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Ata da Primeira

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos vinte e dois dias

 

do mês de fevereiro

 

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

 

Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de

 

Souza,

 

Euvaldo Figueredo da Silva

 

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. Dando prosseguimento aos Trabalhos o 
Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE

 

e solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura das seguintes matérias: a)-

 

Ofício nº 1651/2018 –

 

C.E, enviado pelo 1º Secretário 
da Assembléia Legislativa, Deputado Sandro Régis, ao Exmo.

 

Senhor Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, encaminhando em 
anexo, cópia da Moção nº 22.021/2018, de autoria do Deputado Marquinho Viana, manifestando 
moção de congratulações ao povo do município de Ituaçu pela passagem, no dia 26.08.2018, do 
aniversário de 120 anos de sua emancipação politica; b) -

  

Requerimento, datado de vinte de 
fevereiro do corrente ano, apresentado pelo Senhor João Novais dos Anjos, RG nº 1291494979-
SSP-BA, aluno do Colégio 

 

do Campo Grande, deste município de Ituaçu-BA, solicitando um 
espaço destinado a Tribuna Livre, na sessão ordinária desta Casa Legislativa, a ser realizada no 
dia 22.02.19, para falar sobre questões relacionadas ao referido colégio. Nestes Termos. Pede

 

Deferimento; c)
 

-
 

Requerimento, datado de vinte de fevereiro do corrente ano, apresentado pela 
Senhora Julita Souza Santos da Silva, RG nº 05.903.362-23 SSP-BA, mãe de um dos alunos do 
Colégio do Campo Grande, deste município de Ituaçu-BA, solicitando um espaço destinado a 
Tribuna Livre, na sessão ordinária desta Casa Legislativa, a ser realizada no dia 22.02.19, para 
falar sobre questões relacionadas ao referido colégio. Nestes Termos. Pede Deferimento.

 
Logo a 

seguir, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os 
comentários dos expedientes lidos. Não houve uso da palavra. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente, abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE

 
e comunicou a todos que estavam 

inscritos o Senhor
 

João Novais dos
 

Anjos e a Senhora Julita Souza Santos da Silva, para falar 
sobre questões relacionadas ao Colégio Municipal João Bispo dos Santos, da localidade do 
Campo Grande deste município de Ituaçu-BA, conforme requerimento apresentado no dia 
20/02/2019, acima transcritos. Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao Senhor João Novais dos Anjos, disponibilizando o tempo de cinco minutos para o 
mesmo fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da palavra, o Senhor João Novais dos Anjos,  
saudou a todos os presentes, e em seguida, disse ser um dos alunos do Colégio  do campo 
Grande, afirmando que foi realizado um abaixo assinado com mais de quatrocentas assinaturas 
de pais e alunos solicitando o apoio dos vereadores para obter uma solução para o referido 
Colégio. Destacou que desde 2017 a referida unidade escolar vem enfrentando problemas, 
ressaltando que alguns vereadores já tinha conhecimento do assunto. Mencionou que o seu 
objetivo era solicitar o apoio dos vereadores de situação e oposição para pedir uma solução para 
o prefeito, salientando que a comunidade já pediu ao mesmo, por diversas vezes, e até o presente 
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momento o problema ainda não foi solucionado. Falou

 

que eles estão buscando o que é melhor 
para todos os pais de família daquela região, já que a unidade escolar foi construída no Campo 
Grande porque seria o local mais bem localizado, evitando grandes deslocamentos por parte dos
alunos no transporte escolar. Desatacou

 

que o Colégio do Campo Grande tem toda infraestrutura
necessária e que o Colégio João Bispo

 

dos Santos

 

já foi bom, mas hoje está superado e o colégio 
do Campo Grande tem condição de atender bem melhor aos estudantes e professores. Disse que 
alguns alunos estão passando em frente do Colégio do Campo Grande e tendo que se deslocar até 
o Colégio João Bispo, sendo que a unidade do Campo Grande oferece melhores condições. 
Afirmou que esta situação já está perdurando por três anos e o Colégio do Campo Grande está 
subutilizado, com apenas aluno do primário e mesmo assim depois que foi acionado o Ministério 
Público e o município aceitou fazer esse acordo. Acrescentou

 

que os gastos do executivo 
municipal com o Colégio João Bispo não se justificam, já que ele dispõe do Colégio do Campo 
Grande e isso representaria uma economia para Ituaçu. Comentou

 

que os alunos da Bateia 
precisam viajar vinte e dois

 

quilômetros até o Colégio João Bispo, sendo que a distância para o 
Campo Grande é de quinze quilômetros, representando também uma economia para o município. 
Enfatizou

 

que algumas localidades

 

que ficam próximas do Campo Grande, na época das chuvas, 
os alunos podem ir até a pé se for preciso, porque as distâncias chegam a no máximo cinco 
quilômetros. Voltou a pedir aos vereadores que se reúnam com o prefeito e tentem chegar a es se 
entendimento, porque esse é o desejo dos pais e alunos daquela região. Ressaltou

 
que se não 

tivesse o Colégio do Campo Grande, os alunos iriam estudar onde fosse necessário, porque eles 
não querem parar de estudar, mas já que existe essa unidade, é muito melhor que eles estudem lá. 
Afirmou que algumas pessoas estão pensando que se trata de

 
uma reivindicação política, mas 

que não é, é de toda aquela região, apenas os moradores das Laranjeiras é que são contrários ao 
fechamento do Colégio João Bispo. Disse não entender a motivação da atual gestão de ir contra o 
desejo de toda uma região e que gostaria de parabenizar o ex-prefeito

 
Albercinho

 
pela 

construção do colégio do Campo Grande, afirmando ser muito difícil uma administração 
municipal construir um colégio de grande porte com recursos próprios e o ex-prefeito fez isso. 
Finalizou afirmando que esse é o desejo de toda a região, e que espera contar com o apoio  dos 
vereadores, ao tempo em que, agradeceu pelo espaço que lhe fôra concedido.  Prosseguindo, o 
Senhor Presidente, após a deliberação do Plenário, franqueou a palavra à Senhora Julita  Souza 
Santos da Silva. Fazendo uso da palavra, a Senhora Julita Souza Santos da Silva,  saudou a 
todos os presentes e afirmou estar de acordo com tudo que foi dito pelo Senhor João Novais dos 
Anjos. Pediu aos vereadores que procurassem se informar melhor sobre o que está acontecendo, 
destacando que os moradores de toda região estão se sentindo ofendidos com essa situação, 
porque estão vendo o dinheiro público sendo desperdiçado. Salientou que os vereadores são os 
representantes eleitos pelo povo e precisam buscar uma solução, ressaltando que os moradores 
daquela região estão contando com eles e disso vai depender a boa aceitação dos mesmos nas 
próximas eleições. Finalizou desejando um bom dia a todos. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente, disse acreditar que todos os vereadores, independentemente de serem situação ou 
oposição, desejam encontrar uma solução para esse problema, até porque os vereadores querem 
sempre o melhor para os pais, alunos, professores e comunidade em geral. ORDEM DO DIA: 
Não houve. Em

 
seguida, 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. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas 

vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil dirigindo-se às 
pessoas que fizeram uso da Tribuna Livre e demais moradores daquela região presentes, afirmou 
que desde 2017 vem lutando pelo funcionamento do Colégio do Campo Grande, ressaltando que 
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muitas pessoas não tem conhecimento dessa sua luta, porque não acompanham os trabalhos do 
legislativo. Falou que já teve um bate-boca com o prefeito, na própria câmara de vereadores, por 
conta disso, e que o prefeito foi desrespeitoso com ele na oportunidade, enfatizando que o 
mesmo é esse tipo de pessoa. Comentou que o motivo da discussão foi o fato dele ter tirado 
algumas fotos do colégio sendo reformado com os alunos em período de aulas, destacando que 
na ocasião o prefeito lhe questionou sobre o que ele teria contra a localidade da Laranjeira. 
Afirmou não ter nada contra a referida localidade, mas precisa buscar o que é melhor para o 
povo. Disse que para os alunos dos Gerais, o melhor é estudar no Colégio do Campo Grande, 
não só por ser mais bem localizado, mas também pelo conforto. Afirmou que muitas pessoas 
pedem para ele defender o Colégio João Bispo, até porque este carrega o nome do seu tio, mas 
que o seu maior amor é a casa do seu avô onde morava, no entanto ele saiu da mesma para morar 
na casa nova que construiu. Falou que o prédio escolar, depois de desativado, pode ser usado 
com outras finalidades pela administração municipal, sugerindo que seja feito um ponto de apoio 
para atendimento médico e odontológico. Acrescentou que a unidade pode ser usada também 
para creche para os alunos menores. Enfatizou que essas mesmas pessoas que defendem a 
manutenção do Colégio João Bispo, são as mesmas que há alguns anos chamavam a unidade de 
‘Carandiru’ e defendia o seu fechamento, ressaltando que toda a motivação está sendo política. 
Ratificou as palavras das pessoas que fizeram uso da Tribuna Livre, afirmando ser preciso 
respeitar a vontade da população, que não está defendendo o fechamento do Colégio João Bispo, 
mas sim que seja feito o bom uso do dinheiro público, já que foram investidos mais de

 

R$ 
1.000.000,00 (um milhão

 

de reais)

 

na construção do Colégio do Campo Grande. Comentou

 

que 
alguns policiais estiveram na unidade e ligaram para o Tenente dizendo que só aceitariam 
estudar se fosse no Colégio do Campo Grande. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo falou

 

que nem poderia tocar nesse assunto na sessão anterior por ser solene, mas mesmo assim ele 
falou, tentando convencer o prefeito a levar o Fundamental I e II e o Ensino Médio para o 
Colégio do Campo Grande. Disse

 

esperar que os demais vereadores também se engajassem

 

nessa 
luta, sugerindo que seja feita uma visita pelos membros da Comissão de Obras do legislativo às 
duas unidades de ensino. Destacou que em 2017 fez esse mesmo convite aos membros da 
comissão, afirmando que se fosse preciso levaria os seus pares no seu próprio carro, mas que 
ninguém se dispôs a ir lá. Falou

 
que nesse mesmo dia foi realizada uma reunião nas Laranjeiras e 

que o prefeito lhe colocou abaixo de cachorro, ressaltando que carrega essa mágoa há muito 
tempo no seu peito e que ninguém foi solidário a ele naquele

 
momento. Defendeu que os 

membros da comissão precisam fazer essas visitas para ter respaldo na hora de dar uma resposta 
ao povo e acabar com essa história de que não passa de uma briga política. Em seguida, o Edil, 
fez uma indicação verbal solicitando

 
a construção de uma quadra poliesportiva no Catingueiro. 

Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.
 

Ver. Sivaldo Ferreira da 
Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil comentou a fala das pessoas que 
fizeram uso da Tribuna Livre, afirmando que todos os vereadores estão preocupados com os 
problemas que afligem as suas regiões, destacando que esse problema relativo ao funcionamento 
do Colégio do Campo Grande tem sido uma cobrança recorrente do Vereador Ronaldo. Disse ser 
importante que as pessoas das comunidades, quando se sentirem prejudicadas, compareçam ao 
legislativo e cobrem uma solução, porque dão mais força aos pedidos que são feitos pelos 
vereadores ao prefeito. Destacou que muitas coisas estão fora do alcance do vereador e 
dependem da vontade do gestor, mas que ele está sempre ao lado do povo, defendendo os 
interesses deste, independentemente de ser vereador de oposição ou situação. Afirmou que os 
vereadores estão sempre em contato com as suas regiões, estão cientes dos problemas e fazem as 
cobranças e indicações ao chefe do poder executivo, mas nem sempre são atendidos, ressaltando 
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que se pelo menos 5% das indicações feitas pelos vereadores fossem atendidas, o município seria 
muito melhor. Dando continuidade, o Edil agradeceu o prefeito pela inauguração da creche no 
povoado da Ovelha, afirmando que participou do referido evento

 

ao lado de outros vereadores, 
destacando que

 

esteve na localidade novamente nessa semana e viu a movimentação no local. 
Enfatizou que a creche será de muita utilidade para os moradores daquela região,

 

ressaltando que 
o ideal seria que cada região tivesse uma unidade como aquela.

 

Em seguida, afirmou que está à 
disposição dos moradores dos Gerais, bem como das outras regiões do município, destacando 
que pretende se reunir, juntamente com os demais vereadores e

 

com o prefeito para discutir essa 
questão e chegar a uma solução que seja boa para os moradores. Finalizou agradecendo a 
presença de todos e desejando um bom dia.

 

Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Após fazer as 
saudações de praxe, o Edil

 

afirmou que não pode falar nada em relação ao Colégio João Bispo 
dos Santos, porque nunca esteve na referida unidade e só a conhece de passagem. Disse que já 
visitou o Colégio do Campo Grande, o qual é uma unidade de grande porte, mas que precisa ter 
um conhecimento mais aprofundado sobre o Colégio João Bispo antes de emitir qualquer opinião 
sobre esse assunto. Mencionou

 

que

 

a

 

decisão é do prefeito e esse não quer abandonar o povoado 
da Laranjeira. Rebateu a fala do Senhor João Novais dos Anjos, afirmando que não se pode nem 
cogitar a possibilidade dos alunos terem que caminhar até cinco quilômetros para chegar à

 

escola, porque isso é inaceitável nos dias de hoje.

 

Em aparte, o Vereador Ronaldo

 

falou

 

que em 
diversas oportunidades os alunos tiveram que voltar

 

para casa andando porque choveu e, caso 
eles estejam estudando no Colégio do Campo Grande, a distância percorrida será menor, por ser 
mais bem localizado.

 
Dando continuidade, o Vereador Reinalvo

 
disse entender as colocações 

feitas pelas pessoas que fizeram uso da Tribuna Livre, bem como pelos vereadores daquela 
região, porque eles conhecem melhor a realidade e tem mais informações. Afirmou estar à 
disposição para conversar com o prefeito e tentar chegar a uma solução para esse problema. Em 
seguida, o Edil

 
solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito pedindo que seja 

reformada a estrada que liga a Santa Clara ao entroncamento da Foveira. 
 

Comentou
 
que o 

atendimento médico do Guigó foi interrompido e ainda não foi retomado após o recesso, 
solicitando ao prefeito a retomada desse atendimento. Finalizou agradecendo a presença de todos 
e desejando um bom dia.

 
Ver. Almir Santos Pessoa : Saudou aos colegas vereadores, aos 

funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil
 

falou
 

que o prefeito precisa 
analisar direitinho se o colégio do Campo Grande tem condição de atender todos os alunos da 
região dos Gerais, porque ele está sempre falando em crise e falta de recursos, mas insiste em 
manter os dois colégios funcionando. Disse ter ciência do compromisso feito pelo prefeito de não 
fechar o Colégio da Laranjeira, ressaltando que essa unidade escolar foi usada durante muitos 
anos e muitos alunos foram formados lá. Destacou que na gestão anterior, o ex-prefeito 
Albercinho também enfrentou um impasse com os moradores do Angico, quando ele construiu o 
Colégio de Boca da Mata, tendo alguns ficados chateados com a mudança, mas hoje os 
moradores do Angico reconhecem que foi a melhor solução e agradecem ao ex-prefeito pela 
construção do Colégio de Boca da Mata. Mencionou que o município também vai economizar 
com o transporte escolar, já que os alunos passam em frente do Colégio do Campo Grande e 
precisam percorrer mais seis quilômetros para chegar ao Colégio da Laranjeira. Defendeu que a 
Presidente do Sindicato, Senhora Risoleide, também precisa participar dessa discussão, porque 
são recursos da educação que estão sendo gastos desnecessariamente. Enfatizou que o prefeito 
tem destacado a necessidade de economizar os recursos públicos e com apenas um colégio 
funcionando na região dos Gerais, ele vai economizar com pessoal, com material de limpeza, 
com o transporte dos alunos, com a reforma da estrutura física. Disse que não esteve no Colégio 
do Campo Grande, mas que já conversou com outros vereadores que lá estiveram, bem como 
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com moradores da localidade e tem informação de que é a unidade escolar mais bem estruturada

 

do município na atualidade. Disse ainda,

 

ser preciso questionar ao prefeito e à Secretária de 
Educação,

 

se há necessidade de duas unidades escolares na região dos Gerais, sendo que as duas 
ficam há apenas seis quilômetros de distância. Falou

 

que os vereadores estão sempre à 
disposição para resolver os problemas do município, independentemente de ser

 

oposição ou 
situação, enfatizando a necessidade de abrir um canal de comunicação com o prefeito para 
chegar a um consenso e uma solução que seja boa para todos, evitando protestos, impasses e 
denúncias ao Ministério Público. Destacou

 

que os moradores dessa região podem contar com o 
seu apoio. Dando continuidade, o Vereador Almir comentou

 

que participou da reunião do 
Conselho de Educação, no dia anterior, ressaltando que na oportunidade foi abordada a questão 
da reforma do colégio do Paquetá. Salientou

 

que tem laços afetivos com essa comunidade, 
porque sempre ia para lá, ficar na casa do seu tio ou da sua madrinha, aproveitando a 
oportunidade para parabenizar o prefeito por tal

 

reforma. Prosseguindo, solicitou ao Senhor 
Presidente

 

para enviar um ofício ao chefe do poder executivo, informando que a quadra de 
Tranqueiras está sem condição de uso, porque o alambrado terminou de cair, as traves estão 
enferrujadas e dependuradas. Afirmou que esse é o terceiro ofício que ele está encaminhando ao 
poder executivo com

 

essa mesma cobrança, ressaltando que o colégio funciona próximo da 
quadra e muitos alunos usam esse espaço para fazer as atividades físicas. Disse ter conversado 
com o prefeito a respeito do assunto e esse afirmou que está tentando viabilizar a construção

 

de 
um ginásio de esportes naquela

 

localidade, mas que até que isso aconteça, é preciso fazer uma 
reforma básica na quadra para garantir condições mínimas de uso. Destacou

 

que desde 2017 vem 
fazendo essa cobrança e que se o custo fosse mais baixo, que ele faria com recursos próprios, 
mas infelizmente não tem condição de arcar com esse custo. Ressaltou que o referido Distrito

 

é 
um colégio eleitoral grande, com mais de 1.500

 

(um mil e quinhentos)

 

votos, mas não está 
recebendo a devida atenção por parte do poder público municipal. Em seguida, o Edil falou

 

que a 
iluminação pública de Tranqueiras está deficitária, que diversas lâmpadas estão queimadas e que, 
se o prefeito autorizar, ele mesmo vai trocar as lâmpadas queimadas, já que o custo não é tão alto 
e ele teria condição de arcar. Mencionou

 
que os moradores estão sempre lhe cobrando uma 

solução, porque ele está sempre presente naquela
 

comunidade e perto do povo. Pediu
 

ao Senhor 
Presidente,

 
que fosse

 
enviado um ofício ao prefeito cobrando uma solução urgente para o sistema 

de iluminação pública de Tranqueiras, Fazenda Piaba, Fazenda Marçal e Fazendo Capim Açu, 
bem como da Praça de Tranqueiras, construída na gestão do ex-prefeito Albercinho e usada pelos 
moradores como espaço de lazer, principalmente nos finais de semana. Prosseguindo, solicitou 
que o prefeito faça um paliativo na estrada que liga Ituaçu a Tranqueiras e de Tranqueiras a Boca 
da Mata, afirmando que as ladeiras estão em situação precária e os moradores estão tendo que 
passar pela Mamona. Falou que teve

 
conhecimento de que o prefeito iria mandar a máquina, mas 

que a mesma apresentou um defeito, sendo necessário que ele mande outra máquina para fazer o 
serviço. Enfatizou que, além de legislar, os vereadores precisam estar em contato constante com 
as suas regiões, porque senão acabam sendo esquecidos e terão dificuldade de se reeleger nas 
próximas eleições. Prosseguindo, o Edil disse que na sessão anterior manifestou o seu interesse 
em convocar a Secretária Municipal de Educação para comparecer a esta Casa, mas que esteve 
com a mesma ao longo da semana e sanou todas as dúvidas que tinha, não sendo mais necessário 
fazer essa convocação. Em seguida, pediu ao Senhor Presidente que seja reiterado o pedido da 
água da Gruta, com cópia para o gabinete do Deputado Estadual Marquinho Viana, ressaltando 
que a comunidade é abastecida com água de poço artesiano, sendo a mesma imprópria para 
consumo. Afirmou ser necessário encaminhar ofício para o poder executivo e para a Embasa, 
com cópia para o Deputado Estadual Marquinho Viana, cobrando uma extensão de rede para 
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abastecer os moradores da Gruta, ressaltando que o sistema já abastece os moradores da Várzea. 
Afirmou que já vem cobrando uma solução para esse problema há algum tempo, mas que até a 
presente data

 

nada foi feito. Disse que os moradores estão sofrendo, porque estão tendo que ir 
buscar água em outros lugares. Dando continuidade, solicitou ao Senhor Presidente que seja 
enviado um ofício ao Secretário de Esportes, ressaltando que o campeonato está parado e as 
pessoas estão lhe pedindo que cobrasse

 

do Secretário a realização do Campeonato Municipal de 
Futsal, que há cinco anos não é realizado em Ituaçu. Pediu ainda, que seja questionado ao 
Secretário se existe alguma previsão de realizar os campeonatos de futebol de campo e futsal em 
Ituaçu, destacando

 
que muitos esportistas tem vontade de organizar a competição, mas para isso 

precisam da autorização e do apoio da prefeitura.
 

Em aparte, o Vereador Ronaldo
 

solicitou do 
assessor jurídico o anteprojeto de lei para criação do calendário esportivo de Ituaçu, instituindo 
por lei a realização dos campeonatos municipais de futebol de campo e futsal.

 
Prosseguindo, o 

Vereador Almir
 

solicitou ao Prefeito, que seja dada manutenção no Ginásio de Esportes, 
afirmando que o mesmo está muito escuro, porque foi pintado com uma

 
cor mais escura e muitas 

lâmpadas queimaram, sendo necessário trocar as lâmpadas, já que o espaço é usado por mais de 
mil pessoas semanalmente. Em seguida, disse que esteve em Tranqueiras no domingo e muitas 
pessoas lhe pediram a instalação de uma creche na localidade, solicitando

 
ao Senhor Presidente

que seja encaminhado um ofício para o prefeito com esse pedido, destacando que além dos 
moradores de Tranqueiras, a creche também atenderia aos moradores de Capim Açu, Marçal, 
São Mateus, Taquari e outras localidades. Em seguida, o Edil  destacou que na presente sessão 
deveriam ser formadas as novas comissões permanentes do legislativo municipal, questionando 
se isso seria feito ou não, obtendo como resposta do Presidente que ainda não havia essa 
definição. Concluindo a sua fala, o Vereador Almir agradeceu  a atenção de todos  e desejou um 
bom dia! Ver. Adriano Silva Machado: Após fazer as saudações de praxe, o  Edil cobrou do 
prefeito a reforma das estradas do Riachão, afirmando que os moradores estão sofrendo com o 
péssimo estado de conservação das mesmas. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente,  o envio 
de ofício ao prefeito, questionando se existe a previsão de realizar um paliativo nessas estradas, 
bem como nas estradas da região das Bateias, São José, Ingazeira, Catingueiro, afirmando ser 
preciso mandar a máquina tapar os buracos. Solicitou ainda, o envio de ofício cobrando uma 
solução para a água do Cubículo, salientando que os moradores daquela  região estão sofrendo.
Acrescentou que os moradores da Lage estão pedindo socorro em relação às estradas da região, 
destacando que já pediram uma solução ao prefeito e até o presente momento nada foi feito

 
nesse 

sentido.
 

Em aparte, o Vereador Reinalvo
 

afirmou desconhecer o problema de abastecimento de 
água do Cubículo, destacando que não está faltando água nessa região e que o prefeito está 
querendo fazer uma melhoria da rede existente. Disse que tem parentes que moram no Cubículo, 
conversou com os mesmos e eles lhe relataram que não está faltando água na comunidade, mas 
que o prefeito informou que vai fazer uma melhoria na rede existente e o projeto já está em 
andamento.

 
Dando continuidade, o Vereador Adriano

 
falou

 
que as informações sobre falta 

d’água
 

foram passadas por moradores da própria comunidade e que ele está sempre em contato 
com esses moradores. Disse não ter medo do

 
prefeito e que está cobrando aquilo que lhe é 

pedido pelo povo, destacando que não vai passar a mão na cabeça do gestor

 
e que sempre vai 

ficar ao lado do povo. Afirmou que sempre vai votar nos projetos que sejam bons para o 
município , enfatizando

 

que não votou no projeto da Taxa de Iluminação Pública

 

no final do ano 
passado, porque era ruim para o município e por isso votou contra.

 

Em aparte, o Senhor 
Presidente

 

esclareceu que não houve nenhuma votação de projeto para instituir taxa de 
iluminação pública no final do ano passado, que o Vereador Adriano está dando uma informação 
equivocada para o público presente. Destacou que o Vereador Adriano não votou nem a favor e 
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nem contra, porque a matéria não tramitou no legislativo e não foi submetida à votação no 
plenário.

 

Prosseguindo, o Vereador Adriano

 

disse ter sido convidado pelo prefeito para uma 
conversa, na qual o mesmo lhe informou que encaminharia para o legislativo projeto

 

de lei sobre 
o IPTU e sobre a Taxa de Iluminação Pública, mas que isso o presidente não fala para o público 
presente.

 

Novamente em aparte, o Senhor Presidente

 

afirmou que não recebeu nenhum projeto 
de lei do executivo e que o Vereador Adriano estava

 

mentindo, porque os vereadores são os 
primeiros a tomar conhecimento sobre qualquer matéria que é encaminhada para apreciação do 
legislativo. Destacou que na sessão solene o prefeito falou que iria encaminhar o projeto de lei 
para a Câmara para regularizar a cobrança do IPTU, ressaltando que cada vereador tem a 
liberdade de votar a favor ou contra os projetos de leis, mas que ele não aceita que o vereador 
diga uma mentira, afirmando que o projeto está na câmara, quando na verdade não está. Afirmou 
que até o momento a Câmara não recebeu nenhum projeto que trate de IPTU ou Taxa de 
Iluminação Pública.

 

Dando continuidade, o Vereador Adriano

 

mencionou

 

que tomou 
conhecimento desses projetos em reunião com o prefeito, ressaltando que o Presidente é um 
mentiroso e não tem moral para conduzir as sessões do legislativo municipal, ao contrário dele 
que é um homem de moral e assume o que

 

fala. Comentou

 

que o prefeito entrou no seu carro 
para falar sobre esses projetos de lei, mas que ele deixou claro para o mesmo que não votaria a 
favor, por entender que seriam projetos contrários aos interesses do povo. Afirmou que não 
participa de nenhum tipo de conchavo com o prefeito.

 

Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou 
aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, o público presente, e em seguida, o Edil 

 

disse que na sua região teve um mesmo problema quando o ex-prefeito Albercinho construiu o 
Colégio em Boca da Mata e os moradores do Angico e outras localidades ficaram chateados, mas 
o ex-prefeito honrou a sua palavra e agiu com coragem, fechando as escolas dessas localidades e 
transferindo todos os alunos para o colégio de Boca da Mata. Disse

 
ainda,

 
que algumas pessoas 

quiseram peitar o prefeito, mas esse não se intimidou e disse que fez o colégio e ele iria 
funcionar. Falou

 
que algumas pessoas ficaram chateadas, mas com o tempo elas entenderam

 
que 

a decisão foi a melhor, porque eles passaram a ver que a nova unidade escolar oferece melhores 
condições de ensino para os seus filhos. Afirmou faltar coragem ao atual prefeito para tomar uma 
decisão, independentemente de algumas pessoas ficarem chateadas com tal atitude. O Edil falou  

que nesse caso está a favor dos moradores da região, que querem estudar no colégio do Campo 
Grande. Prosseguindo, indagou ao Senhor Presidente e demais vereadores presentes,  se existe  na 
câmara algum projeto para implantação da creche no povoado da Ovelha, recebendo como 
resposta que não. Destacou que desde o primeiro mês do ano de 2017, vem cobrando benefícios 
para a sua região e todas as outras regiões do município. Enfatizou que não apoiou o mesmo 
deputado do prefeito por entender que o mesmo deu as costas para a sua região e não iria pedir 
voto para um deputado apoiado por um prefeito que deu as costas para o povo. Afirmou que para 
tentar enganar o povo, o prefeito esteve na região, faltando uma semana para a eleição, mandou 
quebrar as paredes do PSF, dizendo que iria ampliá-lo, mas não finalizou a obra e nem fez a 
creche. Disse que se não tinha dinheiro para fazer as duas coisas, não deveria ter mandado 
quebrar as paredes do PSF, afirmando que por esse tipo de coisa é contra a administração, não 
tendo nada contra a pessoa do prefeito, ressaltando que não vai dizer amém para uma 
administração errada. Dando continuidade, o Vereador Otacilio falou

 
que o Presidente da 

Câmara deveria ter vergonha na cara, porque ele foi no povoado da Ovelha dizer para o povo que 
só tinha um vereador contra a creche. Afirmou que ele não aceita esse tipo de coisa e por isso 
muitas pessoas acabam não gostando dele, enfatizando que ele ficou contra o deputado apoiado 
pelo prefeito porque ele deu as costas para a sua região. Salientou que está há mais de dois anos 
cobrando benefícios para sua região, questionando como o Presidente pode ir lá e dizer que ele 
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foi contra a instalação da creche na Ovelha. Afirmou que o áudio da sessão está disponível e que 
na sessão anterior defendeu que deveria ter sido dada prioridade para reforma e ampliação do 
PSF, porque muita gente é atendida nessa unidade de saúde. Questionou o porquê de o prefeito 
ter mandado quebrar as paredes, sendo que não tinha dinheiro para fazer a obra, defendendo que 
ele deveria ter deixado funcionando da forma como estava antes. Ressaltou

 

que não aceita esse 
tipo de coisa, que não tem medo de prefeito, que não tem medo de Presidente de Câmara, porque 
não tem rabo preso com ninguém. Enfatizou

 

que não recebeu nenhuma propina no legislativo, 
que apenas está cumprindo a função para a qual foi eleito, que é defender os interesses

 

do povo. 
Disse que não foi eleito para passar a mão na cabeça de prefeito, afirmando que desde as outras 
gestões a sua postura tem sido essa e nunca apoiou coisa errada. Disse

 

ainda, que o Senhor 
Presidente, como representante da região do Coité e Riachão do Coité deveria estar mais 
preocupado em cobrar a manutenção dessas estradas e não ficar falando mal de vereador. 
Afirmou que não é ele que tem rabo preso na Câmara e que 

 

não vai deixar de falar o que pensa 
com medo de ofender alguém, destacando

 

que se for preciso falar mil vezes que o prefeito está 
fazendo coisa errada, que ele vai falar. Mencionou

 

que é preciso haver respeito entre os 
vereadores e que ele só vai tratar outro vereador com respeito, se for tratado com respeito 
também. Afirmou que o Vereador Márcio Aparecido está ocupando o cargo de Presidente, mas 
isso não lhe dá direito de atropelar

 

ninguém. Voltou a defender que o prefeito não deveria ter 
quebrado o PSF, se não tinha dinheiro para reforma e ampliação, salientando

 

que ele deveria ter 
deixado como estava, instalado a creche e, depois, quando tivesse dinheiro, feito a reforma e 
ampliação do PSF. Destacou

 
que o prefeito, durante a campanha de deputado, assumiu o 

compromisso de reformar e ampliar o PSF, instalar uma creche na Ovelha, dar manutenção nas 
estradas da região e viabilizar a troca do transformador para possibilitar o funcionamento da 
máquina de beneficiamento de café existente na região. Disse que a máquina está trabalhando na 
sua região, porque ele fez essa cobrança na sessão anterior e também esteve na Secretaria de 
Transportes para cobrar. Questionou porque o prefeito não est á empenhando em resolver a 
questão do abastecimento de água do Açude, assim como para beneficiar os moradores do 
Riachão. Acrescentou

 
que existe um poço perfurado na região do Angico, na gestão do ex-

prefeito Albercinho, com vazão de 10 mil litros, mas os moradores estão passando sede e 
necessidade, apesar das inúmeras cobranças feitas por ele, e que os vereadores são testemunhas 
disso. Disse que o atual prefeito falou muito em mudança, indagando qual foi a mudança que 
ocorreu nesses mais de dois anos de gestão? Ressaltou que há mais de vinte anos Ituaçu era um 
município que tinha credibilidade, mas atualmente, em qualquer lugar que você passa o 
comentário que se ouve é da dívida que a Prefeitura de Ituaçu tem hoje, que só se ouve falar em 
dívida. Disse que a credibilidade do município está lá embaixo, afirmando que a prefeitura não 
está tendo crédito nem na farmácia, porque está em débito, acrescentando que a prefeitura tem 
dívida com todos os fornecedores do município. Enfatizou que nos últimos dezesseis anos, quem 
vendia para a prefeitura, podia fazer compromisso porque sabia que iria receber na data certa, 
mas que hoje é muito diferente. Disse que até mesmo os diaristas que prestam serviço ao 
município estão sem receber desde outubro e que ele não pode dizer amém ao prefeito. Falou  que 
após a sessão anterior, quando fez críticas ao prefeito, foi chamado pelo mesmo para conversar 
na sombra de uma das árvores que tem em frente da câmara. Comentou

 
que o prefeito lhe 

questionou se ele iria ficar contra a sua gestão e que se ele queria que fosse feito campanha para 
outra pessoa na região da Ovelha para o cargo de vereador. Afirmou que todos têm

 
direito de se 

candidatar, bastando para isso ter a ficha limpa e que o prefeito pode ter o seu candidato em 
todas as regiões do município, cabendo ao povo votar em quem escolher. O Edil falou que 
procura fazer o seu trabalho e deixa a decisão para o povo, ressaltando que esses precisam 
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escolher representantes que não tenham medo de falar a verdade. Destacou

 

que representante que 
só anda embaixo do braço do prefeito, que só diz amém para tudo que este faz, não é bom para o 
povo. Dando continuidade, destacou que o Senhor Presidente disse não ter havido votação da 
Taxa de Iluminação Pública no final do ano passado, mas que ele disse naquela

 

época que a 
Câmara tinha virado um balcão de negócios e volta a repetir isso hoje, porque se o Presidente 
não tivesse negociado com o prefeito para obter o apoio dos vereadores de situação para a sua 
reeleição, ele não estaria sentado na cadeira de presidente. Destacou que o Vereador Ronaldo era 
Vice-Presidente da Câmara, teve o seu nome retirado da chapa e não recebeu nenhuma satisfação 
por parte do presidente, sendo que na eleição anterior, há dois anos atrás, o Presidente contou 
com o apoio desses vereadores para se eleger e que ele não aceita esse tipo de coisa. Falou

 

que 
quando o vereador Reinalvo foi candidato a presidente, mesmo sabendo que ele não seria eleito, 
apoiou a sua candidatura até o final, porque ele tem palavra e sabe honrá-la. Prosseguindo, o 
Vereador Otacilio

 

disse que o prefeito precisa honrar todos os compromissos assumidos em 
palanque, porque o povo votou confiando nas suas propostas, destacando que ele prometeu 
creche em Tranqueiras, Lage, Bairro Primavera, Laranjeiras, entre outras localidades, e que o 
mesmo

 

tem obrigação de honrar esses compromissos. Ressaltou

 

ter votado no atual prefeito e 
não esconde isso de ninguém, mas votou pensando na mudança e as pessoas estão vendo o que é 
a mudança hoje, com a reputação de prefeitura má pagadora espalhada no comércio local. 
Salientou

 

que o

 

prefeito inaugurou a reforma da escola do Paquetá

 

e parabeniza o mesmo pela 
realização da obra, mas é contra fazer festa de inauguração, porque o dinheiro que gasta com 
festa poderia

 

ser usado para pagar quem deve. Parabenizou o prefeito pela inauguração da creche 
da Ovelha, afirmando ser a favor da sua implantação, bem

 
como

 
de qualquer outro benefício em 

favor das comunidades de Ituaçu. Destacou não ser a favor de malandragem e ninguém pode 
contar com ele para isso. Afirmou que a prefeitura deve R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

 
para o 

borracheiro, deve os donos de máquinas que prestaram serviços em Ituaçu, questionando porque 
fez se não tinha como pagar. Disse ainda, que o município corre o risco de não ter os tradicionais 
festejos juninos, porque as bandas que tocaram no ano anterior ainda não receberam. Afirmou 
que o

 
prefeito prometeu a água de Boca da Mata, usou um poço que tinha sido perfurado pelo 

ex-prefeito Albercinho e só levou a água até a caixa d’água, deixando por conta dos moradores 
fazer a encanação até suas residências. Disse que a promessa tinha sido de fazer todas as ligações 
residenciais e que ele tinha obrigação de honrar o compromisso assumido. Falou  que se o 
prefeito não queria ser cobrado, não deveria ter feito compromisso. Enfatizou que não tem medo 
da verdade, e que se o prefeito quiser colocar cem candidatos na sua região, que assim o faça, 
mas ele não vai parar de cobrar o que estiver errado e nem vai dizer amém para o que está 
errado. Questionou o que custa para o município fazer a ligação da energia elétrica na quadra de 
Almas Pobres, destacando que a estrutura está toda pronta, mas tem mais de dois anos de gestão 
e o prefeito não fez nada por aquela região. Mencionou que na estrada do Angico para 
Tranqueiras, passando pelo São João, passam cerca de trinta motos todos os dias e o prefeito não 
deu manutenção no trecho. Afirmou que o papel do vereador é cobrar e ele tem feito isso, mas 
que os vereadores não têm a chave do cofre e não podem mandar fazer. Destacou  que seu 
objetivo é sempre defender o interesse do povo e não passar a mão na cabeça de prefeito. 
Afirmou que o prefeito está fazendo uma operação tapa buracos na estrada do Capim Açu, 
atendendo cobrança feita por ele. Destacou que o Vereador Almir, já cobrou por diversas vezes a 
reforma da quadra de Tranqueiras. Disse que o prefeito assumiu o compromisso com os 
moradores de fazer o campo de São Mateus, mas não fez, salientando que não pode fazer por 
conta própria essas obras, mas o pouco que pode, faz com o coração. Em aparte, o Vereador 
Adriano afirmou que foi rebatido pelo Vereador Reinalvo no tocante a água do Cubículo, 
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destacando que o mesmo deveria estar preocupado em defender o povo e não ficar defendendo o 
prefeito. Disse

 

que apenas comentou

 

na sessão o que lhe foi relatado por moradores do Cubículo 
e região. Em seguida, o Edil falou

 

que por diversas vezes foi procurado pelo Vereador Reinalvo, 
em companhia do Vereador Otacílio, ocasião em que ambos def enderam a necessidade de tirar o 
Vereador Márcio Aparecido da

 

presidência, mas de repente o referido colega

 

passa a votar no 
Presidente e passa a compor chapa como Vice-Presidente, ressaltando

 

que isso é covardia.

 

Em 
aparte, o Vereador Reinaldo

 

destacou que o uso do aparte deve ser somente para comentar o 
assunto que está sendo falado pelo Vereador naquele momento, mas como o Vereador Adriano 
usou do aparte para comentar outro assunto e usou o seu nome, ele tem o direito de responder. 
Afirmou que covarde são eles, que fizeram toda a campanha com seu nome, levando pessoas 
para o deputado Marquinho Viana e dizendo que era ele quem estava mandando. Disse que 
covarde é quem faz campanha usando o nome do outro, é faltar com a verdade e ainda acusar os 
outros de serem mentirosos. Afirmou que tem parentes na região do Cubículo e também tem 
eleitores lá e para querer se promover, o Vereador Adriano fica lhe queimando e dizendo que 
está faltando água, quando na verdade o que a comunidade está querendo é uma melhoria no 
sistema de abastecimento. Dando continuidade, questionou ao Vereador Otacílio se ele se lembra 
da conversa que tiveram e acordaram que se não tivessem os votos necessários para se eleger, 
eles fariam uma composição com o Presidente Márcio Aparecido. Falou

 

que os vereadores 
tentaram lhe enganar, afirmando que uma vereadora teria declarado o apoio e que ele declararia o 
seu apoio ao ex-prefeito Albercinho. Ressaltou

 
não ser macaco para ficar pulando de galho em 

galho, que sempre fez oposição ao ex-prefeito e nunca ficou pulando de galho em galho. 
Afirmou que não recebeu nenhuma propina de prefeito para votar no Presidente Márcio 
Aparecido, que apenas cumpriu o que havia dito desde o início, no sentido de que se não tivesse 
os votos necessários, faria uma composição com o mesmo.

 
Em aparte, o Vereador Sivaldo

 

pediu a todos os vereadores que ajudassem
 

a manter o clima de paz e harmonia no legislativo 
municipal, tratando assuntos que sejam mais relevantes para a comunidade. Em seguida, 
comentou a fala do Vereador

 
Otacílio, afirmando que não foi somente ele quem cobrou a 

manutenção da estrada Taquari ao Capim Açu, ressaltando também ter feito essa cobrança ao 
prefeito em diversas oportunidades, assim como o Vereador Almir. Falou que, 
independentemente de qualquer coisa, a máquina está fazendo o serviço e é isso que importa.  

Dando continuidade, o Vereador Otacílio destacou que o dever e obrigação dos vereadores é 
fazer as cobranças. Disse que o motorista de Tranqueiras que faz o transporte dos alunos do 
Jatobá, não está podendo fazer isso e os alunos estão tendo que fazer parte do trajeto de moto 
para somente depois pegar o carro do transporte escolar. Mencionou que trata-se  de um trecho 
pequeno, mas o Secretário de Transportes não percorreu as principais estradas do município e 
não fez uma programação adequada. Destacou que na sessão anterior comentou a fala do Senhor 
Jaime Calixto, que agradeceu em vídeo ao prefeito pela manutenção da estrada que dá acesso a 
sua propriedade. Afirmou que nunca vai ser contra a realização de obras de reforma nas estradas 
do município, mas defendeu que o benefício deve ser para todos e devem ser priorizadas as 
estradas principais, que atendam o

 
maior contingente populacional. Prosseguindo, o Edil, 

comentou a fala do Vereador Reinalvo, afirmando que o Vereador Márcio Aparecido está no seu 
terceiro mandato de presidente e que, em nenhuma das vezes, foi eleito com seu voto, mas que 
isso de nada impede de votar nele no futuro. Em seguida, retratou-se afirmando que na primeira 
eleição votou no Vereador Márcio Aparecido para presidente, ressaltando que naquela época 
estava todo mundo de boa. Falou que o Vereador Reinalvo não tem palavra e que não pode 
discutir com ele, porque eles participaram de várias reuniões e o Vereador Reinalvo defendeu 
várias vezes que o candidato deveria ser o Vereador Otacílio, até para mostrar ao prefeito a união 
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do grupo. Disse ser preciso pensar bem nas palavras antes de falar para depois não se 
decepcionar. Comentou

 

que o Vereador Reinalvo assumiu o compromisso com o Deputado 
Estadual Aderbal Caldas, mas faltando quinze dias paras as eleições, o prefeito conversou e ele 
acabou apoiando o Deputado Estadual Nelson Leal. Disse

 

ainda,

 

que o prefeito puxou a orelha 
do referido vereador e ameaçou tirar o emprego do seu filho, caso o mesmo não votasse no seu 
candidato a deputado. Afirmou que, quando falou da negociata na câmara, estava se referindo ao 
fato do Senhor Flávio Wanderley ter feito graves denúncias contra a administração municipal e o 
Presidente da Câmara engavetou a denúncia e não passou nada para os vereadores, mas quando 
foi a vez de tramitar o projeto da Taxa de Iluminação Pública, o Presidente desrespeitou o 
regimento interno para tentar aprovar a matéria na câmara. Afirmou que se dependesse do 
Senhor Presidente, o povo de Ituaçu estaria pagando a taxa de energia.

 

Ver. Tertulina

 

Silva 
Andrade: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em 
mais uma sessão do legislativo municipal, ressaltando que não teve como estar presente na 
sessão anterior em razão de uma cirurgia realizada. Dando continuidade, a Vereadora Tertulina 
pediu mais união e paz a todos os vereadores, afirmando que o trabalho deve ser em benefício do 
povo. Em seguida, afirmou que não pode emitir nenhuma opinião sobre a situação do Colégio do 
Campo Grande, porque não conhece a realidade, mas que as pessoas presentes podem ter certeza 
de que o Vereador Ronaldo tem cobrado insistentemente essa questão. Disse que, no que 
depender dela e for do interesse do povo, que os moradores podem sempre contar com ela e com 
o seu apoio. Sobre o seu apoio à reeleição do Presidente Márcio Aparecido, disse que não tem 
rabo preso

 

com prefeito e que votou nele porque fez o compromisso de apoiá-lo e honrou esse 
compromisso. Sobre a água do cubículo, disse aos vereadores Reinalvo e Adriano que esteve na

 

referida

 
localidade, juntamente com o prefeito e que o pedido feito pela comunidade é no sentido 

de melhorar o sistema de abastecimento já existente. Mencionou
 

que o prefeito fez a promessa e 
precisa cumprir, porque já faz bastante tempo que ele fez essa promessa e ainda não cumpriu. 
Dando continuidade, solicitou

 
ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito pedindo 

providências quanto a estrada da Lage ao
 

Rio do Ourives, afirmando que está em situação 
precária e ela

 
gastou mais de duas horas para conseguir sair da Lage e chegar em Ituaçu. 

Solicitou também a reabertura do ponto de
 

apoio médico da Melancia, destacando
 
que o mesmo 

ficou aberto por dois meses, depois fechou e ninguém sabe se vai reabrir novamente. Solicitou 
ainda a instalação de braços de luz na comunidade de Riachão, próximo da Lage. Afirmou não 
ser contra o prefeito, nem contra o povo e que vai votar a favor de todos os projetos que venham 
a beneficiar a população. Destacou que quando o projeto é para o bem do povo, todos saem 
ganhando, porque o prefeito e os vereadores precisam do povo para se eleger. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, a Vereadora comentou a fala das pessoas que fizeram uso da Tribuna 
Livre, enfatizando ter participado da inauguração do Colégio do Campo Grande, juntamente com 
outros vereadores e que considera a obra muito importante para as comunidades dos Gerais. 
Falou que o colega Ronaldo fez o convite para que os vereadores fossem ver a realidade do 
colégio da Laranjeira há bastante tempo, afirmando estar à disposição para ir nessa visita, até 
para mostrar para os membros da comunidade que os vereadores querem o que é melhor. Disse 
ser muito importante que todos conheçam os seus direitos e que é muito bonito ver um pai  de 
aluno e estudante ocupar a Tribuna Livre da Câmara para fazer uma reinvindicação legítima, 
destacando acreditar que todos os vereadores estão à disposição para ajudar nessa questão. 
Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu parabenizou a polícia local, afirmando que em 
2017 fez um comentário sobre a situação da segurança pública no município e depois a coisa não 
evoluiu como ela gostaria, porque uma andorinha só não faz verão. Disse que na oportunidade 
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comentou o aumento do número de usuários de drogas no município e falta de oportunidades 
para os jovens, sendo sugerido pelo vereador Almir na ocasião a formação de uma Guarda 
Municipal, mas o executivo municipal informou que não teria condição de arcar com esse custo. 
Enfatizou

 

que o seu objetivo naquele momento era parabenizar a polícia, afirmando que houve 
uma ação conjunta e não sabe se a mesma é do conhecimento de todos. Disse que a ação deu 
uma baixa boa no tráfico da cidade, não sabendo informar de quem foi a iniciativa. Deu as boas 
vindas

 

à colega Tertulina, salientando

 

que a sua ausência foi muito sentida e ela é sempre bem-
vinda no legislativo municipal. Quanto à reeleição do Presidente Márcio Aparecido, disse que já 
está há algum tempo aguardando uma oportunidade para falar sobre esse assunto, destacando que 
o seu voto nele foi num processo iniciado quando da aprovação da reeleição no legislativo 
municipal. Disse que nessa época, quase a totalidade dos vereadores apoiaram o projeto, 
inclusive os membros da bancada de oposição, da qual ela faz parte. Afirmou que por ocasião da 
tramitação desse projeto, não houve nenhuma reunião da bancada para tratar da questão. 
Ressaltou

 

que o seu compromisso com a reeleição do Presidente foi um compromisso pessoal,

 

fruto da amizade que tem com o mesmo e independe se ele está na bancada de situação ou 
oposição. Afirmou que, se na época em que houve a aprovação da reeleição, tivesse havido uma 
reunião do grupo para informar que seria lançado um nome para concorrer, não poderia ter feito 
o compromisso com o Presidente para sua reeleição. Falou

 

que foi muito criticada e que muitos 
vereadores falaram que ela foi comprada, que ela foi beneficiada, mas que em nenhum momento 
ela sofreu qualquer tipo de influência sobre a sua

 
decisão, tendo apenas cumprido a palavra que 

deu ao Presidente. Mencionou
 

que algumas poucas pessoas lhe parabenizaram por isso, 
afirmando que poucos homens tem a coragem que ela teve de enfrentar a situação e honrar a sua 
palavra. Disse que o seu grupo deveria ter definido com mais antecedência o lançamento de 
outro candidato, porque se assim o tivesse feito, ela não teria assumido o compromisso que 
assumiu. Destacou

 
que somente faltando uma semana para a eleição da Mesa Diretora, é que ela 

foi procurada,
 

mas informou que já tinha feito compromisso antes, voltando a destacar que não 
recebeu nenhum benefício escuso, seja do Presidente ou do prefeito. Enfatizou

 
que mantém o seu 

orgulho intacto, anda de cabeça erguida e não tem rabo preso com ninguém. Disse que muitas 
pessoas brincam que ela é vereadora e anda de bicicleta, mas que isso não lhe causa  demérito  

algum, pois ela tem o maior orgulho da sua bicicleta. Prosseguindo, a Vereadora Elza Marillu 
disse ter ouvido alguns comentários de que ela teria pulado para o lado de Adalberto, mas que  

queria deixar claro que não pulou para o lado de ninguém, que ela é “quarenta” e  vai continuar 
votando a favor dos projetos que beneficiem a comunidade, independentemente desse projeto ser 
de autoria do executivo. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando a todos um bom 
dia. Em questão de ordem, a Vereadora Tertulina voltou a fazer uso da palavra, agradecendo 
ao prefeito pela reforma que está fazendo na escola da sua localidade. Disse que a obra está 
sendo muito bem feita e que a escola vai ficar de excelente qualidade, enfatizando que nunca foi 
feita uma reforma daquele porte naquela unidade escolar. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do 
legislativo municipal. Quanto ao Colégio do Campo Grande, disse que, no que depender dele, 
vai apoiar o que é melhor para o povo, ressaltando estar ciente da situação, porque o Vereador

 
Ronaldo está sempre cobrando uma solução para o problema do referido Colégio. Pediu ao 
Senhor Presidente que mantenha entendimento com o prefeito, leve ao conhecimento do mesmo 
a realização desse abaixo assinado e tente sensibilizá-lo. Destacou que a decisão final é do 
prefeito, mas acredita que uma boa conversa pode resolver esse problema. Em seguida, solicitou
ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito, pedindo a manutenção da estrada da Lage, 
afirmando que também saiu de casa por volta das seis horas e foi chegar em Ituaçu quase oito
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horas,

 

achando isso um absurdo. Disse que além de dar manutenção na estrada, é preciso 
também mandar roçar, destacando

 

que o mato está tomando conta e arranhando

 

os carros. Dando 
continuidade, o Edil disse não aceitar a conversa do Vereador Adriano, porque não existe 
nenhum projeto tramitando no legislativo municipal acerca da cobrança do IPTU e da Taxa de 
Iluminação Pública, em 2019. 

 

Falou

 

que o Vereador Adriano foi um dos que votaram a favor da 
cobrança da Taxa de Iluminação Pública no município e que na ocasião votaram contra os 
vereadores Almir, Ronaldo, Joel e Elza Marillu, destacando

 

que esses foram os vereadores que 
votaram a favor do povo e o Vereador Adriano votou contra o povo. Mencionou

 

que na sua 
região existe uma Associação Rural, que foi reconhecida de utilidade pública federal, foi 
reconhecida de utilidade pública estadual, salientando que

 

ele elaborou um projeto para 
reconhecer como de utilidade pública municipal, mas o Vereador Adriano votou contra esse 
projeto que visava beneficiar uma associação rural. Destacou que o projeto foi aprovado pela 
Câmara, mas o prefeito vetou o mesmo. Salientou

 

que o veto do prefeito foi submetido ao 
plenário e foi mantido, tendo pedido ao Vereador Adriano o apoio, ele disse que apoiaria, mas na 
hora da votação, o mesmo

 

votou contra. Ressaltou

 

que a associação tem um trator rural e 
trabalha para beneficiar todos os moradores, não recebendo nenhuma crítica ao trabalho 
desenvolvido. Afirmou que outros vereadores da bancada de situação apoiaram o seu projeto, 
agradecendo os mesmos pelo seu apoio.

 

Em aparte, o Vereador Otacílio

 

destacou que 
conseguiu um trator agrícola através do Deputado Federal José Rocha e que hoje o mesmo está 
sendo usado pela associação da Ovelha. Disse que o parlamentar também conseguiu uma quadra 
de esportes para a localidade de Boca da Mata e que por isso o apoiou nas últimas eleições, 
porque procura apoiar quem tem compromisso com o município e com o povo.

 

Dando 
continuidade, o Vereador Joel

 

parabenizou o colega

 

Otacílio pelas conquistas, afirmando que 
assim devem trabalhar todos os vereadores. Em seguida, informou que não teve nenhuma 
conversa com o atual prefeito e nem com o ex-prefeito para tratar da eleição Mesa Diretora. 
Disse que apoiou a reeleição do Presidente Márcio Aparecido e aceitou continuar fazendo

 
parte 

da Mesa Diretora porque é amigo do mesmo e não se pode perder uma amizade por causa de 
política. Afirmou ser filiado no PSB, sempre vai defender as cores do partido e pretende

 
se 

candidatar à reeleição pelo mesmo partido, independentemente de quem seja o candidato a 
prefeito.

 
Ver. Euvaldo

 
Figueredo da Silva:

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

comentou a fala das pessoas que fizeram uso da Tribuna Livre, afirmando que o Vereador 
Ronaldo tem cobrado insistentemente uma solução para o colégio do Campo Grande, inclusive 
tendo convidado os demais vereadores para fazer uma visita in loco nas duas unidades escolares. 
Disse que ainda não fez a visita por falta de tempo, mas que não existe nenhuma má vontade de 
sua parte para resolver esse problema. Pediu ao Senhor Presidente que agendasse uma reunião 
com o prefeito e todos os vereadores para discutir uma solução para esse impasse. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider  

de Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , voltou 
a saudar todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu a presença do Gerente do Banco do 
Brasil, pedindo que ele compareça mais vezes nas sessões da Câmara de Vereadores. Em 
seguida, deu as boas-vindas à vereadora Tertulina ao legislativo municipal após a realização de 
uma cirurgia, rogando a Deus que ela tenha muitos anos de vida e saúde. Dando continuidade, o 
Edil comentou a fala do Vereador Adriano, destacando que o prefeito se reuniu com a 
comunidade do Cúbiculo, próximo das eleições municipais e fez uma promessa aos moradores. 
Disse que o vereador só cobra porque é cobrado pelo povo, até porque ele não tem condição de 
fazer tudo que o povo pede por conta própria. Destacou que a atribuição do vereador é legislar e 
fazer as cobranças ao prefeito, cabendo ao chefe do executivo levar os benefícios para as 
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comunidades. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Reinalvo de que os ver eadores 
estariam tentando enganá-lo, afirmando ter muito respeito pelo mesmo, mas que discorda dele e 
que ele estava

 

mentindo. Comentou

 

que foi realizada uma reunião na casa do Vereador Reinalvo, 
a pedido deste e que na ocasião ele manifestou a sua intenção de mostrar a união do grupo para o 
prefeito. Disse

 

que na ocasião ele afirmou que só conseguiriam vencer a disputa com o apoio da 
Vereadora Elza Marillu. Afirmou que em nenhum momento pediu o voto para a Vereadora Elza 
Marillu e para o Vereador Joel Teixeira, só tendo pedido o voto para a Vereadora Tertulina, mas 
essa disse que já tinha feito compromisso com o Presidente Márcio Aparecido. Falou

 

que 
tentaram convencê-la até o dia anterior à eleição da Mesa Diretora, mas ela se manteve firme e 
disse que honraria o seu compromisso. Dando continuidade, comentou

 

que ele e os vereadores 
Otacílio, Ronaldo e Reinalvo estavam reunidos na casa do Vereador Reinalvo, quando ligaram 
para o Vereador Adriano, tendo o mesmo se mantido fiel ao compromisso que fez desde o início. 
Disse que o prefeito viu essa reunião e acreditou que era possível que eles vencessem a eleição, 
mas que para isso seriam necessários seis votos. 

 

Mencionou

 

que poderia ter se lançado 
candidato a presidente, mas que por ocasião de um churrasco que fez em sua residência, pediu o 
apoio da Vereadora Elza Maril lu, mas que ela disse que não poderia apoiá-lo, porque já tinha 
feito compromisso com o Presidente Márcio Aparecido. Afirmou que no início o Vereador Joel 
declarou o seu apoio a ele, mas depois disse que apoiaria a reeleição do Presidente. Disse que em 
seguida, o Vereador Otacílio lançou a sua candida tura e ele declarou o seu apoio ao mesmo. 
Afirmou que em nenhum momento os vereadores usaram de má fé ou mentiram para o Vereador 
Reinalvo, até porque ele era um dos cabeças nessa articulação para compor outra chapa para 
concorrer à presidência. Destacou que estranhou o fato do colega

 
figurar como

 
candidato a vice-

presidente na chapa encabeçada pelo Vereador Márcio Aparecido, afirmando que isso ficou 
muito feio para ele, até porque no dia anterior eles estavam reunidos para montar uma chapa e no 
dia seguinte ele estava fazendo parte da outra chapa.

 
Afirmou que o Senhor Presidente teve os 

seus méritos na disputa e que é preciso respeitar a decisão da maioria. Dando continuidade, o 
Vereador Almir ratificou as palavras do vereador Adriano, afirmando que o executivo 
encaminhou o projeto para regulamentar a cobrança do IPTU no final do ano anterior, mas que 
ele solicitou vistas ao projeto de lei e esse acabou não sendo votado no plenário. Disse acreditar 
que esse projeto não seria aprovado, caso fosse para votação, porque muitos vereadores estavam 
se manifestando contrários ao mesmo, inclusive vereadores da bancada de situação por ser 
antipopular. Disse entender a necessidade de incrementar a receita do município, mas que o 
chefe do executivo precisa levar em consideração a realidade de Ituaçu, afirmando que trata-se 
de um município pobre, com um alto número de desempregados, principalmente depois do 
fechamento da Itaguarana. Sobre a água do Açude, o Edil disse que vai tentar viabilizar junto ao 
deputado que apoiou nas últimas eleições, enfatizando que esteve na localidade durante o 
período eleitoral e assumiu o compromisso de buscar, juntamente com o seu deputado, o sistema 
de abastecimento, já que a comunidade não dispõe de uma água de qualidade. Sobre a fala do 
Vereador Otacílio , afirmou que fez uma campanha limpa, sem fazer promessas que sabia que 
não poderia honrar. Destacou que o vereador Otacílio e o prefeito prometeram um campo para a 
comunidade de São Mateus, mas já se vão dois anos de gestão e nada foi feito. Falou  que os 
moradores lhe procuraram para pedir o campo, mas que ele lamentou e disse que deveriam 
procurar quem fez a promessa e foi o mais votado na região. Prosseguindo, disse que gostaria de 
aproveitar a presença do Gerente do Banco do Brasil para pedir socorro ao mesmo no sentido de 
aumentar a oferta do serviço expresso na cidade, destacando que a demanda é muito alta e existe 
uma dificuldade em ter acesso aos serviços do Banco do Brasil, o que acaba desestimulando as 
pessoas que tem intenção de abrir uma conta na instituição financeira. Destacou que, com todas 
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as críticas, o Bradesco ainda continua sendo a melhor opção para os ituaçuenses.

 

Fazendo uso da 
palavra, o Gerente do Banco do Brasil

 

saudou a todos os presentes, afirmou que nos próximos 
dez dias a instituição deve aumentar a oferta de serviços, enfatizando que já fechou parceria com 
o Frigorífico Ituaçu, com a farmácia de Mateus, em frente do Hospital e mais um ponto próximo 
do Senhor Sebastião Barbosa. Afirmou que, além disso, a agência local vem lutando para 
viabilizar a

 

implantação de uma caixa na agência, mas que isso depende da soma de esforços, 
inclusive do poder público, cobrando da superintendência regional e estadual. Disse que esses 
novos dois pontos de atendimento que serão abertos nos próximos dez dias já vão representar um 
avanço significativo.

 

Dando continuidade, o Vereador Almir

 

solicitou ao Senhor Presidente, o 
envio de ofício ao Tenente da PM, responsável pela Polícia Militar no município, pedindo que 
seja feita uma ronda na zona rural do município, principalmente no período noturno, ressaltando 
que estão ocorrendo muitos furtos. Relatou que recentemente, em sua rua, uma menina teve o 
seu celular tomado por dois bandidos em uma moto, e

 

que ligaram para o polícia para avisar, 
mas que foram informados que a viatura estava em manutenção. Falou

 

que nesses casos, o 
comando precisa mandar uma viatura para atuar no município enquanto a outra está em 
manutenção. Em seguida, o Edil pediu que seja implantado o policiamento no Distrito de 
Tranqueiras, afirmando que a localidade tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos e já tem 
registro de diversas atividades criminosas sendo praticadas lá, o que demandaria um 
policiamento constante da localidade. Solicitou

 

ao Senhor Presidente

 

que seja reiterado o seu 
ofício ao prefeito, pedindo que ele cumpra a promessa de campanha de abrir um ponto de 
atendimento médico nas Mamonas, destacando que existem muitos moradores naquela região e 
todos seriam beneficiados.

 

Em questão de ordem, o Vereador Ronaldo

 

fez um convite a todos 
os vereadores e público presente para a aula inaugural da escolinha de futebol que será 
implantada na região dos Gerais, afirmando que essa foi uma promessa de campanha e ele está 
muito emocionado de conseguir honrar esse compromisso. Falou

 
que no dia serão realizadas 

palestras e matrículas dos alunos no projeto, ressaltando que o mesmo vai funcionar como 
atividade paralela à escola e que todas as crianças deverão ter bom comportamento

 
regular

 
na 

escola, assiduidade nas aulas e tirar boas notas.
  

Disse
 

que tudo foi realizado com muito esforço, 
que conseguiu comprar os uniformes, as bolas e agora está tudo pronto para dar o pontapé inicial 
nesse projeto.

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

Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, afirmou que o Vereador Otacílio quebrou o 
protocolo na sessão anterior, que era solene e fez um discurso político. Disse que na ocasião 
ainda falou com educação, pedindo que ele deixasse aqueles comentários para outra 
oportunidade, já que se tratava de uma sessão solene. Afirmou que num dos trechos da sua fala, 
o Vereador Otacílio afirmou ser contra a construção da creche, porque teria apenas quebrado 
uma parede e colocado os alunos lá dentro. Disse acreditar que os vereadores precisam ser gratos 
por todos os benefícios que chegam às suas regiões, citando como exemplo, a fala do Vereador 
Almir, que agradeceu pela reforma e inauguração da Escola do Paquetá. Afirmou que nessa hora 
o vereador não pode pensar se é oposição ou situação, devendo pensar em primeiro no benefício 
que está chegando para o povo. Ressaltou que sempre teve vergonha na cara, porque reproduziu 
na inauguração da creche o que o vereador falou na sessão solene, quando disse que era contra, 
porque havia apenas quebrado uma parede do PSF. Destacou não ter dito nenhuma mentira e que 
apenas reproduziu o que escutou na sessão solene e que a ata pode comprovar isso, bem como o 
áudio da sessão. Destacou que o vereador Otacílio

 
também comentou a situação do Coité, mas 

esqueceu-se de dizer que, logo após o recesso do legislativo, ele esteve naquela
 
localidade e 

disse que o Vereador Márcio Aparecido teria votado contra o povo de Ituaçu. O Senhor 
Presidente disse que o projeto de lei citado pelo vereador sequer chegou a ser votado no plenário 

Fl. 86V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 1708 DE MARÇO DE 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

   

 

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

 
 

da câmara e ele faltou com a verdade quando disse que foi realizada a votação e mentiu dizendo 
que o Vereador Márcio Aparecido tinha votado a favor. Afirmou que um vereador não pode 
tentar derrubar o outro usando de mentiras para

 

isso. Desculpou-se com o Vereador Otacílio 
pelas palavras, ressaltando que não gosta desse tipo de embate e que não costuma deixar se 
envolver, mas que tem horas que não pode deixar passar e precisa dar a sua opinião. Afirmou 
que trata a todos os vereadores com todo respeito e que jamais gostaria de chegar a esse ponto 
numa sessão da câmara, apesar de ter tomado conhecimento há algum tempo das declarações que 
o Vereador Otacílio fez na região do Coité. Enfatizou

 

que a verdade sempre aparece e que ele 
procura agir sempre com naturalidade e espera a verdade prevalecer. Dando continuidade, disse 
que o Vereador Adriano Machado esteve na comunidade do Riachão e falou para uma pessoa 
que somente o Vereador Márcio Aparecido votou a favor do projeto da Taxa de Ilum inação 
Pública, como se um voto fosse suficiente para aprovar um projeto na Câmara de Ituaçu. 
Destacou que algumas matérias que são submetidas a apreciação do legislativo precisam do 
quórum qualificado de oito votos a favor para serem aprovadas, sendo que na maioria são 
necessários seis votos e o presidente sequer chega a votar. Ressaltou

 
que em dois anos da atual 

legislatura, ele não teve que votar em nenhum projeto de lei, porque só vota em caso de empate. 
Disse que se precisar votar, não vai fugir da sua

 
responsabilidade e vai votar, seja para votar a 

favor ou contra, porque nunca precisou se esconder de nada e de ninguém. Afirmou que está em 
terceiro mandato de vereador, sempre pautando a sua atuação pela verdade e não vai aceitar ser 
taxado de mentiroso

 
por ninguém. Disse que todos os vereadores tem conhecimento das 

indicações que ele faz e sabem que ele pediu ao prefeito para levar água para as localidades do 
Açude e do Riachão, destacando que os vereadores não só sabem como votaram a favor dessas 
indicações, questionando se ele apresentou ou não essas indicações. Agradeceu aos vereadores 
por terem votado a favor das suas indicações, já que é dever do vereador aprovar tudo que é bom 
para o município. Afirmou que os vereadores sabem do sofrimento das suas  comunidades, que 
eles sabem do sofrimento dos moradores dessas regiões, assim como ele também sabe do 
sofrimento dos moradores do Coité, que estão enfrentando dificuldades com as estradas da 
região, que ele também conhece o sofrimento dos moradores do São  José, porque passa todos os 
dias por essa estrada e sabe a situação da mesma. Disse ter ciência das dificuldades enfrentadas 
pelos moradores das regiões dos vereadores Sivaldo e Otacílio, porque esteve na Ovelha para a 
inauguração da creche. Falou que tem ciência das dificuldades enfrentadas por cada um dos 
vereadores que compõe o legislativo municipal, não só para conseguir os benefícios para as 
regiões que representam, mas também para atender os pedidos que são feitos pelos eleitores. 
Destacou que muitas

 
vezes os vereadores precisam suplicar ao médico, ao prefeito, ao deputado 

para conseguir que um paciente do município seja atendido, ressaltando que recentemente passou 
por essa situação, devido a um acidente de moto na sua região, mas graças a Deus conseguiu. 
Afirmou que essa é a maior satisfação que um político tem na vida, que é servir a alguém. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, disse que fica imaginando até que ponto as pessoas podem 
chegar, soltando mentiras e tentando denegrir a imagem das outras. Falou que o Vereador 
Reinalvo lhe pediu para que fosse esclarecida a situação que levou a ser vice-presidente. 
Afirmou que não há necessidade de se falar mais nisso, até porque a eleição da Mesa Diretora já 
passou, ele já foi eleito presidente, tendo obtido

 

a maioria dos votos e sequer houve uma chapa 
concorrente. Destacou que já foi voto vencido numa eleição para Presidente da Câmara, já 
disputou e perdeu a eleição para Presidente, tendo obtido somente três votos, contra seis votos 
obtidos pelo ex-presidente Ruytemberg Silva. Mencionou

 

que perder faz parte do processo 
democrático e que mesmo ciente da sua derrota, ele não retirou a sua candidatura e se manteve 
firme na disputa, porque sabe ganhar e sabe perder. Disse que pediu o voto a cada um dos 
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vereadores presentes na sessão. Diante da negativa do Vereador Ronaldo, lembrou ao mesmo 
que fez o pedido na casa do Senhor Lupes José dos Santos, na presença do Deputado Estadual 
Marquinho Viana, dos Vereadores Almir, Sivaldo, Joel e do ex -vice-prefeito Ruy. Disse que na 
ocasião, o Deputado Marquinho Viana questionou se todos iriam lhe apoiar e que ele falou que 
seria candidato e esperava contar com o apoio de todos os vereadores presentes. Afirmou que na 
ocasião, o Vereador Ronaldo não respondeu nada, que os Vereadores Sivaldo e Joel declararam 
os seus apoios e o Vereador Almir falou que ainda não havia se decidido. Disse que também 
pediu o voto ao Vereador Adriano, bem como a todos os demais. Destacou que faltando uma 
semana para a eleição, ele fez uma reunão

 

e tentou agraciar a todas as siglas representadas no 
legislativo, colocando: Vereador Márcio Aparecido (PR) como Presidente, Vereador Adriano 
Machado (PTB) como vice-presidente, Vereador Joel Teixeira (PSB) como 1º Secretário e 
Vereador Euvaldo Figue iredo como 2º Secretário. Destacou

 

que para registrar a chapa, todos os 
vereadores deveriam assiná-la na véspera da eleição e que ele combinou com todos para fazer 
isso. Disse que combinou de encontrar o Vereador Adriano ,

 

às 11 horas,

 

na sede do legislativo 
municipal, que ficou até o período da tarde esperando, mas o mesmo não compareceu. Disse que 
no dia seguinte, o vereador não chegou no horário habitual da sessão e foi preciso se reunir com 
os vereadores que haviam lhe declarado o apoio para questionar se ele poderia substituir o 
Vereador Adriano pelo Vereador Reinalvo na chapa, recebendo o aval de todos. Destacou que o 
Vereador Adriano não estava presente e que o Vereador ainda relutou em aceitar fazer parte da 
chapa, até para evitar alguma conversa de que ele estaria tentando prejudicar o Vereador 
Adriano. Falou

 

que depois o Vereador Adriano votou contra essa chapa e declarou que não 
votaria na reeleição do Presidente Márcio Aparecido. Disse que os funcionários da câmara são 
testemunha de tudo que aconteceu e sabem que os fatos

 

narrados por ele são verdadeiros, que ele 
não precisa recorrer à mentira para se justificar. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
destacou que o vice-prefeito Luiz Pessoa não esteve presente na inauguração da reforma da 
Escola do Paquetá, mas teve o seu nome lembrado na ocasião pelo prefeito, que relembrou o fato 
da irmã do vice-prefeito, que foi uma das primeiras professoras daquela escola, ter o sonho de 
ver a unidade reformada. Falou

 
que na oportunidade ela agradeceu ao prefeito por aquela 

pequena obra, mas que foi de grande valia para os cerca de 100 estudantes que lá estudam. 
Destacou que na ocasião o prefeito anunciou que vai inaugurar a reforma da Escola de Olhos 
D’água do Meio na próxima semana e que ele tem certeza de que o Vereador Joel é a favor dessa 
obra, enfatizando que é dever do vereador agradecer por tudo de bom que é feito em favor da sua 
região e acolher a obra, porque ela beneficia não só os eleitores dos vereadores de situação, mas 
também os eleitores dos vereadores de oposição. Disse que nas últimas eleições foram cerca de 
70 candidatos a vereador e destes somente 11 se elegeram, então possivelmente a escola também 
vai atender os eleitores de candidatos a vereadores que sequer se elegeram. Destacou que o 
prefeito, quando assumiu o seu mandato, mandou implantar o sistema de abastecimento de água 
na localidade do São José, enfatizando que outros gestores já haviam feito essa promessa e nunca 
cumpriram. Afirmou que a primeira coisa que o prefeito pediu foi a doação do local onde seria 
perfurado o poço, ressaltando que nessa comunidade a maior propriedade que existe pertence a 
sua família. Disse que foi procurado por pessoas próximas do prefeito, questionando se eles 
poderiam ceder o espaço e que ele fez a doação com o maior prazer, porque sabe que a obra 
beneficiaria o povo da sua região. Falou que o poço foi perfurado, foi instalado o sistema de 
abastecimento e hoje mais de cem famílias estão sendo beneficiadas, destacando que isso foi 
muito gratificante para ele. Em seguida, afirmou que essa iniciativa do prefeito de abrir creche 
nas localidades rurais é um passo importantíssimo que a gestão municipal está dando e que, 
segundo informações, existe a previsão da comunidade de Tranqueiras ser beneficiada. Disse ter 
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certeza de que o Vereador Almir vai ser a favor da implantação dessa creche em Tranqueiras, 
porque é preciso pensar primeiro no povo. Defendeu que os vereadores devem deixar de lado 
questões que em nada engrandecem o trabalho do legislativo municipal. Solicitou aos 
representantes dos Gerais que deixem o abaixo assinado na Câmara para que os vereadores 
possam entregar ao chefe do executivo. Manifestou a sua intenção de apresentar uma Moção de 
Aplausos o Senhor

 

Adriano Bonfim e família, que

 

foi recentemente ordenado Padre. Disse que 
existe a necessidade de se formar as novas comissões permanentes do legislativo, mas como não 
existe nenhuma matéria em tramitação, que ele vai deixar para fazer isso na próxima sessão, até 
porque o assessor jurídico precisou ir a Salvador para uma consulta médica e não pode estar 
presente nessa sessão.

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e 
achada conforme vai devidamente assinada.

  

Ver. Joel Teixeira Silva –

 

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

 

de fevereiro

 

de dois mil e dezenove. 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________
  

____________________________________________
 

____________________________________________
  

____________________________________________
 

____________________________________________ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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