio de 
Esportes por ser um lugar amplo e onde será possível montar toda a estrutura necessária para 
melhor atender a população. Acrescentou que além da equipe de técnicos que vem de fora, toda a 
equipe da Secretária vai trabalhar para dar o suporte e agilizando os serviços.  Voltando a fazer uso 
da palavra, a Secretária Dinalva Machado agradeceu aos vereadores pela oportunidade, desejou 
aos mesmos um bom trabalho e disse esperar que o Projeto de Lei em discussão na Câmara seja 
aprovado pelos vereadores, enfatizando ser preciso analisar esse projeto com o coração, porque 
água é vida e de primeira necessidade. Finalizou desejando a todos um bom dia e um excelente final 
de semana.

 
Voltando a fazer uso da palavr a, a Coordenadora Celina Cândido

 
agradeceu a todos 

pelo espaço,
 

e
 

pediu aos vereadores que façam essa reflexão sobre os Conselhos Municipais, que 
participem mais ativamente das reuniões desses conselhos, destacando que essa participação é 
fundamental e importantíssima. Finalizou desejando a todos um bom dia, pedindo que

 
ajudem a 

divulgar os eventos dos dias 26 e 27
 

do corrente mês.
 
Dando Prosseguimento, o Senhor Presidente 

iniciou a ORDEM DO DIA
 

e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) –
Solicitação apresentada pelo Vereador Joel Teixeira Silva, para que o Projeto de Lei nº 004/2019, 
tivesse a sua tramitação em caráter de urgência, acima referida. Iniciada a discussão, usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Ronaldo da Silva Rocha:

 

Afirmou ser contra a tramitação 
em caráter de urgência, justificando que esse tipo de tramitação não dá aos vereadores tempo hábil 
para estudar direito o projeto. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente, destacou que a 
tramitação em caráter de urgência diminui os prazos, que a aprovação do caráter de urgência na 
presente sessão possibilitaria a realização também da primeira discussão e votação na sessão 
seguinte, daqui a oito dias e da segunda votação no prazo de quinze dias. Voltando a fazer uso da 
palavra, o Vereador Ronaldo

  

falou que o projeto trata do abastecimento de água das comunidades 
rurais, mas também institui a cobrança de uma taxa. Disse ter entendido o mesmo pelas explicações 
dadas na sessão anterior, que a adesão ao sistema não será obrigatória. Citou como exemplo o 
sistema de abastecimento do Campo Grande, afirmando que os moradores são abastecidos por uma 
água quase mineral e sem nenhum custo, mas se for implantado o sistema lá, as pessoas vão pagar 
taxas entre R$ 16,00 (dezesseis reais) e R$ 20,00 (vinte reais), com possibilidade de reajuste anual, 
afirmando que se aprovar isso, estaria cometendo um crime contra a sua comunidade. Disse que se 
certificar de que não haverá obrigatoriedade para que as comunidades façam a adesão a esse sistema 
de gestão compartilhada, que votará favorável ao referido projeto de lei. Ver. Almir Santos 
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Pessoa:

 

Questionou se o citado projeto de lei se refere ao sistema de abastecimento da região da 
Lage? Em resposta, o Senhor Presidente esclareceu que o projeto vai valer para o sistema de 
abastecimento da região da Lage, mas que uma vez aprovado vai valer em todo o território do 
município. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 

questionou se uma vez aprovado o 
projeto, os vereadores estarão autorizando a Central das Águas a administrar toda a água de poço 
artesiano da zona rural? Em resposta, o Senhor Presidente, esclareceu que existem dois projetos em 
andamento no município, sendo um no São José de Noé e outro na região da Caatinga, que abrange 
600 (seiscentas) famílias. Afirmou que o primeiro passo é que seja realizada uma assembleia pelas 
associações e lá seja aprovada a implantação do sistema de gestão compartilhada pela Central das 
Águas. Disse que para que isso seja possível, é preciso que haja a aprovação de uma lei municipal 
pela Câmara de Vereadores e a sanção do prefeito municipal. Afirmou que se todas essas 
formalidades forem respeitadas, o Governador vai dar a ordem de serviço para execução das obras 
de implantação dos sistemas de abastecimento de água. Destacou que o questionamento feito é uma 
oportunidade para esclarecer a todos que a implantação do sistema de gestão compartilhada é uma 
decisão coletiva, que passa pela aprovação dos moradores das comunidades, da câmara e da 
Prefeitura, sendo todos corresponsáveis pela implantação do sistema de gestão compartilhada. 
Afirmou que moradores, vereadores, prefeito e também os deputados votados no município tem a 
sua parcela de contribuição para que isso seja viabilizado. Voltando a fazer uso da palavra, o 
Vereador Almir destacou que os membros das associações do São José de Noé, Lagoa da Lage e 
Lagoa dos Patos autorizaram a implantação do sistema de gestão compartilhada, questionando se 
não seria melhor realizar reunião de todas as associações antes de votar o projeto de lei na Câmara? 
Disse ser a favor da tramitação em regime de urgência,  porque vai levar água para diversas 
comunidades rurais do município, mas voltou a questionar se não seria melhor fazer uma consulta 
prévia a todas as associações do município?  Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo
esclareceu que na sessão anterior foi dito pelos representantes da Central das Águas que as 
localidades rurais não são obrigadas a implantar o sistema de gestão compartilhada. Afirmou que 
para a Lage é vantajoso a implantação desse sistema, porque os moradores já pagam uma taxa de 
R$ 20,00

 
(vinte reais), voltando a afirmar que quer se certificar de que no projeto está claro que não 

existe essa obrigatoriedade de aderir ao sistema de gestão compartilhada.
 

Em seguida, o Senhor 
Presidente, destacou que o projeto de lei ainda não está em discussão, que está sendo debatida a 
aprovação ou não da tramitação em caráter de urgência. Dando continuidade, colocou em votação o 
pedido para

 
que o projeto de lei tramitasse

 
em caráter de urgência.

 
Fazendo uso da palavra, o 

Assessor Jurídico

 

da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, esclareceu que 
o referido Projeto de Lei é uma formalidade exigida pelo Bahia Produtiva, e que caberá a cada 
associação, por voto dos seus membros, decidir pela implantação ou não do sistema de gestão 
compartilhada. Citou como exemplo,

 

o Campo Grande, afirmando que o sistema só será implantado 
lá se os moradores aprovarem em reunião.

 

Ver. Adriano Silva Machado:

 

Disse que se reuniu com 
os moradores de uma localidade rural e eles afirmaram que tinham acesso à água boa e não 
pagavam nada por isso. Falou que se começar a cobrar uma taxa dessas pessoas, elas não vão ficar 
satisfeitos.

 

Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Disse não ser contra a cobrança de uma taxa, 
enfatizando que nos modelos atuais, tem moradores que até

 

tapam o cano para não deixar a água 
chegar para o vizinho, porque quer a água só para si. Afirmou que com a cobrança de uma taxa 
proporcional ao consumo, essas pessoas não vão mais fazer isso, porque se fizer isso vai ter que 
pagar uma taxa muito alta.

 

Após as discussões, o Senhor Presidente voltou a colocar a solicitação 
do Vereador Joel Teixeira Silva, para que o Projeto de Lei nº 004/2019, tivesse a sua tramitação em 
caráter de urgência.

 

Todos os vereadores votaram favoráveis a referida solicitação. Continuando, o 
Senhor Presidente declarou aprovada por unanimidade de votos, a tramitação do projeto de lei nº 
004/2019, acima referido. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação a Indicação 
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apresentada pelo Ver. Ronaldo da Silva Rocha, para “Reforma da calçada da Escola Municipal 
Maria Amaral dos Anjos do Povoado de Campo Grande, deste Município de Ituaçu, Bahia”,

 

acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade, 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. Adriano Silva Machado: Após fazer as saudações de praxe, 
o Edil,

 

disse

 

que esteve em algumas localidades e as pessoas afirmaram que eram abastecidas com 
água boa, quase mineral como foi dito pelo Vereador Ronaldo, e as pessoas estavam satisfeitas. 
Afirmou ser preciso estudar o projeto de lei, antes que comece a ser cobrada uma taxa desses 
moradores. Disse ter ciência da importância de implantar sistemas de abastecimento de água na 
zona rural, porque todos precisam. Em aparte, o Vereador Almir

 
afirmou que a implantação ou não 

do sistema de gestão compartilhada vai depender da aprovação dos moradores de cada região. Disse 
que na região de Tranqueiras é preciso que haja a administração do sistema e seja cobrada uma taxa 
pelo consumo, porque a água está ficando cada vez mais escassa. Dando continuidade, o Vereador 
Adriano

 
disse concordar com o Vereador Almir, enfatizando que a região do Cubículo está 

precisando muito da melhoria do sistema de abastecimento de água. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a 
Vereadora questionou ao Senhor Presidente o que pode ser feito para melhorar a qualidade do 
ensino médio na Lage? Afirmou que os alunos não estão tendo aula. Destacou que os alunos do 
primeiro ano, na terça-feira, só tiveram uma aula e estes estão sendo muito prejudicados, pedindo 
que sejam avaliadas todas as possibilidades para reverter essa situação. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos! Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
pediu ao Senhor Presidente que encaminhasse o mais rápido possível para as comissões o projeto de 
Decreto Legislativo, afirmando que os vereadores precisam dar uma resposta aos professores, 
porque esses têm feito cobranças diárias ao mesmo. Prosseguindo,  pediu ao Senhor Presidente que 
seja encaminhado ofício ao poder executivo solicitando a manutenção da estrada do Uruçuzinho, 
afirmando que a mesma está muito esburacada. Solicitou ainda,

 
a manutenção da iluminação 

pública em Tranqueiras, Capim Açu,
 

Marçal e Lajedinho. Disse que, caso o município não tenha 
condição de fazer essa manutenção, que autorizasse

 
a ele fazer, já que existem muitas lâmpadas 

queimadas naquela região. Dando continuidade,
 

o Vereador Almir mencionou
 

que gostaria de 
aproveitar a presença da presidente dos Agentes de Saúde, Senhora Cristina

 
Luz, para solicitar

 
ao 

Senhor Presidente, que seja encaminhado

 
ofício ao poder executivo cobrando o envio do projeto de 

lei que regulamenta a questão dos agentes comunitário de saúde no município. Disse que isso não 
vai trazer nenhum gasto a mais para o município, só servindo para regulamentar o trabalho desses 
profissionais. Pediu ao Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício para os

 

representantes da 
empresa Summer Transportes Diversos, pedindo o nome dos motoristas e as placas dos

 

carros dos 
veículos que fazem o transporte de pessoas enfermas de Lagoa da Lage e Tranqueiras para a sede 
do município, afirmando que as pessoas têm feito

 

questionamentos e ele precisa dar uma resposta. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos! Ver. Reinalvo Rocha Ferreira:

 

Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil

 

destacou que muitas comunidades já recebem água atualmente e os 
moradores estão satisfeitos com a qualidade da água fornecida, por acreditar que a mesma seja de 
qualidade. Disse que a sua defesa pela cobrança de taxa, não é por querer que as pessoas paguem, 
mas sim porque existem muitos problemas em alguns sistemas de abastecimento existentes, 
chegando ao ponto de um morador entupir a encanação para não deixar a água chegar à casa do 
vizinho e ficar só para ele. Afirmou que se for cobrada uma taxa, essa pessoa não vai agir mais 
dessa forma, porque senão vai ter que pagar uma conta muito alta. Continuando, solicitou ao Senhor 
Presidente,  o envio de ofício para o Secretário de Transportes, ressaltando que tentou entrar várias 
vezes em contato com o mesmo, mas não foi atendido. Disse que tem um caminhão indo e voltando 
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vazio para a região da Caatinga toda semana, afirmando que o mesmo poderia ir cheio de água e 
molhar o entroncamento da Foveira e Guigó, ressaltando que a poeira está muito grande no local. 
Disse que até carro pequeno está tendo dificuldade para passar no local. Finalizou agradecendo a 
presença do público e desejando um bom dia a todos.

 

Ver.

 

Ronaldo

 

da

 

Silva

 

Rocha:

 

Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil afirmou que vai estudar o projeto de lei antes da próxima 
sessão para decidir como vai votar. Pediu que

 

a Secretária da Câmara entregasse

 

uma cópia do 
projeto para os vereadores Reinalvo e Sivaldo, que são membros da mesma comissão que ele.

 

Ver. 
Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil falou que gostaria de 
reforçar o pedido feito pela Vereadora Tertulina, salientando que no dia anterior foi procurado pela 
sua sobrinha, que também lhe relatou os problemas com o ensino médio na Lage. Pediu que, se for 
possível, também subscreva os ofícios que serão encaminhados.

 
Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil afirmou que na sessão anterior os representantes 
da Central das Águas participaram da sessão e explicaram que a taxa é de R$ 8,00 (oito reais) por 
dez mil litros de água, que as pessoas que usam mais vão pagar mais. Fazendo uso da palavra, o  
Senhor Presidente destacou que ninguém será obrigado a aderir ao sistema de gestão compartilhada.
Dando continuidade, o Vereador Euvaldo

 
destacou que muitas pessoas não tem sequer um 

reservatório em suas casas e quase não vão consumir água, enquanto outras pessoas que consomem 
muito vão ter que pagar por esse consumo. Disse que na Gruta tem alguns moradores que não tem 
condição de ter água, enquanto outros têm bomba ligada no cano, deixando desabastecidas as 
pessoas que ficam mais no final do sistema. Solicitou ao Senhor Presidente,  que seja enviado um 
ofício ao poder executivo pedindo providência no ‘pinicão’, afirmando que a cerca foi retirada do 
local e está a maior bagunça. Em aparte, o Vereador Ronaldo  esclareceu que a taxa é de R$ 8,10 
(oito reais e dez centavos) até dez mil litros de água, que pode chegar a R$ 15,00 (quinze reais) ou 
R$ 16,00 (dezesseis reais) para cobrir os demais custos com funcionário, onde houver e energia, 
onde a Prefeitura não vai arcar com esse custo. Disse que esse é o custo estimado para localidades 
com quarenta famílias. fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente, destacou que nas três reuniões 
realizadas com os moradores não houve questionamentos a respeito de taxa, que as pessoas querem 
é receber água tratada em casa. Enfatizou que recentemente o repórter da Globo José Raimundo fez 
uma reportagem na Chapada Diamantina, onde coletou água para beber, mas antes adicionou uma 
pastilha de hipoclorito, ressaltando a necessidade de tratar a água antes de beber. Afirmou que por 
mais que os moradores acreditem que estão consumindo uma água boa, sem o devido tratamento, 
não tem como se ter essa garantia. Disse que mesmo a água coletada na floresta, onde não existe a 
poluição química, pode estar contaminada por fezes e urina de animais ou por outros resíduos, 
enfatizando que a água para passar por um tratamento precisa antes ser analisada. Mencionou que 
para fazer esse tratamento, existe um custo de implantação e de manutenção, porque os produtos 
precisam ser comprados. Disse que esse projeto do Bahia Produtiva vai levar melhorar a qualidade 
da água fornecida aos moradores da zona rural, bem como vai promover melhorias sanitárias, já que 
os moradores que não dispõem de banheiro em suas casas, vão receber esse benefício sem nenhum 
custo. Falou que os vereadores precisam ler o projeto, analisar em que pontos ele pode ser 
melhorado, e que a discussão não deve ficar limitada ao valor da taxa, voltando a afirmar que os 
moradores não estão preocupados com esse valor. Em aparte, o Vereador Ronaldo

 

disse discordar 
do presidente, achando que é preciso sim debater o valor cobrado, porque o projeto está sendo 
analisado pelos vereadores e cabe aos mesmos debater toda a matéria. Afirmou que não tem 
interesse em votar contra o projeto de lei, que votou a favor da tramitação em caráter de urgência, 
mas não vai deixar de debater todos os pontos do projeto, até porque se alguém fizer algum 
questionamento, ele quer ter a resposta. Falou

 

que solicitou aparte na fala do Vereador Euvaldo 
porque o mesmo estava explicando o projeto de forma equivocada, dizendo que a taxa era de R$ 
8,00 (oito reais) e se a pessoa consumisse mais poderia chegar a R$ 16,00 (dezesseis reais). 
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Esclareceu

 

que a taxa é de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) para até dez

 

mil litros de água, mas 
que além dessa taxa é

 

rateado entre os consumidores o gasto

 

com funcionário e energia elétrica, 
devendo o valor girar na casa de R$ 15,00

 

(quinze reais)

 

a R$ 16,00 (dezesseis reais)por 
consumidor, conforme foi dito pelos representantes da Central das Águas em plenário. Disse ainda, 
que esse valor será reajustado anualmente, sendo preciso discutir,

 

porque no futuro esse valor 
poderá

 

chegar a R$ 30,00

 

(trinta reais). Afirmou ser preciso levar a informação de forma precisa 
para os moradores.

 

Dando continuidade, o Vereador Euvaldo

 

esclareceu que estava

 

passando para 
as pessoas da forma como entendeu e foi passada pelos representantes da Central das Águas.

 

Logo 
após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou

 

a

 

todos

 

os
presentes,

 
e

 
em

 
seguida,

 
mencionou

 
que o prefeito esteve em Brasília, onde conseguiu: uma quadra 

coberta para o Distrito de Tranqueiras; a construção de um
 
colégio de grande porte, com doze

 
salas, 

na sede; caminhão frigorífico para transporte de merenda escolar; recursos para pavimentação de 
ruas em Tranqueiras e Rêgo Novo; implantação de mais uma equipe de PSF no município; 
liberação de um médico para Tranqueiras. Disse que o prefeito foi recebido pelo Ministro da Saúde, 
pelo Presidente do FNDE e pelo Ministro do Desenvolvimento Regional. Pediu que fosse
encaminhado ofício para a Secretária Estadual de Educação solicitando providências quanto ao 
colégio da Lage, conforme foi solicitado pela Vereadora Tert ulina, a qual  em sua fala destacou que 
vários alunos estão sendo prejudicados pela falta de aulas, solicitando  que no ofício seja pedida a 
adoção das medidas cabíveis para acabar com esse problema. Em seguida franqueou a palavra ao 
Assessor Jurídico. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico  da Câmara,  Dr. Antônio Augusto 
Medrado dos Anjos e Silva, sugeriu que o ofício seja encaminhado para o Núcleo Regional, 
localizado em Caetité, com cópia para a Secretaria Estadual de Educação, evitando a perda de 
tempo. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou do prefeito que utilize as pedras que 
foram retiradas da praça e estão depositadas próximas  ao posto de Adão para serem utilizadas na 
complementação do calçamento da entrada do Povoado da Lage que dá acesso a localidade do 
Cubículo, deste município, destacando que foi procurado por diversas pessoas, que lhe pediram esse 
benefício. Falou

 
que as pedras já estão disponíveis e é mais fácil usa-las na pavimentação dessa 

localidade, ressaltando que está sendo construído um posto no local, na entrada do povoado e essas 
pedras poderiam ser usadas para fazer o referido calçamento, dando um novo aspecto para a entrada 
do povoado, ressaltando

 
que essa é a sua sugestão ao chefe do poder executivo. Em seguida, disse 

ser preciso tratar com mais carinho as pessoas enfermas do município, ressaltando que muitas estão 
precisando do transporte para se tratar em Salvador, que sabe das dificuldades enfrentadas pelo 
município, porque é grande o número de pessoas doentes, mas o poder executivo deve tomar 
providência para dar uma atenção maior às pessoas que fazem Tratamento Fora do Domicílio 
(TFD). Destacou ter sugerido a locação de uma van ou micro-ônibus, bem como a locação de uma 
casa maior em Salvador para dar mais conforto aos pacientes. Sugeriu que sejam estabelecidos os 
dias da semana que tem carro indo e voltando, possibilitando um rodízio de motoristas e evitando 
que esses motoristas tenham que ir e voltar no mesmo dia, porque além de cansativo é perigoso. 
Disse que chegou a hora de estabelecer esse cronograma para atender as pessoas que estão doentes, 
mas também os profissionais que são responsáveis por esse transporte, porque o desgaste de fazer 
uma viagem de ida e volta no mesmo

 

dia

 

é muito grande, tanto para paciente, quanto para o 
motorista. 

 

Falou

 

que é preciso regularizar essa situação, e que se assim for feito o município poderá
até economizar com isso. Prosseguindo, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Líder da 
Oposição.

 

Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa

 

disse ser 
preciso fazer um processo seletivo para contratar um profissional para atender no PSF de 
Tranqueiras até a chegada do médico que foi anunciada pelo Presidente. Enfatizou

 

que a 
comunidade já passa muitos dias sem o atendimento médico. Em seguida, disse que é preciso 
regularizar a situação do transporte de pacientes, afirmando que no dia anterior tinha uma viagem 
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marcada para um paciente com transtornos mentais, que precisa se consultar com o médico e pegar 
a receita dos medicamentos, mas no dia

 

da viagem a família foi informada que o carro não poderia 
ir. Disse que o médico só atende uma vez por mês e que é preciso ter mais respeito pelas pessoas, 
ressaltando que alguns pacientes podem

 

ir de van, mas que em alguns casos não tem como. 
Destacou que além dos carros do próprio município, ainda existem os que prestam serviços. Dando 
continuidade,

 

o Edil disse que consultou a Assessoria Jurídica da Câmara sobre a legalidade de 
apresentar o projeto de lei que proíbe o corte de água e energia na sexta, sábado, domingo, feriado e 
véspera de feriado, que o assessor informou que o projeto pode ser de autoria dos vereadores, não 
precisando vir do poder executivo. Sobre o pedido feito pelo Senhor Presidente, afirmou que 
quando as pedras começaram a ser

 
retiradas da praça, ele já havia pedido que fosse usadas para 

calçar ruas do Distrito de Tranqueiras, enfatizando que na praça onde mora o ex-vereador Toninho 
está calçada com bloquetes, mas os mesmos estragaram e existem várias crateras no local.

 
Em 

aparte, o Senhor Presidente esclareceu que, segundo informações do chefe de gabinete, o prefeito 
conseguiu recursos para a pavimentação do Distrito de Tranqueiras e do Rêgo Novo.

 
Prosseguindo, 

o Vereador Almir
 

afirmou que esses recursos não vão atender esse
 

trecho, porque já foram usados 
recursos federais naquele calçamento, não podendo o local voltar a ser calçado novamente com 
recursos federais. Disse que os recursos serão usados para calçar o final da rua onde mora o 
Vereador Sivaldo, na Rua do Crente e n a entrada de Tranqueiras, ressaltando que esse projeto foi 
feito por Sérgio, que trabalhava como engenheiro da Prefeitura. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente afirmou que o transporte de pessoas enfermas 
de Lage e Tranqueiras para a sede do município pode e deve ser melhorado, mas que só de existir 
esse serviço, já é um benefício para a população, porque antes não existia.  Voltando a usar da 
palavra, o Vereador Almir comentou que foi liberado um carro para fazer o transporte de uma 
paciente até Seabra, onde se submeteria a um procedimento cirúrgico. Disse que a viagem ficou 
agendada para terça-feira, que o prefeito ligou para o dono do veículo e autorizou a viagem, mas 
não deu certo ir na terça-feira, que ele

 
precisou ligar para o médico e remarcar para quarta-feira, 

mas novamente não deu certo, destacando que não se pode brincar com a saúde, que as pessoas só 
procuram o vereador e o prefeito porque precisam. Disse ter estranhado porque foi uma ordem do 
prefeito, que o próprio gestor ligou autorizando a viagem.

 
Dando continuidade, o Senhor Presidente 

defendeu que não pode haver distinção entre as pessoas beneficiadas pelo transporte, que no caso 
narrado pelo vereador Almir pode ter algum viés político para que a sua solicitação não fosse 
atendida. Disse que a partir do momento em que um serviço é implantado em uma região, ele deve 
beneficiar a todos, seguindo um critério de prioridades. Destacou

 

que pacientes com câncer e outras 
doenças crônicas não podem receber o mesmo tratamento de pacientes que tem doenças menos 
graves, ressaltando

 

que nessas horas não se pode ter viés político no atendimento das solicitações. 
Quanto a Caravana Social que será realizada na próxima sexta-feira, informou que o prefeito 
conseguiu a emissão de duas mil identidades, com fotos grátis, para beneficiar os estudantes do 
município, que isso é de grande valia e importante, porque muitos jovens só tem a certidão de 
nascimento e agora vão passar a ter o seu próprio RG. Acrescentou

 

que outro benefício é a carteira 
de estudante, enfatizando que esse documento garante desconto, já que muitos estão concluindo o 
ensino médio e terão oportunidade de ir para Vitória da Conquista, Salvador ou outra cidade maior 
e lá vão ter desconto no transporte intermunicipal, mas também no cinema, teatro e festas. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente disse que já conversou com o Assessor Jurídico e pediu que o 
mesmo verificasse

 

a legalidade de aprovar os decretos legislativos, enfatizando de que nada adianta 
realizar a votação, aprovar os decretos e os mesmos serem considerados inconstitucionais pela 
justiça. Destacou que todos os vereadores estão solidários com os professores, assinaram os ofícios 
que foram pedidos, todos estão cientes da necessidade de valorizar a classe dos professores, que 
todos sabem que sem educação não se chega alugar algum, salientando, que também tem ciência do 
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compromisso do município e da Secretaria de Educação para com a categoria. Afirmou não 
acreditar que o município e a Secretaria estejam tomando essas medidas de forma arbitrária, que é 
preciso estabelecer um diálogo entre as partes para se chegar a um consenso. Falou que vai 
conversar novamente com a Secretária de Educação para saber se houve alguma mudança, já que 
havia a previsão de revogar um dos decretos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada

 
a

 
presente

 
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 vinte
 

de setembro de dois mil e dezenove. 
 

 

___________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________ 
 

 ____________________________________________
 

 ____________________________________________ 
 

 ___________________________________________  
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