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Ata da Oitava

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 

Aos dezenove

 

dias

 

do mês de outubro

 

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); Sivaldo Ferreira da Silva,

 
Adriano Silva Machado e Otacilio Caíres de 

Souza.
 

Ausentes os Vereadores: Almir Santos Pessoa, Euvaldo Figueredo da Silva, Reinalvo 
Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade

 
(faltas justificadas). 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. PEQUENO EXPEDIENTE:  

Não houve leitura de matérias. ORDEM DO DIA: Não Houve. Continuando, 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.  Otacilio Caíres de Souza: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
agradeceu a Deus pela votação dada aos deputados federal José Rocha e estadual Aderbal 
Caldas, parabenizando o povo que ajudou nessa caminhada, dando o seu voto de confiança a 
todos os deputados que passaram por Ituaçu e foram votados no município, mas principalmente 
aos votos dados aos deputados José Rocha e Aderbal Caldas. Aproveitou a oportunidade, para 
agradecer ao povo de coração por ter lhe ajudado nessa caminhada. Finalizou agradecendo 
também a Deus e rogando ao mesmo que dê saúde para todos.  Ver. Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos: Saudou o público presente e desejou um bom dia a todos.  Ver. Joel Teixeira 
Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil  agradeceu a Deus por participar de 
mais uma sessão do legislativo municipal, e agradeceu aos eleitores que votaram no deputado 
federal José Rocha, destacando ter ficado muito contente com a votação recebida pelo 
parlamentar. Disse que eles conseguiram colocar frente em várias urnas, inclusive em algumas 
em que não esperavam, mas que obtiveram uma expressiva votação. Afirmou que na localidade 
onde mora, o deputado José Rocha foi o mais votado em todas elas, ressaltando que isso 
demonstra que o povo continua

 
lhe apoiando e que ele vai continuar trabalhando em benefício do 

povo. Parabenizou o deputado estadual Marquinho Viana pela votação conquistada no município 
de Ituaçu, destacando ter sido uma votação muito boa e que nas urnas da sua localidade ele 
dominou

 
a votação, recebendo 110 (cento e dez) votos de um total de 130 (cento e trinta) votos.

 Prosseguindo, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara. 
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e 
Silva, saudou a todos os presentes, afirmando estar satisfeito com o processo eleitoral desse ano, 
porque foi uma eleição tranquila, sem nenhum registro de algum tipo de problema e com os 
eleitores se tratando de forma civilizada e harmoniosa. Destacou

 

que os deputados que foram 
mais competentes e conseguiram se comunicar melhor com os eleitores foram os mais votados, 
enfatizando a votação conquistada pelo deputado estadual Marquinho Viana, bem como todos os 
demais que também foram votados em Ituaçu. Lamentou o fato de que alguns deles não 
conseguiram alcançar o seu objetivo de se eleger deputado, afirmando que isso é ruim para o 
município, afinal de contas os mesmos estavam dispostos a representar Ituaçu e defenderiam os 
interesses do município. Disse restar agora olhar para frente, ver o que vai acontecer, salientando 
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que muitos estão falando no deputado federal José Rocha, mas sem nenhum tipo de autorização, 
inclusive do presidente do partido no município e nem do próprio parlamentar. Mencionou que 
sempre apoiou o deputado federal José Rocha, bem como os vereadores Otacílio e Joel. 
Agradeceu aos demais vereadores por não terem tentado interferir e fazer objeção aos pedidos de 
votos para o deputado federal José Rocha. Disse que, na condição de presidente

 

do PR, fica 
muito agradecido a todos eles por não ter havido qualquer tipo de perseguição ao deputado 
federal José Rocha. Finalizou agradecendo ao Senhor Presidente por ter lhe dado a oportunidade 
de manifestar-se na sessão.

 

Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, ao tempo em que, parabenizou os deputados 
votados no município que conseguiram se eleger, citando o deputado federal José Rocha e Leur 
Lomanto entre os que obtiveram votações mais expressivas. Em seguida, parabenizou os 
deputados estaduais que foram votados no município e conseguiram se eleger, afirmando esperar 
que os mesmos consigam dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento de Ituaçu, 
citando os deputados Aderbal Caldas, Marquinho Viana e Nelson Leal entre os que tiveram 
votações mais expressivas. Parabenizou em especial, o deputado estadual Marquinho Viana pela 
expressiva votação conquistada em Ituaçu, enfatizando que foi uma demonstração da sua 
popularidade e ressaltou que ele conseguiu se eleger pela primeira vez deputado quando ninguém 
acreditava nisso. Mencionou que o parlamentar era vereador, foi candidato a deputado, ficou na 
suplência e somente dois anos depois assumiu o mandato de deputado estadual, mas a partir daí 
ganhou espaço no cenário político baiano e isso foi muito importante para construir uma base 
sólida que lhe permitiu se reeleger pela segunda vez. Comentou que o Vereador Joel esteve em 
sua residência ao longo da semana, e que ele teve a oportunidade

 
de ver como o vereador é 

requisitado pela população, haja vista, que seu celular não parava de tocar, sempre com pessoas 
lhe solicitando o transporte para Vitória da Conquista, Brumado e Seabra, bem como para pedir 
que ele resolva questões relacionadas a pedidos de aposentadoria, entre outros pedidos. Disse 
que isso justifica a expressiva votação que ele conseguiu dar aos deputados apoiados por ele, já 
que o vereador tem demonstrado o seu valor e tem trabalhado pelo povo. Destacou que o 
Vereador Joel Teixe ira compõe a bancada de oposição e não tem o apoio do prefeito para 
realizar todo esse trabalho, não sendo fácil fazer o que ele faz sozinho. Parabenizou o vereador 
Joel pelo trabalho realizado, estendendo a suas congratulações aos demais vereadores, 
enfatizando não saber como eles conseguem atender a todos os pedidos que lhe são feitos pela 
população, já que os proventos são fixos e as demandas ilimitadas. Destacou que os vereadores 
fazem esse trabalho por conta própria, não recebendo nenhum tipo de ajuda extra. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e em seguida, 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 dezenove
 

de 
outubro de dois mil e dezoito. 

 
 _________________________________________

 
 _________________________________________

 
 _________________________________________

 
_________________________________________
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