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Ata da Nona

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

vinte e seis

 

dias

 

do mês de abril 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 -
 
Primeiro Secretário e Euvaldo Figueredo 

da Silva -
 

Segundo Secretário. Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 
Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Reinalvo 
Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel

 
Teixeira Silva -

 
1º Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva 

(2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos Pessoa, Adriano Silva Machado, 
Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza

 
e Tertulina Silva Andrade. Ausente a 

Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (falta Justificada). Constatado o quórum 
regimental, o Presidente

 
da Câmara,

 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha , “invocando a 

proteção de Deus, declarou aberta a
 

Sessão”, ao tempo em que, solicitou
 

ao Primeiro
 

Secretário
 

que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos 
Vereadores presentes. 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 013/2019, encaminhado pelo Secretário Municipal de  Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, com 
o seguinte teor: Ofício nº 013/2019. Ituaçu, 16 de abril de 2016. Ao: Excelentíssimo Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha. Assunto: Resposta ao  
Ofício/GP/031/2019, datado de 05/04/2019 – solicitação apresentada pelo Vereador Almir 
Santos Pessoa. Exmo. Sr. Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, em 
resposta à solicitação do Vereador Almir, informar que os últimos detalhes referentes ao 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2019 já estão sendo finalizados e em breve 
marcaremos a primeira reunião com as equipes envolvidas para definirmos o calendário da 
competição. Sobre o Campeonato Regional de Futebol de Campo, informo que tal evento faz 
parte do calendário esportivo do corrente ano, porém, o mesmo depende de recursos para a sua 
realização, o que impede uma confirmação no momento. Certos de estarmos cumprindo com o 
nosso dever e a nossa obrigação, reiteramos os votos de estima e alta consideração. 
Atenciosamente, Matteus da Silva Nascimento –

 
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer. 
 

b) -
 

Convite
 

da Comunidade Evangélica de Ituaçu, à Câmara de Vereadores do 
Município de Ituaçu, para participar do 14º Encontro dos Evangélicos de Ituaçu, a ser realizado 
nos dias 26, 27 e 28 de Abril às 19hs00min, na Área de Eventos de Ituaçu, com as seguintes 
programações: Dia 26.04.2019 –

 
Talento Gospel; Dia 27.04.2019 –

 
Abertura Oficial; Dia 

28.04.2019 –

 
às 09hs00min Momento Kids; às 14hs00min finalíssima Talento Gospel e ás 

19hs00min Celebração. Certos de sua valiosa participação, contamos com sua presença. Desde já 
nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Prª.

 

Kátia Machado –

 

Coordenadora.  Na 
sequência, o Senhor Presidente,

 

franqueou a palavras aos Edis pelo tempo regimental de cinco 
minutos para comentar sobre os expedientes lidos.

 

Representando a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, o

 

Ver. Almir Santos Pessoa,

 

apresentou

 

Parecer verbal

 

com as 
seguintes emendas sobre o Projeto de Lei nº 001/2019,

 

que “Altera e acresce ao Anexo Único da 
Lei Municipal n° 896, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação 
do Município de Ituaçu

 

para o decênio 2013-2022 e dá outras providências”: a) -

 

corrigir o texto 
constante na Meta 01: onde se lê ‘até 2016’, leia-se até 2022. b) -

 

na Meta 14,

 

corrigir um erro de 
digitação, onde se lê ‘recursos’, leia-se ‘cursos’. c) - acrescentar na Meta 14 incentivo a adesão 
ao FIES por graduação nos cursos recomendados pelo CAPS e MEC, para professores, dentro da 
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área da educação que atua; incentivos

 

aos docentes aprovados em processo seletivo em 
instituições recomendadas pelo CAPS e MEC, a qualificação profissional em curso de pós-
graduação, mestrado ou doutorado. Destacou que essas são as emendas

 

apresentadas pela 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, as quais foram aprovadas pelos demais 
membros da referida comissão, com o apoio da Comissão de Finanças e Orçamento. 
Prosseguindo, o Vereador Almir destacou

 

que ainda tem algumas dúvidas

 

em relação ao Projeto 
de Lei nº 001/2019, solicitando ao Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício para a 
Secretária de Educação questionando os artigos 15 e 16 do projeto de lei 01/2019, em face da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, porque gera uma obrigação para o município como custeio, sem uma 
fonte de financiamento, já que na meta relativa, a pós-graduação é obrigação da União e dos 
Estados. Mencionou que precisa saber como será feito o custeio, a dotação orçamentária, a 
alteração da Lei 896/2013, em consonância com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e todo 
instrumento orçamentário e financeiro previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei

 
4.220, 

solicitando ainda, que seja enviado esse ofício para a Secretária a fim de obter essas informações. 
Destacou que cerca de oito ou nove vereadores se reuniram para debater a matéria e foi 
questionado como será feito o custeio das despesas dos professores que farão cursos de pós-
graduação e que precisam viajar por três ou quatro dias para outras localidades. Afirmou que 
precisa saber da Secretária como será feito esse custeio. Em seguida, o Senhor Presidente, 
afirmou que se todos os vereadores estiverem de acordo, o projeto de lei seria submetido à 
primeira votação na presente sessão e depois do envio das respostas pela Secretária de Educação, 
o mesmo segue para segunda votação, tendo todos os vereadores se manifestado favorável à tal 
decisão. Continuando, o Senhor Presidente indagou a Presidente da Comissão de Educação, 
Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Vereadora Tertulina Silva Andrade, se a referida 
Comissão aceitaria se juntar as demais comissões e apresentar em conjunto um único parecer ao  
Projeto de Lei nº 001/2019. Em resposta, a Vereadora Tertulina, representando a Comissão de 
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, disse que concordava com o quanto 
solicitado, ao tempo em que, pediu ao Senhor Presidente, que desconsiderasse

 
o parecer 

anteriormente apresentado pela referida comissão.  Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as

 
seguintes

 
matérias: a) –

 
Parecer 

apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, 
de Finanças e Orçamento e de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência

 
Social,

 
sobre o 

PL nº 001/2019 que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal n° 896, de 20 de 
dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu para o 
decênio 2013-2022 e dá outras providências, acima mencionado. Todos os Edis votaram 
favoráveis ao referido parecer. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o parecer acima mencionado. b) -

 

Primeira discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 001/2019 que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal n° 896, de 20 de 
dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu para o 
decênio 2013-2022 e dá outras providências”, com as emendas apresentadas ao mesmo.

 

Todos os 
Edis votaram favoráveis ao referido Projeto de Lei nº 001/2019, acima mencionado. Em seguida, 
o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 001/2019 
que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal n° 896, de 20 de dezembro de 2013, que 
institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu para o decênio 2013-2022 e dá 
outras providências”, com as emendas apresentados ao mesmo. 

 

Dando continuidade, o

 

Senhor

 
Presidente

 

iniciou

 

o

 

GRANDE

 

EXPEDIENTE,

 

e

 

franqueou

 

a

 

palavra

 

aos Edis pelo tempo 
regimental de quinze minutos, para comentarem sobre assuntos de qualquer natureza. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas 
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Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil solicitou ao 
Senhor Presidente, que sejam reenviados ofícios ao poder executivo, destacando que solicitou 
anteriormente o conserto da calçada do Colégio Maria Amaral dos Anjos, localizado no Campo 
Grande, mas o ofício não foi encaminhado, pedindo que o mesmo seja enviado. Pediu ainda, que 
fosse enviado um ofício ao Executivo, solicitando o conserto dos refletores das quadras de 
esportes, afirmando que na quadra do Campo Grande os refletores ficam apagando e 
reacendendo a todo o momento, ressaltando que em breve será iniciada mais uma competição no 
local e é preciso que os refletores funcionem corretamente. Pediu que fosse encaminhado ofício 
ao executivo solicitando a troca de lâmpadas da iluminação pública no povoado de São José, 
afirmando que as mesmas estão queimadas há mais de um ano e ele já cobrou anteriormente, mas 
nada foi feito. Pediu que fosse reiterado o ofício ao prefeito, sobre a iluminação pública na 
localidade do Mato Grosso, na altura da casa de Dona Gelina e filhos, onde as lâmpadas estão 
queimadas há muito mais de um ano, destacando que já enviou ofício antes, mas nada foi feito. 
Dando continuidade, pediu que fosse reiterado o ofício sobre as rampas da feira livre, afirmando 
ter sido procurado por uma feirante que lhe relatou só conseguir subir quando tem alguém para 
ajudá-la, mas quando não tem, ela é obrigada a descarregar o carrinho, subir o mesmo e depois 
tornar a carregá-lo. Falou que existem pelo menos dois cadeirantes que frequentam a feira de 
Ituaçu, dependendo os mesmos da boa vontade das pessoas para conseguir subir na praça. Em 
aparte, o Vereador Almir afirmou que as rampas da feira livre já foram feitas, no total de três, 
mas que na verdade não são rampas propriamente ditas, mas sim um rebaixamento do meio-fio 
nos locais. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo  disse estranhar essa 
informação, porque uma feirante lhe cobrou isso naquela semana, ressaltando que pode ser que 
as rampas tenham sido posicionadas em local onde a pessoa não consegue passar com o seu 
carrinho de produtos. Destacou que deveriam ser construídas pelo menos duas rampas em cada 
lado da praça para garantir a acessibilidade no local. Solicitou ao  Senhor Presidente, que seja 
enviado o ofício ao Executivo nesse sentido, ressaltando que se a feirante lhe cobrou é porque 
existe a necessidade, que se já foram feitas três rampas, é preciso fazer mais três, quatro, cinco, 
ou tantas quantas sejam necessárias. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. 
Reinalvo Ferreira Rocha: Após fazer as saudações de praxe,

 
o Edil fez uma indicação verbal 

ao prefeito, pedindo que faça a roçagem das estradas do município, enfatizando que a população 
da zona

 
rural, de uma maneira geral, tem cobrado isso.

  
Acrescentou que na estrada da Lage, 

onde trafega um ônibus de grande porte, que faz o transporte escolar, tem muitos trechos em que 
o mato está tomando conta da estrada e está atrapalhando o tráfego. Finalizou desejando um bom 
dia a todos. Ver. Almir Santos Pessoa:

 
Saudou aos colegas Vereadores, aos funcionários da 

Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil destacou que ficou de apresentar o projeto de 
resolução para concessão do Título de Cidadão Ituaçuense, mas em razão do tratamento de saúde 
do Assessor Jurídico, não foi apresentado. Mencionou que indicou o nome de Petronílio da 
Trindade Freire, salientando que já coletou todas as informações e que pretende viabilizar a 
apresentação do projeto na próxima sessão legislativa. Dando continuidade, o Vereador Almir 
disse que pediu há trinta dias as contas do prefeito para serem analisadas pelos vereadores, mas 
que até o presente momento não obteve nenhuma resposta, solicitando ao Senhor Presidente, que 
sejam tomadas as providências cabíveis para que as contas sejam encaminhadas ao legislativo. 
Em seguida, disse que está aguardando a resposta do ofício em que solicitou a relação dos carros 
contratados para fazer o transporte de pessoas enfermas da zona rural

 

para a cidade e de Ituaçu 
para outros municípios, pedindo que sejam tomadas as providências cabíveis e o seu ofício seja 
respondido pelo poder executivo, já que o ofício foi encaminhado há vinte e oito (28) dias e até o 
presente momento não foi respondido. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado um 
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ofício ao Executivo, pedindo a roçagem da estrada do Uruçu ao Uruçuzinho, com a maior 
brevidade possível, afirmando que a estrada está praticamente intransitável. Pediu ainda que 
fosse encaminhado ofício ao Executivo, sobre a iluminação da Gruta da Mangabeira, nas 
proximidades do Balneário, afirmando que as pessoas lhe procuraram relatando que existem três 
lâmpadas queimadas e por ser um local mais distante do centro, é necessário que seja feito esse 
reparo na iluminação pública. Destacou que existem outras ruas com lâmpadas queimadas, sendo 
preciso fazer a troca em toda a localidade da Gruta da Mangabeira. Pediu que fosse encaminhado 
ofício ao Prefeito, solicitando a recuperação da estrada Várzea-Açude-Tranqueiras, afirmando 
que alguns pontos estão em péssimo estado de conservação, principalmente nos trechos de 
ladeira. Ressaltou que essa estrada é muito usada pelos produtores para fazer o escoamento da 
produção, sendo preciso garantir estradas boas para essas pessoas que geram emprego e renda no 
município. Pediu ao Senhor Presidente, que seja encaminhado os seguintes ofícios ao Executivo: 
a) -
 

solicitando a troca das redes do Ginásio de Esportes, afirmando que de segunda a quinta está 
sendo realizado um torneio de futsal e a rede está sem condição de uso; b) -

 
uma extensão da 

rede elétrica em Tranqueiras, afirmando que foram construídas seis casas e pontos comerciais na 
saída para o Marçal, mas ainda não existe a rede de eletrificação no local, sendo necessário que o 
município faça esse pedido na Coelba. Dando continuidade, o Edil comentou que houve uma 
discussão no legislativo sobre o atendimento dos pacientes de Ituaçu no Hospital de Barra da 
Estiva, solicitando ao Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício para a Secretária de Saúde 
questionando como está esse convênio com o hospital Suzy Zanfreta, destacando que os 
pacientes das regiões dos vereadores Sivaldo e Otacílio são aqueles que mais procuram essa 
unidade em busca de atendimento. Disse que muitas pessoas estão reclamando da falta de 
atendimento nesse hospital, porque não existe uma parceria com a Prefeitura de Ituaçu, sendo 
preciso que a Secretária de Saúde esclareça essa situação. Prosseguindo, solicitou ao Senhor 
Presidente, que verifique se o prefeito sancionou o anteprojeto apresentado por ele sobre o Dia 
do Desportista. Afirmou que caso não tenha sido sancionado, o presidente da câmara tem que 
adotar as providências cabíveis. Comentou que é grande o número de animais soltos na rodovia 
que liga os municípios de Tanhaçu e Ituaçu, sendo preciso que o prefeito busque providências 
junto aos órgãos competentes para apreender esses animais, ressaltando que já foram registrados 
diversos acidentes por esse motivo, inclusive com vítimas fatais. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos. Ver. Tertulina Silva Andrade:

 
Saudou a todos os presentes, e em seguida, a 

Vereadora agradeceu a Deus por permitir que ela participasse de mais uma sessão do legislativo 
municipal, rogou a Deus que continue abençoando a todos e finalizou desejando um bom dia a 
todos os presentes. Ver. Otacílio Caíres de Souza:

 
Saudou aos colegas Vereadores, aos 

funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil mencionou que gostaria de fazer 
algumas cobranças ao Executivo, sendo a primeira o conserto da estrada que liga o Angico a 
Tranqueiras, passando pelo São João, solicitando ao Senhor Presidente, que seja encaminhado 
um ofício ao prefeito pedindo providências, tendo em vista que por essa estrada passam carros e 
motos todos os dias, principalmente os moradores do São Mateus, Taquari, Capim Açu e 
Tranqueiras. Disse ser preciso mandar a máquina para fazer essa estrada, destacando que é a 
estrada mais curta ligando Tranqueiras ao Angico naquela região, sendo que o trecho mais 
problemático tem apenas um quilômetro de extensão. Pediu providências na estrada do Capim 
Açu ao Taquari, passando pela frente da casa do Senhor Almir. Pediu ao prefeito que tomasse 
providências para colocar água na comunidade do Angico, encostado na fazenda do Senhor 
Vanilton, afirmando que existe cerca de oito moradores nessa região enfrentando sérias 
dificuldades por falta d’água. Falou que esses moradores o procuraram no dia anterior, pedindo 
essa providência e ele gostaria que o prefeito atendesse tal pedido, ressaltando que já existe um 
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poço artesiano perfurado no local com vazão de doze mil litros de água. Destacou ser preciso 
fazer a instalação do poço e instalar a tubulação para levar água para os moradores do Angico. 
Disse que a água do Rio Ourives naquela localidade é imprópria para o uso, sendo preciso 
abastecer os moradores com a água de poço artesiano. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja 
enviado ofício ao prefeito pedindo que o mesmo ajude na realização dos campeonatos e torneios 
da zona rural, afirmando que os moradores têm dificuldades para pagar os juízes. Disse que 
recentemente foi encerrado um campeonato em Boca da Mata, no campo de Negão e que 
começou outro nas Almas na semana retrasada, mas os organizadores

 
não estão tendo nenhum 

apoio da Prefeitura de Ituaçu, sendo preciso que o prefeito ajude pelo menos com as bolas e as 
redes. Ressaltou que o esporte é o meio mais fácil de afastar os jovens das coisas ruins, sendo 
preciso apoiar a realização dos campeonatos e torneios. Disse que a prefeitura não ajuda e acaba 
sobrando para os vereadores e esses não negam ajuda, nem que seja doando uma bola. Disse que 
o prefeito também precisa apoiar os campeonatos que são realizados na cidade, assim como as 
competições da zona rural. Destacou que Ituaçu dispõe de um ótimo estádio, capaz de receber até 
um jogo oficial, mas não existe nenhum incentivo para a prática do futebol no município. Disse 
que o estádio de Ituaçu é o melhor da região, só perdendo para Brumado e Conquista. Pediu ao 
prefeito que mandasse uma máquina para a região das Almas Pobres para consertar as estradas 
rurais, afirmando que em muitos trechos a retroescavadeira passou, mas não passou em todas as 
estradas e nas que passou fez apenas um tapa buracos. Disse ser preciso mandar uma 
motoniveladora para aquela região. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício ao 
prefeito, pedindo a instalação dos refletores na quadra das Almas Pobres, destacando que os 
moradores querem fazer uma festa no mês de junho, com apresentação de quadrilhas, mas não 
tem iluminação na quadra. Falou que os moradores lhe procuraram no dia anterior pedindo que 
ele solicitasse esse benefício ao prefeito. Afirmou que se o prefeito não tomar nenhuma 
providência diante do seu pedido, que ele vai trazer os moradores para conversar diretamente 
com ele e fazer a cobrança diretamente ao mesmo, ressaltando que as cobranças são feitas pelos 
Edis e muitas vezes as pessoas não tem conhecimento do que está sendo pedido e ficam achando 
que os vereadores não pedem e não cobram nada ao prefeito. Ressaltou que a situação do 
calçamento em frente de Chicão, atrás da Igreja de Tranqueiras, está péssimo, sendo preciso que 
o prefeito tome alguma providência, podendo ser a substituição do calçamento existente por 
outro de qualidade ou então o asfaltamento do trecho. Salientou que de carro é ruim para passar, 
mas que até a pé os moradores enfrentam dificuldade. Em aparte, o Vereador Almir

 
Pessoa 

afirmou que essa solicitação feita pelo colega Otacílio, pode ser feita com recursos próprios pelo 
poder executivo, bastando usar as pedras que foram retiradas da praça para realizar essa obra. 
Destacou que o município já fez a licitação para compra de cimento e areia, bem como da mão 
de obra necessários para a sua realização. Afirmou que a administração municipal não precisa 
ficar esperando um convênio com o governo do estado ou federal para realizar esse pequeno 
trecho de calçamento. Destacou que as cobranças dos moradores tem sido constante, 
principalmente aos vereadores que estão lá todo domingo, no dia de feira. Dando continuidade, o 
Vereador Otacílio

 

pediu ao prefeito a construção de passagens molhadas, ressaltando que o 
colega Sivaldo já havia feito indicações solicitando esses benefícios, na estrada do 
Angico/Açude/Boca da Mata, enfatizando que nessa estrada existem diversos córregos e os 
motoristas de carros pequenos e de carros grandes carregados tem muita dificuldade para trafegar 
nesses trechos.  Falou que o prefeito precisa rever essas situações das estradas em que existem os 
córregos, porque é muito fácil colocar as manilhas para facilitar a passagem dos carros. Finalizou 
desejando a todos um bom dia, rogando a Deus que permita o retorno de todos na próxima 
sessão legislativa. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e continuando, o 
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Edil

 

solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício ao poder executivo solicitando 
o envio de uma máquina para a região da Bateia, Queimada da Onça, Espírito Santo e depois 
para dar uma arrumada na ladeira do Mendes, no Açude. Em seguida, questionou se tem alguma 
posição em relação a água do Cubículo. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Após fazer as 
saudações de praxe, o Edil disse que o colega Otacílio estava de parabéns pela cobrança em 
relação ao esporte, destacando que os responsáveis pelos torneios da zona rural cobram muito 
dos vereadores, mas não se organizam para conversar com o Secretário Municipal de Esportes. 
Mencionou que quando os vereadores fazem o pedido, as pessoas ficam achando que eles estão 
na verdade fazendo política, sendo preciso

 
que os responsáveis pelas equipes se unam e 

conversem com o Secretário para pedir esse apoio. Afirmou ter conversado com o Secretário 
Mateus e que o mesmo lhe informou não ter sido procurado por ninguém, ressaltando que os 
vereadores ficam cobrando o apoio, mas os responsáveis pelas equipes não fazem a sua parte. 
Destacou ser preciso apoiar a realização dos campeonatos e torneios da zona rural, afirmando 
que é sempre procurado para ajudar. 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 
e comentou a fala do colega Reinalvo, afirmando que foi muito boa e que as pessoas, de um ano 
para cá, sempre tem lhe cobrado a roçagem das estradas rurais, porque existe  vários trechos 
tomados pelo mato, sendo necessária essa intervenção. Prosseguindo, reiterou o pedido para que 
fossem instaladas umas manilhas no rego na estrada que vai para Vargem da Pedra, destacando 
que várias pessoas já lhe cobraram essa intervenção, enfatizando que trata-se de uma coisa 
simples, bastando substituir as manilhas existentes por quatro manilhas grandes e aterrar, ficando 
resolvido o problema. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Em questão de 
ordem, o Vereador Ronaldo agradeceu a presença do seu amigo Nildão dos Gerais, afirmando 
trata-se de uma pessoa batalhadora e que apesar de estarem em lados opostos na política, estão 
sempre procurando se unir para trabalhar em benefício do povo. Na sequência, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da 
Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa, fez uma indicação verbal, solicitando a recuperação 
imediata da ladeira do São João, destacando que a mesma está em péssima condição. Pediu ao 
prefeito que faça como fez na região do Vereador Sivaldo e coloque umas pedras, ou então 
calçar a mesma. Disse que é preciso fazer uma intervenção definitiva no local, porque apesar de 
ser uma obra mais cara, será um serviço que não precisará ser refeito de

 
tempos em tempos e 

ainda vai ser uma marca da atual administração. Falou que vários caminhões trafegam por essa 
via e que ele também sempre passa por essa ladeira, porque todo final de semana vai para 
Tranqueiras, ressaltando que a Prefeitura conserta e em dois ou três meses a ladeira já está em 
péssimas condições novamente, porque se trata de uma ladeira íngreme e surgem muitos 
buracos. Dando continuidade, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício 
para a empresa vencedora da licitação para construção do calçadão, ressaltando que tem algumas 
ruas onde foram colocadas pedras e os moradores não estão conseguindo chegar em casa com 
seus veículos. Disse ser preciso liberar as ruas para os moradores trafegarem, ressaltando que já 
foram registrados dois acidentes por causa disso. Destacou que as ruas têm doze (12) metros de 
largura e que a empresa deveria usar só seis(6) metros para colocar o seu material, deixando uma 
parte liberada para o trânsito de veículos.

 

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

 

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 seis de abril de dois mil e 
dezenove. 
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