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ESTADO DA BAHIA

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: camaramunicipal.ituacu@hotmail.com

 
 

 

Ata da Quinta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 

Aos quatorze

 

dias

 

do mês de setembro

 

do 
ano de dois mil e dezoito, às

 

oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado 
na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 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 Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos (2ª Secretária).

  

Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 
Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Ronaldo da 
Silva Rocha (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos (2ª Secretária); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,

 

Reinalvo Rocha Ferreira,
 

Euvaldo Figueredo da Silva, Otacilio Caíres de Souza e Tertulina Silva 
Andrade. 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 nº 121/2018, encaminhado 

pelo Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 005/2018, com o seguinte teor: Ofício PMI 
– Gabinete do Prefeito – nº 012/2018, Ituaçu/BA, 07 de junho de 2018. Ref. Projeto de Lei 
Municipal nº 05/2018. Senhor Presidente, Venho com o respeito de sempre, requerer de V. Exa., 
se digne convocar convocar Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal, com a urgência 
que o caso requer, com a finalidade de apreciação e votação, dispensados os interstícios legais, o 
Projeto de Lei Municipal nº 05/2018 que: “Institui o Sítio Oficial do Município de Ituaçu-BA, 
nos Termos da Lei Federal nº 12.527/2011, e dá outras providências”. Há de se salientar, Senhor 
Presidente, Nobres Edis, que o mencionado Projeto de Lei tem por finalidade adequar as 
determinações do TCM-BA. Contando, como sempre, com a costumeira atenção de V.Exa., e 
dos demais Vereadores, esperamos a aprovação do presente requerimento, com a determinação 
da convocação da Reunião Extraordinária, a fim de que a mesma seja realizada até o dia 27(vinte 
e sete) do corrente mês. Certos de sermos congratulados com a aprovação do presente projeto de 
lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz –

 Prefeito Municipal; Mensagem nº 05, de 07 de Junho de 2018. Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e deliberação dos ilustres 
Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei Municipal nº 
05/2018, que

 

“Institui o Sítio Oficial do Município de Ituaçu-BA, nos Termos da Lei Federal nº

 12.527/2011, e dá outras providências”. Este Projeto de Lei visa à adoção do Diário Oficial 
Eletrônico como veículo oficial das publicações dos atos normativos e administrativos do 
Município, suas Autarquias e Fundações. A informação que não chega até o munícipe, o deixa à 
margem das decisões tomadas pela Administração Pública. Por certo que a internet é um dos 
veículos mais eficazes para o alcance da informação, tanto pela sua popularidade, quanto pela 
celeridade e baixo custo operacional. Aliada às essas

 

vantagens está à segurança jurídica por 
meio da observância das normas especificadas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 
(ICP-Brasil) garantindo a autenticidade, a integralidade e a validade jurídica dos documentos 
publicados em forma eletrônica. A adoção da publicação eletrônica, também conhecida como 
publicação on-line

 

se presta, sobretudo, à ampliação do número de pessoas que dela se 
beneficiam, tornando real e efetivo o principio da transparência e publicidade nesse novo modelo 
de organização da sociedade e do Estado atual. O estabelecimento de princípios cogentes, como 
é o da publicidade, tem a finalidade

 

de garantir a manutenção do equilíbrio entre os direitos dos 
administrados e as prerrogativas da administração. Assim é que, todos os atos praticados em 
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nome da administração pública, devem pautar-se

 

pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, economicidade e, também, pelo da publicidade. Destarte, a utilização da internet 
como meio oficial de publicação eletrônica dos atos administrativos representa importante 
contribuição para a modernização da máquina administrativa, tanto pela redução dos custos 
operacionais, quanto pela eficiência e celeridade com que as informações são entregues ao 
cidadão, de forma a incentivar sua participação no controle dos atos de governo, estando em 
harmonia com os demais princípios da Administração Pública. A adoção do Diário Oficial 
Eletrônico visa atender, sobretudo, ao Principio da Publicidade, previsto no caput do artigo 37 da 
Constituição Federal, com

 
a finalidade de proporcionar

 
um conhecimento mais amplo dos atos 

administrativos e da legislação municipal, por meio da utilização da internet, ferramenta cujo 
acesso é de abrangência mundial. Igualmente, a publicidade dos atos e normas no meio que está 
sendo
 

proposto pelo presente projeto atenderá ao disposto no artigo 5º. LXXVIII, da 
Constituição Federal, que institui a celeridade processual como direito fundamental, pois 
proporcionará modernização e agilidade na divulgação dos atos,

 
em especial dos processos 

administrativos de contratação, que demoram sempre mais em razão dos prazos necessários para 
a publicação determinada pela legislação e pelo tempo que a imprensa utilizada pelo Município 
tem levado para realizá-la. Pelo exposto, tenho como imprescindível a aprovação do presente 
projeto de lei como medida indispensável ao cumprimento dos princípios constitucionais que 
regem a atuação da boa administração pública, sobretudo para alcançarmos maior transparência 
na gestão pública e significativa economia ao Tesouro Municipal. São essas as motivações que 
ensejaram o envio do Projeto de Lei que, estou certo, será recepcionado por esta Casa 
Legislativa. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de 
elevada estima e consideração. Ituaçu,07 de junho de 2018. Adalberto Alves Luz –  Prefeito.    
b) - Projeto de Lei Municipal nº 005/2018, DE 07 de Junho de 2018. “Institui o Sítio Oficial do 
Município de Ituaçu-BA, nos Termos da Lei Federal nº 12.527/2011, e dá outras providências”.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 58, incisos IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, 
que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art. 
1º -

 
Esta Lei dispõe sobre a criação do sitio eletrônico oficial do município, nos termos da Lei nº 

12.537/2011.
 

Art. 2º -
 

Fica criado o Sitio Oficial do Município de Ituaçu-BA no domínio 
http//www.ituacu.ba.gov.br/ da rede mundial de comp utadores. Art. 3º -

 
O sítio eletrônico oficial 

conterá os seguintes instrumentos aptos a garantir o acesso à informação: I –

 

ferramenta de busca 
avançada através do conteúdo, localizada na página principal do sítio, permitindo um acesso 
rápido e objetivo; II –

 

linguagem de fácil compreensão;

 

III –

 

mapa do sítio, contendo todos os 
links disponíveis, como forma de facilitar o acesso pelo usuário;

 

IV –

 

links de noticia e ventos de 
interesse do município –

 

ferramenta de opção pelo tipo de navegação, em referência ao perfil, 
visando a eficientizar o acesso às informações e serviços de interesse de cada usuário; VI –

 
ferramenta de acessibilidade, com base nos padrões estabelecidos pelo governo eletrônico, 
compatíveis com leitores de tela, garantindo o acesso às informações por pessoas portadoras de 
deficiência, nos termos do art. 17 da lei nº 10.098/2000 e do Decreto Legislativo nº 186/2008;

 
VII –

 

link de contato direto para viabilizar a comunicação com o suporte do sitio; VIII –

 

canal 
eletrônico de comunicação entre a comunidade, denominado SIC –

 

Serviço de Informação ao 
Cidadão, dando celeridade e praticidade no acesso às informações; IX –

 

link transparência, com 
as informações relativas às licitações, contratos e aditivos, patrimônio público, Diário Oficial, 
Contas Públicas, receitas e despesas; X –

 

link de serviços; XI –

 

segurança, autenticidade, sigilo, 
proteção e integridade das informações trafegadas, através de sistema dotado de validação, 
conforme regras estabelecidas pela ICP –

 

Brasil, e armazenamento em serviço próprio, com 
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backups diários e manutenção 24 (vinte e quatro) horas por dia; XII –

 

Diário oficial do 
Município; Art. 4º -

 

As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias. Art. 5º -

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em 07 de 
Junho de 2017. Adalberto Alves Luz –

 

Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo –

 

Secretário 
Municipal de Administração e Finanças.

 

c) -

 

Oficio nº 051/2018, encaminhado pela Secretária 
Municipal de Saúde, ao Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, Presidente da Câmara 
de Vereadores, com o seguinte teor: Ofício nº 0151/2018. Ituaçu, 11 de setembro de 2018. 
Excelentíssimo Márcio Aparecido Araújo Rocha, Presidente da Câmara de Vereadores. Prezado 
Presidente, Em atenção ao ofício GP/076/2018, informamos que a Vigilância Sanitária 
Municipal exerce a sua atividade de fiscalização conforme a PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2011, que Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. *Realizamos coleta de 
água mensalmente em pontos previamente cadastrados para serem enviadas as amostras ao 
LACEN –

 
Brumado para análise da potabilidade conforme os parâmetros da portaria; *Mediante 

o recebimento do Laudo de Análise da água a Empresa de abastecimento de água é notificada 
para as providências cabíveis. *Todos os Laudos são digitados no sistema de informação 
SISAGUA, este de conhecimento do Ministério da Saúde, ANVISA, DIVISA Estadual e 
Regional. Cordialmente, Kalilly Lemos Santos da Rocha –  Secretária Municipal de Saúde. d) -  
Ofício nº 031/2018, datado de trinta de agosto do ano em curso, encaminhado pelo Secretário 
Municipal de Turismo, Senhor Matteus da Silva Nascimento, ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, Exmo. Sr, Márcio Aparecido Araújo Rocha, informando aos 
Vereadores Ronaldo da Silva Rocha e Almir Santos Pessoa, que o motivo do intervalo ent re as 
Fases Classificatória e Eliminatória do Campeonato Municipal de Futebol 2018, deu-se por uma 
indisponibilidade de recurso para manutenção do orçamento do campeonato. No entanto, tal 
problema já foi resolvido

 
e o evento em questão retornará com sua Fase Eliminatória no dia 08 

de setembro do corrente ano, conforme cópia da tabela anexa.
 
Em seguida, o Senhor Presidente 

encaminhou
 

às Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, o 
Projeto de Lei nº 005/2018,

 
acima referido,

 
para apreciação e apresentação do parecer ao referido 

projeto de lei, ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os 
comentários dos expedientes lidos. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Almir 
Santos Pessoa: Solicitou explicações ao Assessor Jurídico em relação ao Projeto de Lei n.º 
005/2018, destacando que não conseguiu entender o mesmo completamente. Ver. Ronaldo da 
Silva Rocha: Disse que também tinha interesse na explicação, e que somente depois desta, é que 
se posicionaria a respeito da emissão ou não do parecer verbal ao referido do Projeto de Lei. 
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos 
Anjos e Silva, saudou a todos os presentes, e em seguida, afirmou que o Projeto de Lei trata da 
criação do Diário Oficial do Município e, pelo que consta no encaminhamento feito pelo poder 
executivo, este Diário Oficial ainda não existe, ressaltando que quase

 

a

 

totalidade dos municípios 
brasileiros já possui o Diário

 

Oficial próprio. Afirmou ser uma boa iniciativa e que vai ajudar na 
transparência dos atos públicos, sendo mais uma fonte de pesquisa para quem tem interesse em 
acompanhar a publicação dos atos oficiais. Disse que todas as leis que forem aprovadas pelo 
legislativo serão publicadas nesse Diário Oficial, diferentemente do que ocorria antes, quando 
estas publicações eram feitas somente no site da empresa responsável pelas publicações oficiais. 
Disse

 

acreditar que não existe motivo para maiores questionamentos e nem pedidos adicionais de 
explicação, enfatizando que a emissão de parecer verbal em nada prejudica o projeto de lei e a 
sua tramitação, até porque o referido projeto será submetido a uma segunda votação, podendo o 
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vereador mudar o seu voto. Mencionou que, no seu entendimento, os vereadores podem emitir o 
parecer verbal acerca desse projeto de lei e que, caso julguem necessário, os vereadores podem 
apresentar emendas entre a primeira e segunda votações.

 

Diante das explicações dadas pelo 
Assessor Jurídico da Câmara, o Senhor Presidente questionou aos membros das comissões se 
seria emitido ou não o parecer verbal sobre o Projeto de lei em questão. Fazendo uso da palavra, 
o Vereador Euvaldo Figueredo da Silva, destacou que a comissão

 

de Finanças e Orçamento,

 

da 
qual é presidente, é composta

 

também

 

pelos vereadores Reinalvo e Joel,

 

e que estava emitindo o 
parecer verbal favorável à aprovação do projeto de lei

 

nº 005/2018, na sua forma original, como 
foi encaminhado pelo poder executivo, o que foi aceito pelos demais membros da referida 
comissão.

 
Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final,
 

Vereador Almir Santos Pessoa,
 

afirmou discordar do Assessor Jurídico quando o mesmo 
disse que o município não dispõe de um site oficial, quando na verdade o poder executivo tem 
um contrato com uma empresa, que é responsável pela publicação de todos os atos

 
oficiais. 

Afirmou, no entanto, que se o Assessor Jurídico da Câmara está atestando que não existe 
nenhuma irregularidade no Projeto de Lei, que acataria o seu parecer e, por esse motivo, também 
estava emitindo o parecer verbal pela aprovação do citado

 
projeto

 
de lei, acrescentando não 

vislumbrar a necessidade de apresentação de emendas, já que o próprio assessor disse tratar de 
matéria simples e que não existe nenhuma irregularidade,  o que foi aceito pelos demais membros 
da referida comissão. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou 
em discussão e votação, as seguintes matérias: a) –  Pareceres Verbais  apresentados  pelas 
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, 
sobre o Projeto de Lei nº 005/2018, que “Institui o Sítio Oficial do Município de Ituaçu-BA, nos 
Termos da Lei Federal nº 12.527/2011, e dá outras providências” ;  acima referidos. Em seguida, 
o Senhor Presidente conclamou a cada um dos Edis a declarar o seu voto. Todos os Vereadores 
votaram favoráveis ao mencionado parecer verbal. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou 
aprovado por unanimidade de votos, o parecer sobre o Projeto de Lei nº 005/2018, acima 
referido; b) -

 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 005/2018, que “Institui o Sítio 

Oficial do Município de Ituaçu-BA, nos Termos da Lei Federal nº 12.527/2011, e dá outras 
providências”; 

 
Todos os Edis votaram favoráveis ao referido projeto de lei. O Senhor Presidente 

declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 005/2018,
 

acima mencionado; 
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.

  

Adriano Silva Machado:

 

Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, o Edil apresentou verbalmente uma Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor João 
Ribeiro Leite, que foi comerciante no município, muito conhecido pela sua honestidade e que 
muito contribuiu para o desenvolvimento de Ituaçu. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou 
a todos os presentes,

 

e prosseguindo, o Edil parabenizou o prefeito, Dona Sofia e todas as 
equipes envolvidas pela realização do desfile cívico do

 

7

 

de Setembro em Ituaçu, destacando que 
o evento foi maravilhoso e que há muito tempo não era comemorado.

 

Ver.

  

Otacilio Caíres de 
Souza:

 

Após as saudações de praxe, o Edil

 

disse que gostaria de prestar alguns esclarecimentos 
acerca de alguns fatos que ocorreram e sobre algumas conversas que tem circulado no município 
com relação ao fato dele não apoiar os mesmos candidatos que o prefeito. Comentou que, no dia 
anterior, tomou a decisão de apoiar o candidato a Deputado Federal José Rocha, e que vai

 

manter 
a sua decisão de apoiar o candidato Aderbal Caldas para estadual. Afirmou que não tem o menor 
clima para apoiar os mesmos candidatos do prefeito, porque é preciso estar do lado de quem 
confia no vereador, onde o vereador por ter a sua própria opinião e não ficar dando recado de 
“A” ou de “B”. Mencionou que aconteceu um fato na sexta-feira, ressaltando que nessa data 
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estava conversando com o Vice-Prefeito, Senhor Luís

 

Pessoa, e que ele lhe pediu para apoiar o 
Deputado Benito Gama, mas que respondeu ao mesmo que não poderia fazer isso porque não 
tem como ir à casa das pessoas da sua região para pedir um voto, sendo que o prefeito 
abandonou a sua região. Afirmou que os moradores estão enfrentando muitas dificuldades, 
principalmente em relação às estradas rurais, enfatizando que as mesmas estão em péssimo 
estado de conservação. Disse ainda, que os moradores de Prata da Ovelha e Ovelha estão 
enfrentando muita dificuldade devido

 
a falta d’água. Falou

 
que, quando estava conversando com 

Luís Pessoa, o prefeito disse que não iria ajudar a sua comunidade porque ele não estava 
apoiando os seus deputados e que ele respondeu dizendo que realmente não pode apoiar um 
candidato que ele não tem coragem de pedir um voto, já que sua região está abandonada. Disse 
que isso

 
culminou com uma discussão, enfatizando que no seu entendimento o prefeito “não se 

enxerga”, ressaltando que a empresa de “Binho”, que ganhou a licitação, no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), para fornecimento de material de construção, sendo

 
assim, o 

mesmo deveria estar procurando ajudar a administração do prefeito, não podendo ficar na rua 
ameaçando vereador, ameaçando funcionário, e dizendo que quem não votar no candidato do 
prefeito vai perder o emprego, dizendo que vereador tem obrigação de apoiar os deputados do 
prefeito. Salientou que pensa exatamente o contrário e que não tem obrigação de apoiar 
candidato de “zé ninguém”, mas sim apoiar quem o povo quer, porque é este  quem elege os seus 
representantes. Disse que o Senhor Adão Rocha, da Ovelha, estava presente na sessão e que ele 
pode desmenti-lo se ele estiver faltando com a verdade quando diz que a sua região não foi 
beneficiada com a recuperação das estradas. Afirmou que as situações das estradas e do 
abastecimento de água estão precárias em sua região, embora esteja ciente de que o problema de 
falta d’água não é exclusivo de lá, mas no que tange às estradas, não tem explicação,  e que se o 
prefeito realmente quisesse, já teria feito, bastando 15 (quinze) dias de serviço para fazer a 
manutenção dos trechos principais, pelo menos. Enfatizou  que não pode ficar contra o povo, 
porque foram eles que o elegeram e ele está defendendo os interesses do povo. Afirmou que o 
prefeito precisa ver que tem meia dúzia de pessoas, que ao invés de estar ajudando a conquistar o 
voto dos eleitores, estão lhe prejudicando e ajudando a desmanchar o grupo político que o ajudou 
a se eleger. Destacou que, quando deixou claro para o prefeito que não apoiaria os mesmos 
candidatos a deputados que ele, o prefeito disse que os vereadores que se posicionarem dessa 
forma terão todos os seus parentes demitidos da prefeitura e os contratos cancelados com as 
empresas que prestam serviços ao município. Afirmou ter entendido a fala do prefeito como 
sendo uma ameaça e que ele não aceita esse tipo de prática. O Vereador Otacilio falou

 
que vai 

apoiar quem ele quiser, já que não tem rabo preso com ninguém, que anda com suas próprias 
pernas e sempre procura agir com sinceridade. Destacou

 
que o prefeito está dando ouvidos para 

meia dúzia

 

de pessoas, que estão acabando com a sua administração e jogando fora o vereador 
que lhe apoiou durante a campanha. Falou

 

que a quase totalidade dos projetos encaminhados 
pelo poder executivo foram aprovados por unanimidade pela câmara, ressaltando que os votos 
são dados exclusivamente pelos vereadores. Mencionou

 

que as contas da atual gestão serão 
submetidas à apreciação do legislativo no próximo ano,

 

e quem vai votar pela aprovação ou 
rejeição são os vereadores e não meia dúzia de pessoas que só estão atrapalhando. Destacou que 
na eleição passada a oposição apoiou Ivana Bastos, Nelson Leal e Aderbal Caldas,

 

e que isso 
pode ser atestado nas publicações em redes sociais do próprio prefeito. Afirmou que, no seu 
entendimento, o maior inimigo da atual administração é o deputado estadual Nelson Leal, 
enfatizando que Aderbal Caldas não é inimigo do prefeito. Voltou a afirmar que vai apoiar

 

os 
Deputados José Rocha e Aderbal Caldas, esclarecendo que já faz algum tempo que o clima para 
ele não está bom no grupo do prefeito Adalberto, enfatizando que não

 

vai

 

ficar dizendo amém 
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para o gestor porque não vai pactuar com “coisa errada”. Disse que se o seu povo está sendo 
abandonado, que ele não pode abandonar o povo também. Afirmou que vai continuar votando a 
favor de todos os projetos de leis

 

que venham a beneficiar o povo de Ituaçu, mas que não vai 
abandonar o povo porque são eles que elegem os seus representantes. Finalizou agradecendo a 
presença de todos.

 

Ver.

  

Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o 
Edil pediu ao Senhor Presidente que enviasse um oficio ao prefeito, solicitando a recuperação de 
alguns trechos das estradas de acesso à localidades de Santa Rosa e Espírito Santo, bem como 
algumas estradas secundárias destas regiões. Finalizou desejando um bom dia e bom final de 
semana a todos.

 
Ver.

  
Sivaldo Ferreira da Silva:

 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 

o Edil reiterou verbalmente uma indicação ao poder executivo, solicitando a reforma de 
passagens molhadas na estrada que liga Boca da Mata ao Açude, afirmando que as mesmas estão 
em péssimo estado de conservação. Destacou

 
que fez essa indicação logo no início da atual 

gestão, mas nada foi feito e as pessoas que fazem o transporte escolar constantemente reclamam 
e cobram esse benefício.

 
Em aparte, o Vereador Otacílio

 
fez uma indicação verbal ao poder 

executivo, solicitando que seja viabilizada a implantação de sistema de abastecimento de água na 
localidade do Marçal, sugerindo que a captação seja feita no Rio de Contas, enfatizando que os 
moradores estão sofrendo com a falta d’água. Disse que é possível instalar uma bomba d’água no 
leito do rio, levando a água até o alto do morro, de onde a mesma desceria por gravidade até a 
localidade do Marçal. Acrescentou que quem tiver a oportunidade de passar pela comunidade de 
Ovelha à noite vai ver que praticamente todas as lâmpadas estão queimadas e que, apesar dos 
vários pedidos feitos por ele, até o momento nenhuma providência foi adotada.  Dando 
continuidade, o Vereador Sivaldo disse que a indicação do colega  Otacílio é de grande valia. 
Afirmou que naquela região existe um poço artesiano, que foi perfurado pela CERB, ressaltando 
que fez uma indicação anteriormente solicitando a instalação desse poço, mas que era preciso de 
uma extensão de rede pela Coelba, mas que esta extensão já foi feita e só falta instalar o poço 
para abastecer as

 
comunidades

 
do Marçal e Jatobá. Salientou

 
que, no seu entendimento, esta 

ação deveria ser uma prioridade, tendo em vista que água é um bem indispensável para o ser 
humano e ninguém vive sem ela.

 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e 

em seguida, o Edil comentou a fala do colega Otacílio a respeito do seu apoio aos deputados, 
afirmando que o mesmo usou o termo ameaça. Mencionou

 
que teve uma conversa para ele 

apoiar o candidato a deputado estadual Aderbal Caldas, depois se reuniu com o grupo para uma 
conversa, mas que não houve ameaça. Disse que se tem algum parente seu trabalhando é porque 
agora eles estão tendo oportunidade e porque o seu grupo ganhou a prefeitura, mas que todos os 
seus parentes sempre viveram sem depender desse tipo de trabalho. Afirmou que o vereador não 
tem o poder de levar o benefício para o povo e que se está apoiando os mesmos candidatos do 
prefeito, não quer dizer que está contra o povo, mas sim que está com o mesmo grupo,

 

e isto 
facilita a obtenção dos

 

benefícios para as regiões que representa. Disse que no seu caso não 
houve qualquer tipo de ameaça e que a sua decisão foi tomada em conjunto com os demais 
membros do seu grupo político. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo comentou a situação 
das estradas, enfatizando que o município é muito grande e que o ex-prefeito Albercinho, quando 
se elegeu pela

 

primeira vez, teve uma votação maciça na região do Guigó e que somente depois 
de dois anos de gestão é que ele mandou uma máquina para consertar as estradas dessa região. 
Em seguida, afirmou que o Rio Ourives está passando por um momento crítico e que no dia 
anterior começou a fiscalização do INEMA,

 

e está destruindo os pequenos barramentos feitos 
por agricultores familiares no leito do rio,

 

que tem como objetivo garantir a pequena produção. 
Falou que a fiscalização foi acompanhada pela Polícia Militar, através da RONDESP, afirmando 
acreditar ser uma injustiça, porque a e Embasa arrecada muito dinheiro em Tanhaçu e não 
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constrói uma barragem para garantir o abastecimento desse município, que vive às voltas com a 
falta d’água. Destacou que os prefeitos gastam um horror de dinheiro na política, recorrendo 
inclusive a empréstimos com agiotas e aí fica complicado, não tem como ajudar o pessoal e 
acabam recorrendo a INEMA para derrubar as pequenas barragens dos agricultores familiares. 
Afirmou considerar uma injustiça e que a Prefeitura deveria intervir nessa questão junto ao 
INEMA e ao Governo do Estado.

 

Dando continuidade, o Vereador Reinalvo disse

 

ter ligado na 
véspera para o chefe de gabinete do prefeito para ver quais providências poderiam ser adotadas, 
destacando que os ribeirinhos não têm nenhum poço perfurado e que todo o recurso hídrico vem 
do Rio Ourives, sendo necessária a construção desses

 
pequenos barramentos para garantir o 

abastecimento humano e da criação na época da seca. Falou que o governo é quem tem condição 
de fazer os investimentos para resolver o problema, ao invés disso, mandam o INEMA destruir 
esses pequenos barramentos construídos pelos ribeirinhos. Pediu o apoio de todos os vereadores 
para junto com o prefeito buscar uma solução para esse problema. Em questão de ordem, o

 

Senhor Presidente destacou que esse problema torna-se mais acentuado nos dois extremos do 
problema, ou seja, quem está no início e no final do rio. Disse que quem está no final do rio e 
depende da água do Rio Ourives é contra a construção dos barramentos, enquanto existem 
pessoas que tem suas propriedades no início do rio, plantam grandes lavouras de repolho e 
maracujá, até mesmo financiadas por fazendas de grande porte da região e usam toda a água para 
irrigar. Destacou que quem mais sofre são os ribeirinhos que estão no meio do rio, porque não 
tem condição de lutar contra os grandes produtores e nem contra o INEMA.  Prosseguindo, o 
Vereador Reinalvo afirmou que os pequenos barramentos são construídos para segurar a água 
excedente do período das chuvas e que nenhum pequeno produtor usa esses barramentos para 
prender a água na época da seca. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom 
dia. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil relatou o 
descaso da Secretária Municipal de Educação com o Conselho Municipal de Educação, 
enfatizando que faz parte do referido Conselho e o Presidente Márcio Aparecido é seu suplente. 
Destacou que foi feita uma denúncia na Câmara de Vereadores e uma denúncia no Conselho 
Municipal de Educação relativo ao caso da professora Ana Paula. Falou que os membros do 
Conselho se reuniram e decidiram que a professora Ana Paula deveria ser reintegrada às suas 
atividades, mas até o presente momento nenhuma providência foi adotada pelo município para 
cumprir essa decisão. Ressaltou que o Conselho Municipal de Educação é soberano. Disse que, 
devido a esse descaso, as professoras Maria Hélia Rocha e Anésia Leite pediram o desligamento 
do Conselho sob a alegação de que o mesmo não está tendo nenhum poder de decisão. Afirmou 
que na próxima sessão legislativa vai levar ao conhecimento dos demais vereadores as 
irregularidades apontadas por elas e que pretende solicitar ao assessor jurídico da câmara que 
analise o caso para constatar as denúncias. Enfatizou que, na condição de vereador, não precisa 
fazer parte do Conselho para adotar as providências cabíveis, razão pela qual solicitou ao Senhor 
Presidente que indicasse outro vereador para integrar o Conselho Municipal de Educação. Disse 
ainda,

 

que os membros do Conselho tomaram conhecimento da irregularidade, se reuniram com 
a Secretária para dar conhecimento à mesma, mas até o presente momento nada foi sanado, 
destacando que a decisão do Conselho foi arquivada e isso é uma falta de respeito. Mencionou 
que não vai ficar usando o conselho para buscar as medidas cabíveis e que vai fazer isso no 
exercício do mandato de vereador. Prosseguindo, o Edil comentou que esteve no dia anterior no 
povoado do Bonito, fazendo campanha para os seus deputados Paulo Magalhães e Marquinhos 
Viana, aproveitando a presença do chefe de Gabinete do Prefeito na sessão para pedir ao mesmo 
que tomasse as providências cabíveis para resolver o problema de abastecimento de água daquela 
região. Disse que tem casa que há mais de oito dias não recebe água. Afirmou que os moradores 
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se queixam da quantidade de ligações clandestinas feitas na rede e cobram uma solução por parte 
do executivo, ressaltando que um morador idoso lhe chamou para ir à

 

sua casa e mostrou que 
não tinha uma gota d´água na caixa.

 

Em aparte, a Vereadora Tertulina

 

Indagou

 

se o problema 
citado pelo colega

 

Almir,

 

é o mesmo que o prefeito e a Secretária foram resolver na sexta-feira? 
Continuando, disse que o prefeito e a Secretária estiveram no colégio de Lagoa da Lage na sexta-
feira para resolver esse problema, mas que não sabe se chegou a alguma solução.

 

Prosseguindo, o 
Vereador Almir

 

destacou que existe um ofício do ex-vereador José Orlando, endereçado à sua 
comissão e que ele gostaria de repassar ao assessor jurídico da câmara para analisar a legalidade 
de convocar os professores de Lagoa da Lage para apurar a denúncia, enfatizando que é preciso 
ouvir as duas versões da história antes de tomar qualquer medida. Falou

 
que conversou com o 

gestor municipal e que, caso necessário, será preciso solicitar que a prefeitura disponibilize um 
ônibus escolar para trazer os professores até a sede do legislativo municipal. Afirmou que a 
denúncia feita pelo ex-vereador José Orlando é muito grave, precisa ser apurada e os vereadores 
precisam dar uma resposta ao cidadão que fez uma denúncia na câmara e no Conselho Municipal 
de Educação. Solicitou

 
ao Senhor Presidente,

 
que seja enviado um ofício ao chefe de gabinete do 

prefeito solicitando uma providência no tocante ao abastecimento de água do Bonito. Em relação 
a fala da Vereadora Tertulina, disse que realmente ocorreu uma reunião na sexta-feira  no 
Povoado de Lagoa da Lage, mas que não se chegou a uma solução. Em seguida, o Edil  solicitou  

ao Senhor Presidente, o envio de ofício para a Secretária Municipal de Educação, questionando 
se foi sanado o problema do transporte escolar dos alunos do Salobro para as escolas da Lage e  
Manoel Alves, destacando que os alunos precisam ir a pé até o Salobro para de lá pegar o ônibus 
para o colégio, porque o motorista está se recusando a passar pela estrada devido ao péssimo 
estado de conservação da mesma. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos 
os presentes, e em seguida, a Vereadora questionou ao assessor jurídico da câmara se a Embasa 
enviou alguma resposta aos ofícios que foram enviados, ressaltando que em ofício anterior a 
empresa atribuiu a responsabilidade de fiscalizar a qualidade da água à Vigilância Sanitária, 
questionando se não poderia ser convocado um representante da Embasa e outro da Vigilância 
para esclarecer essa questão, já que ambos estão se eximindo da responsabilidade. Em aparte, o 
Vereador Almir

 
esclareceu ter enviado o ofício para a Vigilância Sanitária, porque no ofício o 

representante da Embasa diz que a água fornecida no município é de ótima qualidade e que, se 
assim não fosse, a Vigilância não daria o Alvará Sanitário. Afirmou que, com isso,

 
a Embasa 

jogou toda a responsabilidade para a Prefeitura e que, por esse motivo, enviou o ofício para a 
Secretária Municipal de Saúde e a mesma respondeu, informando que as amostras coletadas 
estão dentro dos padrões estabelecidos. Em seguida, solicitou ao assessor jurídico que no ofício 
para os professores de Lagoa da Lage deixasse bem claro

 

que os mesmos estão sendo 
convocados e não convidados a comparecer.

 

Em aparte, o Vereador Ronaldo

 

solicitou ao 
Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício para a Secretária Municipal de Saúde solicitando 
cópia das análises feitas na água que é fornecida pela Embasa aos moradores de Ituaçu, 
destacando que pretende comparar com a análise que ele mandou fazer de forma particular.

 
Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu

 

parabenizou a organização do desfile cívico do 
7

 

de Setembro, aos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, ao CRAS, 

 

à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, ao prefeito

 

municipal

 

e a primeira-dama, enfatizando que o 
desfile foi muito bonito. Finalizou desejando um bom dia a todos.

 

Ver. Tertulina Silva 
Andrade:

 

Após fazer as saudações de praxe, a Vereadora mencionou que gostaria de deixar bem 
claro que está apoiando os mesmos deputados que o prefeito por vontade própria e não porque 
recebeu qualquer tipo de ameaça. Afirmou que seria uma injustiça da sua parte não

 

apoiar os 
mesmos candidatos que o prefeito, destacando que na presente data está sendo reaberto o ponto 
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de apoio médico na localidade da Melancia, ressaltando que o que a prefeitura está fazendo por 
aquele povo é bom demais. Disse ter conversado com o prefeito na quarta-feira a respeito da 
situação da estrada, e ele lhe garantiu que em breve deve dar início aos trabalhos, ressaltando que 
são vários os benefícios para a comunidade de Lagoa da Lage, Umburanas, Melancia e várias 
outras, e que ela não poderia ficar contra o prefeito nesse momento. Falou que lamenta bastante 
o fato do colega Otacílio ter tomado a decisão de ficar contra o grupo, ressaltando que o 
considera demais, mas que infelizmente não tem o que fazer. Em aparte, o Vereador Otacílio

 

afirmou que não está contra ninguém, principalmente contra os vereadores e contra o prefeito. 
Afirmou que é contra apoiar os mesmos deputados do prefeito e que vai ser contra tudo que ele 
não está de acordo, mas que todos os projetos que forem para beneficiar o povo, podem contar 
com o seu apoio e o seu voto a favor. Enfatizou

 
que não se pode misturar política com amizade e 

que ele nunca fez isso. Afirmou que a Vereadora Tertulina pode contar com a sua amizade para o 
resto da vida, bem como os demais vereadores.

 
Dando continuidade, a Vereadora Tertulina

 

disse ter entendido isso, mas que ela gostaria mesmo é que o grupo permanecesse
 

unido. 
Finalizou desejando um bom dia a todos.

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

e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus por permitir participar de mais uma sessão da câmara, 
parabenizou a Secretária Lígia Rocha pela aprovação no concurso público realizado pelo 
legislativo municipal, afirmando que estava torcendo pela sua aprovação e que pediu a Deus por 
diversas oportunidades por essa graça. Parabenizou o prefeito pela realização do desfila cívico de 
Sete de Setembro, destacando que prestigiou o evento todo. Em seguida, afirmou que vai apoiar 
os deputados Marquinhos Viana e José Rocha nessas eleições.  Na sequência, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da 
Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , parabenizou o desfile cívico de 7  de Setembro, ao tempo 
em que, agradeceu o convite feito pela primeira-dama Cristina, pelo prefeito Adalberto e do 
chefe de gabinete Aroldo, para participar do referido evento. Em seguida, o Edil disse que esta 
questão de apoio político, cada um está pensando no que é melhor para si próprio e para a sua 
região. Afirmou que estava recentemente com o Vereador Reinalvo e ele lhe disse que não 
poderia ficar contra o prefeito porque a sua região recebeu muitos benefícios. Disse concordar 
com o posicionamento do mesmo nessa questão. Falou que o Vereador Otacílio também tem a 
sua razão para se posicionar de forma diferente, porque a sua região não foi beneficiada e, 
infelizmente, esta é a realidade. Destacou que quem mais sofre com as cobranças da população 
são os vereadores, porque as pessoas tem acesso direto aos mesmos e fazem cobranças em todos 
os locais onde eles estão, independentemente, de onde seja. Mencionou que a vereadora 
Tertulina tem suas razões para apoiar os mesmos candidatos do prefeito, já que a sua

 

região foi 
beneficiada como ela mesmo disse em sua fala. Ressaltou que uma pessoa lhe disse que a 
vereadora tinha conseguido um carro para transportá-la, mas que na oportunidade ele fez questão 
de corrigir, dizendo que o carro presta serviço ao município e quem deu foi o prefeito. Salientou 
que o carro que foi colocado à disposição na comunidade não serve somente à vereadora 
Tertulina, mas a todos os moradores, já que é pago com recursos públicos do município. 
Agradeceu a presença de todos, parabenizou a Secretária Lígia

 

Rocha

 

pela sua aprovação no 
concurso público, bem como ao Controlador Interno, Antônio José

 

pelo desempenho, apesar 
deste

 

não ter sido aprovado. Afirmou esperar que os aprovados no concurso público façam um 
excelente trabalho e que os vereadores vão estar atentos ao desempenho dos mesmos. Disse ser 
preciso que a empresa responsável pelo concurso público se manifeste acerca da divulgação de 
dois gabaritos, já que houve pessoas que entraram com recurso e houve a mudança na ordem de 
classificação. Destacou que o concurso foi realizado de forma transparente e diferentemente do 
que muitos falavam, de que A, B e C seriam os aprovados, passou quem teve o melhor 
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desempenho na prova. Ressaltou que o presidente estava com muito medo da sua irmã ser 
aprovada no concurso público, não que ela não tenha competência para ser aprovada. 

 

Logo 
após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos 
os presentes, e prosseguindo, destacou

 

a presença do Senhor Adão, morador da comunidade da 
Ovelha, pedindo que ele compareça mais vezes na sessão

 

do Legislativo. Em seguida, 
manifestou os seus sentimentos à família do prefeito Adalberto

 

Luz

 

e da primeira-dama Cristina 
pelo falecimento do Senhor João Gabiraba, ocorrido naquela

 

semana, destacado que o mesmo foi

 

um homem de bom coração, que vendia até mesmo para quem estava lhe devendo e não tinha 
como pagar. Destacou que este é um grande gesto de nobreza, porque muitas vezes o pai de 
família não teria como comprar os alimentos para a sua família, mas o Senhor João Gabiraba não 
deixava faltar o alimento na mesa dessas famílias,

 
além disso, o mesmo se destacou também 

pelos seus dons musicais e que transmitiu os seus ensinamentos a muitos outros filhos da terra, 
dentre eles,

 
o ilustre cantor Moraes Moreira. Pediu ao Vereador Adriano Machado, caso o 

mesmo esteja de acordo, que a moção de pesar seja assinada por todos os vereadores e 
encaminhada para a família em nome da Câmara de Vereadores de Ituaçu. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente parabenizou a organização pelo desfile cívico de  7 de Setembro, destacando 
que a cada ano o evento está melhor, e em 2018 contou  com a participação do Tiro de Guerra de 
Brumado. Enfatizou que quase todos os vereadores estiveram presentes  prestigiando o desfile. 
Ressaltou que o desfile ocorre uma vez por ano, mas que o espírito cívico do desfile deve 
permanecer nos corações de todos por todo o ano, fazendo com  que  as pessoas tratem uns aos 
outros com mais respeito e educação. Agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz, 
pela constrição de uma passagem molhada na sua região, destacando que a obra vai beneficiar 
cerca de trinta famílias. Destacou que a política precisa ser feita sem olhar a quem está 
beneficiando, ou seja, deve buscar o benefício do povo e não do político. Enfatizou  que a política 
é passageira e que no dia anterior o deputado federal José Rocha esteve no município, se reuniu 
com lideranças no aeroporto e conseguiu o apoio do vereador Otacílio, que não o havia apoiado 
em outras oportunidades, mas vai apoiá-lo agora. Destacou que o deputado federal José Rocha é 
um homem bom e vai atender as reivindicações que lhe são feitas. Salientou

 
que não vale a pena 

brigar com ninguém na política, porque o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã., 
destacando

 
que na câmara existem pessoas que militam na política local há mais de trinta anos, 

que o seu pai exerceu três mandatos e militou na política por quinze anos e ele já está na política 
há doze anos, portanto,

 
há quase trinta anos que sua família milita na política local, assim como 

existem diversos outros exemplos de outros vereadores e suas famílias que há muito tempo 
militam na política local. Destacou que as amizades não podem ser descontruídas em razão de 
um processo eleitoral, já que a eleição ocorre de tempos em tempos e sempre passa. Defendeu 
que o mais importante é buscar os benefícios para as suas comunidades e regiões. Dando 
continuidade,

 

o Senhor Presidente

 

comentou a fala do Vereador Almir,

 

a respeito do concurso 
público, afirmando que a responsável pela empresa está vindo a Ituaçu para entregar toda a 
documentação relativa às provas que foram aplicadas, facultando o direito aos vereadores que 
queiram, analisar toda essa documentação. Disse que na quarta-feira da próxima semana 
pretende entregar toda a documentação e a homologação do concurso público ao Ministério 
Público, assim como questionar quais serão os próximos passos. Afirmou que apenas está 
cumprindo uma determinação do Ministério Público e que ele não gostaria de ter feito o 
concurso, porque existem pessoas que trabalham no legislativo há mais de vinte anos e não 
foram aprovadas. Parabenizou a Secretária Lígia Rocha pela sua aprovação no concurso, 
afirmando ter sido

 

uma justa aprovação, já que a mesma

 

estudou muito

 

para alcançar tal 
finalidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
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declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente

 

Ata que após lida e achada 
conforme vai devidamente assinada.

  

Ver. Joel Teixeira Silva –

 

Primeiro Secretário, mandei 
digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, em 
quatorze de setembro de dois mil e dezoito. 

 
 

_________________________________________
 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________  
 

_________________________________________  
 

_________________________________________    
 

 _________________________________________ 
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