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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU
Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

Ata da Oitava

 

Sessão Ordinária do Segundo

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

vinte

 

e sete dias

 

do mês de setembro

 

do ano de dois 
mil e dezenove, às

 

oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na Praça Dr. 
Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara, esteve reunida esta 
Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, tendo como

 

Secretários 
os Vereadores :

 

Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário).
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: 
Márcio Aparecido

 

Araújo Rocha (Presidente);

 

Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Euvaldo 
Figueredo da Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva,

 

Adriano Silva Machado, Otacilio 
Caíres de Souza, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva 
Andrade

 

e Almir Santos Pessoa. Ausente o

 

Vereador Reinalvo Rocha Ferreira (Vice-Presidente).
Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha,

 

“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao 
Primeiro

 

Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi 
aprovada pelos Vereadores presentes.

 

Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o

 

PEQUENO 
EXPEDIENTE, e solicitou a Secretária que fizesse a leitura

 
das seguintes matérias; a) –

 
Indicação 

apresentada pela
 

Vereadora
 

Elza Marillu
 

Martinelly Silva Ramos, para a “Realização de serviços de 
limpeza do esgoto localizado entre a casa do Sr. Raul e o Rio Mato Grosso, altura do quintal do 
beco da casa do Sr. Deoclécio, nesta cidade de Ituaçu, Bahia”. b) -

 
Convite

 
encaminhado pela 

Secretaria de Saúde -
 

CAPS, à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, para participar do 
mês da prevenção ao suicídio. Local: Congregação Mariana; Hora: 15hs00min; Data: 27 de 
setembro; Palestrante: Débora Ferraz de Oliveira –

 
Psicóloga Pós graduada em Psicologia conjugal 

e familiar, mestre e doutora em antropologia pela UFBA. Em seguida, o Senhor  Presidente, saudou
a todos os presentes, ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis pelo tempo regimental de 
cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e seguida, o Edil, agradeceu a 
Deus por participar de mais uma sessão legislativa, e pediu ao Senhor Presidente que fizesse as duas 
votações do Projeto de Lei N.º 004/2019 na presente sessão, enfatizando que estava  prevista a visita 
do Governador no dia seguinte e a referida matéria precisava ser aprovada antes pelo legislativo 
municipal. Disse que se os demais vereadores aceitassem fazer as duas votações na presente  sessão, 
que o Presidente deveria proceder dessa forma. Ver. Almir Santos Pessoa: Afirmou ser contra a 
realização de duas votações na mesma sessão, salientando que o governador viria

 
a Ituaçu no dia 

seguinte somente para dar a Ordem de Serviço, que somente depois de concluído o projeto é que a 
associação assume a gestão do sistema, o que só deve ocorrer no prazo de oito meses. Pediu ao 
Senhor Presidente que siga os trâmites legais para evitar impasses futuros. Em seguida, afirmou ser 
a favor da aprovação do referido Projeto de Lei, mas não poderia deixar de questionar a forma de 
tramitação

 
do mesmo.

 
Ver. Otacilio

 
Caíres de Souza: Afirmou ser favorável à realização das duas 

votações do Projeto de Lei N.º 004/2019 na presente sessão, ressaltando que a

 

sua comissão iria
apresentar o Parecer Verbal acerca da matéria, mas pessoalmente é a favor da aprovação do referido 
projeto

 

de lei. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente destacou que aquele dia era considerado 
importante, porque seria

 

celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgão e Tecidos, enfatizando que 
as pessoas que tem intenção de realizar tal

 

doação devem deixar os seus familiares informados 
dessa decisão, porque a família tem

 

a última palavra e precisa autorizar a doação. Destacou

 

que a 
doação de órgãos

 

tem salvado

 

muitas vidas em todo o mundo. Dando prosseguimento, o Senhor 
Presidente solicitou aos Presidentes da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão 
de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras e Serviços Públicos que apresentassem os Pareceres 
acerca do Projeto de Lei N.º 004/2019, que “Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a delegar a 
Prestação de Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nas 
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Localidades de Pequeno Porte do Município de Ituaçu/Bahia para a Central de Associações 
Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento –

 
Região de Seabra e suas 

Associações Filiadas e dá outras providências”. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador Almir Santos Pessoa,

 
afirmou que o seu 

Parecer é favorável à aprovação do Projeto de Lei N.º 004/2019, questionando aos demais membros 
da comissão se estavam de acordo com tal parecer, recebendo a resposta afirmativa do vereador 
Sivaldo Ferreira da Silva e da Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos. Em seguida, o 
Vereador Almir Pessoa informou ao Senhor Presidente que, por unanimidade, a Comissão de 
Legislação,

 
Justiça e Redação Final emitia o parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei N.º 

004/2019. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o 
Vereador Ronaldo da Silva  Rocha afirmou que o seu Parecer é favorável à aprovação do Projeto 
de Lei N.º 004/2019, questionando ao membro, Vereador Sivaldo Ferreira  da Silva,  se estava de 
acordo com o mesmo, recebendo uma resposta afirmativa. Em seguida, informou que o outro 
membro da comissão, Vereador Reinalvo Rocha Ferreira  não estava presente na sessão, mas que o 
Parecer da Comissão de Finanças de Orçamento, aprovado  por maioria dos seus membros, era  
favorável à aprovação do Projeto de Lei N.º 004/2019.  Fazendo uso da palavra, o Presidente da 
Comissão de Obras e Serviços Públicos, Vereador Otacílio  Caíres de  Souza  afirmou que o seu 
parecer é favorável à aprovação do Projeto de Lei, questionando aos vereadores Sivaldo Ferreira e 
Adriano Machado se estavam de acordo, recebendo uma resposta afirmativa de ambos. Em seguida, 
informou ao Senhor Presidente que o Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos é favorável 
à aprovação do Projeto de Lei N.º 004/2019.

  
Em seguida, o Senhor Presidente questionou as 

Comissões Permanentes, se os pareceres poderiam ser em conjunto, tendo em vista que todos são 
favoráveis à aprovação do Projeto de Lei N.º 004/2019, recebendo uma resposta afirmativa dos 
presidentes das comissões. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO 
DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) -

 

Pareceres apresentados em 
conjunto pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e 
Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, ao Projeto de Lei nº 004/2019, que Autoriza o Chefe do 
Executivo Municipal a delegar a Prestação de Serviço Público Municipal de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário nas Localidades de Pequeno Porte do Município de Ituaçu/Bahia 
para a Central de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento –

 
Região de Seabra e suas Associações Filiadas e dá outras providências”, acima mencionados. Todos 
os Edis votaram favoráveis a aprovação dos citados pareceres. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovado por unanimidade de votos, os pareceres sobre o Projeto de Lei nº 004/2019, 
acima referidos; b) -

 

Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 004/2019, que Autoriza o 
Chefe do Executivo Municipal a delegar a Prestação de Serviço Público Municipal de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nas Localidades de Pequeno Porte do Município 
de Ituaçu/Bahia para a Central de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de 
Saneamento –

 

Região de Seabra e suas Associações Filiadas e dá outras providências”; Todos os 
Edis votaram favoráveis a aprovação do referido projeto de lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
declarou aprovado por unanimidade de votos, o mencionado Projeto de Lei nº 004/2019, acima 
referido. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a autorização do

 

plenário para realizar a 
segunda discussão e votação na presente sessão.

 

Ver. Almir Santos Pessoa:

 

Afirmou ser contra a 
realização das duas votações na mesma sessão, pedindo ao Senhor Presidente que não fizesse a 
segunda votação do Projeto de Lei N.º 004/2019 na presente sessão. Afirmou que na região do 
Vereador Sivaldo os moradores não pagam pelo consumo de água, que os moradores de 
Tranqueiras já estão cientes de que terão que pagar pelo consumo quando a obra for entregue, 
enfatizando que os vereadores precisam refletir melhor sobre essa matéria para saber se vão 
apresentar emendas ao Projeto de Lei. Disse que a intenção não é ficar nem contra o povo e nem 
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contra o Projeto de Lei, porque vai levar o benefício para a região da caatinga e

 

é de grande valia 
para os seus moradores.

 

Em questão de ordem, o Vereador Sivaldo

 

pediu ao Senhor Presidente que 
deixasse para realizar a segunda votação do Projeto de Lei N.º 004/2019 na próxima sessão 
legislativa, enfatizando não ser contra a aprovação,

 

mas concorda com o colega

 

Almir quando esse 
destacou a necessidade de uma reflexão maior por parte dos vereadores antes de dar o voto final na 
matéria. Disse que esse tempo vai permitir inclusive a proposição de emendas por parte dos 
vereadores, promovendo ajustes e melhorias no projeto original.

 

Em resposta, o Senhor Presidente 
esclareceu que o Projeto de Lei N.º 004/2019 só tem como finalidade possibilitar ao poder 
executivo a delegação da prestação de serviços públicos a uma associação, ressaltando que para que 
isso seja efetivado

 
é preciso que a associação de moradores local também aprove e isso já 

aconteceu. Destacou que a implantação do Sistema de Gestão Compartilhada depende da aprovação 
da associação local e, caso os associados não aprovem, a Central das Águas não pode gerir o 
sistema e efetuar a cobrança dos moradores. Mencionou

 
que a utilização de recursos do Bahia 

Produtiva só será autorizado em Ituaçu porque existem as associações, porque caso essas não 
existissem, não seria possível essa liberação. Afirmou que a Câmara precisa aprovar a Lei 
Municipal autorizando o poder executivo a delegar a prestação do serviço, mas que isso só será 
concretizado caso as associações de cada localidade aprovem em assembleia, enfatizando ainda que 
qualquer presidente de associação filiada pode concorrer à presidência da Central das Águas no 
futuro. Fazendo uso da palavra, a Vereadora Elza Marillu  questionou se existe uma associação na 
região da Ovelha, sendo respondido que sim. Voltando a usar da palavra, o Vereador  Sivaldo
afirmou que na região de Mamona e Marçal não existe associação constituída, ressaltando que as 
mesmas podem ser criadas futuramente. Disse que se a decisão do plenário for favorável à 
realização da segunda votação, que ele acataria a decisão da maioria. Voltando a fazer uso da 
palavra, o Senhor Presidente voltou a destacar que para a implantação do Sistema de Gestão 
Compartilhada pela Central das Águas é necessária a prévia autorização da Associação local e caso 
os seus associados não autorizem, a Central não pode gerir o sistema e nem efetuar a cobrança.

 
Em 

questão de ordem, o Vereador Ronaldo
 

destacou que a maioria dos sistemas de abastecimento 
existentes atualmente são geridos

 
pelo próprio município, enfatizando que na sua região é fornecida 

uma água de boa qualidade e que se o tratamento for o mesmo que é dado pela EMBASA na sede 
do município, que ele prefere que continue como está. Questionou o que vai acontecer se os 
moradores não autorizarem a gestão compartilhada e a Prefeitura se negar a continuar prestando o 
serviço? Disse que os moradores podem ser pressionados a aceitar a implantação do sistema de 
gestão, sob pena de ficar sem água. Citou como exemplo, a região do Campo

 

Grande e Laranjeiras, 
que são abastecidas com água de qualidade, afirmando que o prefeito pode informar aos moradores 
que não vai mais arcar com as despesas de manutenção do sistema, eles serão obrigados a aceitar a 
implantação do sistema gerido pela Central das Águas. Em resposta, o Senhor Presidente, 
questionou se á a Prefeitura quem gere o sistema de abastecimento de água e se tem funcionário 
concursado para fazer isso, recebendo uma resposta afirmativa. Disse que nesses casos a Prefeitura 
vai continuar

 

pagando, porque o funcionário é concursado e o sistema de gestão compartilhada 
funciona através de uma parceria entre a Central das Águas, associações locais e poder público. 
Disse que nas localidades onde não tem funcionário concursado, vai ficar a cargo

 

da Prefeitura 
assumir ou não essa despesa.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo

 

destacou que 
além do custo do funcionário, ainda tem o custo da energia e é preciso dar manutenção no sistema, 
que se a Prefeitura parar de arcar com essas despesas, os moradores serão obrigados a aceitar a 
gestão do sistema pela Central das Águas para não ficar sem água.

 

Fazendo uso da palavra, o 
Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, esclareceu que o poder 
público municipal não pode se negar a fornecer água para as localidades rurais do município, que a 
implantação do sistema de gestão compartilhada é um benefício e não uma obrigação. Voltando a 
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fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 

afirmou ser favorável à aprovação do projeto, mas contra a 
realização da segunda votação na presente sessão, ressaltando que precisa de mais uma semana para 
decidir se vai apresentar emenda ou não ao projeto de lei encaminhado pelo poder executivo.

 

Em 
seguida, o Senhor Presidente, informou que deixaria a decisão de realizar ou não a segunda votação 
a cargo do plenário, enfatizando que a demora na aprovação do projeto de lei pode atrasar o início 
das obras.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Sivaldo

 

afirmou que os vereadores podem 
apresentar emendas verbais ao Projeto de Lei antes da realização da segunda votação, podendo 
essas serem acatadas ou não pelo plenário.

 

Em questão de ordem, o Vereador Ronaldo

 

propôs uma 
emenda para inserir no projeto de lei,

 

um dispositivo instituindo que nas localidades onde os 
moradores não queiram ou não necessitem da implantação do Sistema de Gestão Compartilhada, é 
dever da Prefeitura continuar arcando com as despesas de manutenção e funcionamento do sistema 
de abastecimento de água, incluindo despesas com energia, operador e manutenção de rede de 
distribuição de bomba d’água. Disse que se essa emenda for acatada pelos demais vereadores, que 
ele concorda em realizar a segunda discussão e votação na presente sessão.

 
Dando continuidade, o 

Senhor Presidente, voltou a questionar ao plenário se todos estavam de acordo em realizar a 
segunda discussão e votação do Projeto de Lei N.º 004/2019 na presente sessão, tendo se 
manifestado contrários os Vereadores Almir e Ronaldo, sendo a solicitação aprovada por maioria 
absoluta. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em segunda e última discussão e votação o 
Projeto de Lei N.º 004/2019, que “Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a delegar a Prestação 
de Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nas Localidades 
de Pequeno Porte do Município de Ituaçu/Bahia para a Central de Associações Comunitárias para 
Manutenção dos Sistemas de Saneamento – Região de Seabra e suas Associações Filiadas e dá 
outras providências” , com emenda apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, acima 
mencionada.  Todos os Edis votaram favoráveis a aprovação do referido projeto de lei. Em seguida, 
o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o supracitado  Projeto de Lei nº 
004/2019,com a emenda apresentada ao mesmo. Na sequência colocou em votação a 

 
Indicação 

apresentada pela Ver. Elza Marillu, para “Realização de serviços de limpeza do esgoto localizado 
entre a casa do Sr. Raul e o Rio Mato Grosso, altura do quintal do beco da casa do Sr. Deoclécio, 
nesta cidade de Ituaçu, Bahia, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. 
Dando continuidade, o Senhor Presidente iniciou o GRANDE EXPEDIENTE, e

 
franqueou a

palavra

 
aos Edis pelo tempo regimental de quinze minutos, para comentarem sobre assuntos de 

qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores:

 

Ver. Almir Santos Pessoa:

 

Após 
fazer as saudações de praxe, o Edil destacou que o Senhor Presidente ficou de verificar com o 
Assessor Jurídico a legalidade do Decreto Legislativo, afirmando que tem um parecer técnico que 
atesta a legalidade do mesmo, solicitando ao Presidente que em sua fala se manifestasse acerca 
desse assunto. Dando continuidade, solicitou que o

 

Senhor Presidente peça esclarecimentos à 
Secretária de Saúde acerca da pactuação do município com Vitória da Conquista, questionando se 
Ituaçu continua pactuado. Disse que algumas pessoas lhe fizeram esse questionamento e 
informaram que os partos foram cortados, que não sabe se essa informação procede e quer ter essa 
dúvida esclarecida. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para o Deputado 
Federal Paulo Magalhães pedindo que intervenha junto à ANATEL para disponibilizar o sinal de 
telefonia móvel celular no Distrito de Tranqueiras, bem como o abastecimento de água tratada para 
a região da Gruta da Mangabeira, ressaltando que a comunidade era abastecida com água vinda da 
serra, mas o manancial secou e os moradores estão sem abastecimento. Solicitou ainda,  o envio de 
Ofício para a Secretária de Educação, pedindo uma cópia do planejamento do PAR, enfatizando que 
no sistema não consta, que procurou e não conseguiu encontrar. Solicitou o envio de ofício ao poder 
Executivo informando que os moradores da região do Marçal estão sem água, pedindo que seja 
enviado um caminhão pipa para abastecer a referida região. Falou que caso o poder executivo não 
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mande o caminhão pipa, vai conversar com os vereadores Sivaldo e Otacílio para ver o

 

que podem 
fazer em conjunto nesse sentido, ressaltando que os moradores estão tendo que comprar água de 
caminhão pipa e estão tendo que pagar de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a R$ 200,00 (duzentos 
reais). Destacou que o Assessor Jurídico fez quase todos os ofícios que estavam pendentes, ficando 
faltando somente o ofício solicitando o processo de pagamento do Senhor Emilson para a Secretária 
de Educação, afirmando que quer a cópia do pagamento efetuado para saber qual foi o serviço 
prestado, já que foram usados recursos da creche voltados para melhoria da acessibilidade. 
Acrescentou que já pediu várias vezes através de ofício e em plenário as contas do poder executivo, 
mas até o presente momento as mesmas não foram disponibilizadas. Afirmou que a Câmara deixou 
de votar as contas do prefeito por orientação do Assessor Jurídico acerca do decurso do prazo legal 
previsto no Regimento Interno, ressaltando que agora quer do Assessor o mesmo empenho no 
sentido de cobrar o não atendimento da Lei de Acesso à Informação por parte do prefeito. Disse que 
fez a solicitação no prazo legal de sessenta dias, mas não foi atendido. Dando continuidade, o 
Vereador Almir comentou que participou de uma reunião com o Juiz para tratar do recadastramento 
biométrico, enfatizando que muitos eleitores ainda não fizeram, sendo preciso o empenho de todos 
os vereadores nas suas regiões e na sede do município para alertar os eleitores que, se não fizerem 
esse recadastramento, não poderão votar nas próximas eleições. Prosseguindo, destacou  que todos 
os vereadores que compõe o legislativo municipal foram eleitos através do voto popular, que todos 
são maiores de idade e cada um é responsável pelas suas falas em plenário. Salientou  que o 
Vereador Otacílio fez uma denúncia acerca do transporte de pessoas enfermas de Tranqueiras, na 
qual questionou a falta de suporte, enfatizando que a denúncia foi feita em plenário, em sessão que 
contava com a presença do Chefe de Gabinete do Prefeito, Senhor Aroldo Lima Chaves. Disse que 
não estava presente na sessão, que não deu nenhuma orientação ao mesmo para fazer a denúncia e 
que o Vereador Otacílio é maior de idade, responde pelo que faz, ressaltando que fez o seu 
questionamento como vereador, foi eleito para isso, para fiscalizar os carros que são alugados pela 
Prefeitura. Destacou

 
que na semana seguinte fez um questionamento relativo ao mesmo assunto, 

sem citar o nome do Vereador Otacílio, oportunidade em que comentou que o Prefeito havia 
liberado o carro para fazer a viagem, mas o motorista não fez o transporte do paciente. Disse que 
solicitou a relação dos carros que foram contratados para fazer o transporte de pessoas enfermas da 
sede para zona rural, da zona rural para sede e de Ituaçu para outros municípios. Afirmou que seu 
objetivo é tomar conhecimento de quantos carros estão contratados em cada localidade para saber 
informar às pessoas quando as mesmas o procurarem. Prosseguindo, o Edil disse que no Ofício 
encaminhado para ele, no dia 24/09/2019, o Assessor Jurídico respondeu aos questionamentos que 
ele fez em relação ao Projeto N.º 004, informando: que os vereadores perderam o prazo para 
analisar o Projeto de Lei, tendo em vista que foi requerida a tramitação em caráter de urgência; e 
que nenhum vereador fez questionamentos no prazo de dez

 

dias. Disse que já entregou a cópia do 
seu discurso na Promotoria Pública, ressaltando que não houve a votação do pedido de urgência e 
que ele mesmo fez questionamentos no dia em que o projeto foi apresentado, bem como na sessão
seguinte. Finalizou a sua fala agradecendo a atenção de todos.

 

Ver. Sivaldo Ferreira da Silva : 
Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil destacou que já tinha interesse de comentar a 
situação da água do Marçal, mas que a matéria foi abordada pelo Vereador Almir em sua fala, 
ressaltando que já havia tratado desse assunto em sessão anterior, mas nenhuma providência foi 
tomada. Disse que conversou com o prefeito a respeito do assunto, mas não foi tomada nenhuma 
medida até o presente momento e continua faltando água na região, solicitando ao Senhor 
Presidente, que seja enviado um ofício ao poder executivo pedindo providências. Afirmou que no 
ano anterior o prefeito conseguiu um poço de um particular, Senhor Moacir, para abastecer os 
moradores do Marçal por um período, solicitando que seja adotada a mesma medida esse ano. 
Enfatizou que sua intenção de fazer isso através de ofício será para mostrar aos moradores da 
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localidade que ele fez a solicitação ao prefeito, ressaltando que já cobrou em conversa com o 
prefeito, mas agora precisa de um documento para comprovar o seu empenho para resolver o 
problema. Reiterou o pedido para consertar as estradas da região entre Lage e o Distrito de 
Tranqueiras, destacando que já fez essa cobrança antes, mas a situação continua a mesma. Disse que
há cerca de quinze dias questionou o paradeiro da máquina que estava trabalhando em sua região, 
enfatizando que a mesma continua trabalhando da região da Prata da Ovelha e ficou sem trabalhar 
por um período por causa de um defeito, sendo exatamente nesse período que fez o seu 
questionamento. Comentou a realização da Caravana da Justiça Social, que está sendo realizada em 
Ituaçu, afirmando que é uma boa coisa para o município e vai ajudar as pessoas que precisam ter 
acesso aos documentos. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia aos 
presentes.

 
Ver.
 

Ronaldo
 

da
 

Silva
 

Rocha:
 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil
solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo que seja feito um 
aterro numa passagem

 
que foi feito pelo município no Espírito Santo, afirmando que foram 

instaladas manilhas no local há mais de dois meses, mas até o presente momento não foram 
aterradas. Disse que os moradores da localidade estão correndo um sério risco, podendo ocorrer um 
acidente com algum veículo que trafega pelo local. Afirmou não saber por que ainda não foi 
aterrado, questionando se o prefeito está querendo fazer a inauguração dessa obra também, 
afirmando que os moradores querem mesmo é passar pelo local com segurança e  tranquilidade. 
Solicitou ainda, o envio de ofício para a Secretária de Saúde questionando porque não está sendo 
mais ofertado exame de laboratório do PSF do Campo Grande. Disse que se o município tinha 
intenção de cancelar o serviço, não deveria ter feito  as marcações, porque muitas pessoas estão 
dando viagem perdida. Comentou que uma pessoa idosa, de mais de setenta  anos, em jejum, veio na 
garupa de uma moto para fazer o exame, e só às 09hs00min  da manhã recebeu a notícia de que não 
estava mais sendo oferecido o serviço. Pediu que fosse  questionado o porquê da interrupção desse 
serviço, afirmando que quer saber se a culpa é da Prefeitura ou do laboratório. Acrescentou  que 
além dessa senhora, alguns

  
trabalhadores rurais perderam o dia de trabalho para fazer os exames e 

também não foram atendidos, enfatizando que isso é uma irresponsabilidade muito grande do poder 
público municipal. Finalizou agradecendo a Deus e desejando um bom dia a todos.

 
Ver. Adriano 

Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil questionou ao Senhor 
Presidente se o sistema de abastecimento de água vai beneficiar os moradores do Cubículo e região, 
recebendo como resposta que não tinha certeza dessa informação. Dando continuidade, afirmou ser 
a favor de que todos tenham acesso à água de qualidade, com baixo custo ou sem custo, mas que 
não concorda com a cobrança em localidades onde a água é de boa qualidade e é fornecida 
gratuitamente para os moradores. Afirmou que isso não é justo, que não é favor da instalação de 
registros nas localidades já abastecidas da zona rural. Em aparte, o Vereador Ronaldo

 

afirmou que 
os vereadores deixaram passar uma coisa muito importante nesse Projeto de Lei, ressaltando que o 
valor da taxa mínima é relacionado ao consumo de dez mil litros, mas que não foi especificado 
quanto será cobrado pelo volume consumido a mais. Destacou que dez mil litros de água é pouco 
para uma família da zona rural, ressaltando que na sua casa moram cinco pessoas e esse volume é 
insuficiente para passar um mês. Disse que o ideal seria mudar a taxa mínima para quinze mil litros 
de água.

 

Em aparte, o Vereador Almir

 

afirmou que o vereador Adriano é membro da comissão e 
que deveria ter apresentado a emenda antes da votação, enfatizando que o Vereador Ronaldo 
apresentou uma emenda e a mesma foi aprovada pela maioria. Em aparte, o Vereador Sivaldo
disse que por ocasião da vinda dos representantes da Central das Águas na Câmara, questionou aos 
mesmos se todos os moradores da localidade seriam obrigados a aderir ao sistema de gestão 
compartilhada, tendo sido esclarecido que os moradores que não queiram, não precisam utilizar o 
Sistema Administrado pela Central das Águas. Dando continuidade, o Vereador Adriano, disse se 
recordar desse questionamento feito pelo Vereador Sivaldo, mas que ele gostaria de deixar 
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registrado esse questionamento, porque visitou algumas localidades e os moradores informaram que 
já tinham acesso à água e não querem pagar de jeito nenhum. Falou que concorda com esses 
moradores, que se estão satisfeitos com a água fornecida, devem continuar sendo abastecidos dessa 
forma, não podendo passar a ser cobrados. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
Executivo, questionando o andamento da solicitação para instalação da rede elétrica na Fazenda 
Três Irmãos, enfatizando que conversou

 

com uma moradora da localidade e ela lhe pediu tal 
informação. Em aparte, o Vereador Sivaldo

 

informou que o nome da localidade mudou de Fazenda 
Três Irmãos para Fazenda Barreiro, que esteve na Coelba, em Brumado, onde recebeu a informação 
de que foi solicitado ao engenheiro que fizesse um novo levantamento e um novo cálculo, que o 
prazo para instalação é de 180 dias.

 
Dando continuidade, o Vereador Adriano

 
solicitou

 
ainda ao 

Senhor Presidente,
 

o envio de ofício ao poder executivo pedindo que seja enviada uma máquina 
para a região do Açude, Riachão, Riachão de Olavo, afirmando que a situação das estradas está 
precária. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Ver. Otacilio Caires de Souza : Saudou a todos 

os presentes, e prosseguindo, o Edil comentou a sua fala na sessão do dia 13/09/2019, afirmando 
que questionou a respeito do carro de Tranqueiras, de propriedade do Senhor Ney, que o 
questionamento lhe foi feito pelo povo, que seu dever e obrigação é se informar e a melhor maneira 
de fazer isso é através de ofício ao poder executivo. Disse que na oportunidade solicitou a cópia do 
contrato para saber de o Senhor Ney está recebendo por viagem ou mensalmente, que se fez esse 
questionamento é porque os moradores também querem saber, já que o Senhor Ney estaria dizendo 
aos moradores que as viagens estão sendo feitas por conta própria e que não estaria recebendo nada 
do município por esse serviço. Afirmou não se importar se alguém vai ficar com raiva dele ter feito 
essa pergunta, mas que ele quer saber como é feito esse pagamento do transporte de pessoas 
enfermas, porque precisa deixar as pessoas da comunidade informadas. Comentou que esteve na 
casa de uma moradora, que está com uma pessoa doente e essa lhe relatou a humilhação que estava 
passando quando tinha que levar o esposo, de quinze em quinze, em Vitória da Conquista, em razão 
de um câncer, afirmando que toda vez tinha que falar com o prefeito e para isso era preciso fazer 
mais de duzentas ligações para conseguir falar, que procurava a Secretaria de Saúde e lá era 
informada que só com o prefeito. Falou que foi procurado por essa pessoa, que pediu para acabar 
com esse tipo de humilhação e ele levou esse pedido ao gestor, solicitando que acabe com esse 
problema, enfatizando que se existe um carro prestando serviços

 
na região, basta fazer a 

programação porque as viagens são feitas com regularidade, não sendo preciso pedir ao prefeito a 
cada viagem. Afirmou que caso o ofício pedido por ele não tenha sido enviado ainda, que seja 
encaminhado com a maior brevidade possível, enfatizando que quer a resposta do poder executivo 
por escrito e documentada. Prosseguindo, o Vereador Otacilio, disse que problema semelhante 
ocorre com o transporte de alunos, afirmando que falta responsabilidade da empresa vencedora da 
licitação, porque se o prestador de serviço deixa de trabalhar um dia, tem o valor correspondente 
descontado. Disse que os prestadores de serviço não podem ficar sem receber, que estão há quase 
dois meses sem receber e alguns, quando receberam o pagamento, sofreram um desconto relativo a 
três dias. Disse não ser contra o desconto, mas a empresa só tem o direito de fazer isso se estiver 
pagando em dia. Destacou que o posto de combustível mantém o mesmo preço até trinta dias e que 
passando desse prazo, incide a cobrança de juros. Voltou a afirmar que a empresa precisa ter mais 
responsabilidade e solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício à mesma, convocando o 
responsável para vir ao legislativo municipal para dar explicações sobre o que está acontecendo, se 
é a prefeitura que não está efetuando o pagamento na data correta, ou se a culpa é da própria 
empresa. Afirmou que é procurado constantemente pelos donos de veículos e esses lhe relatam que 
procuram o responsável pela empresa e esse atribui a culpa pelo atraso ao município, mas o prefeito 
fala que a culpa é da empresa. Disse ser a favor dos prestadores receberem pelo que efetivamente 
trabalhem, mas não pode haver atraso no pagamento, enfatizando não ser fácil prestar esse serviço, 
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andar nas estradas de má

 

qualidade, ter que consertar os veículos com regularidade e ainda demorar 
a receber. Dando continuidade, voltou a afirmar que não se importa se algumas pessoas fiquem com 
raiva, mas que vai continuar fazendo as cobranças, ressaltando que não recebeu nenhuma orientação 
sobre o que deve ou não falar na sessão, que fala o que é justo, que é responsável pelo que fala, 
porque é maior de idade e se errar, quem tem que pagar é ele e não os outros. Afirmou que vai 
continuar cobrando, independentemente do prestador

 

do serviço ser o Senhor Ney ou outra pessoa, 
porque se os moradores lhe procuram em busca de informação, é seu dever e obrigação buscar as 
respostas. Prosseguindo, comentou a vinda do governador a Ituaçu, afirmando que vai marcar 
presença no evento, que o

 
Deputado Federal José Rocha já confirmou presença e que vai aproveitar 

a oportunidade para fazer algumas cobranças ao parlamentar. Finalizou agradecendo a presença e a 
atenção de todos. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, a Vereadora respondeu ao questionamento feito pelo Vereador Almir, informando acreditar 
que não houve alteração na pactuação com Vitória da Conquista e que quando trabalhava nesse 
setor, o município tinha direito a seis cirurgias por mês. Questionou ao Vereador Almir se a pessoa 
está procurando a Secretaria de Saúde e está recebendo a informação de que não existe AIH 
disponível? Afirmou que na época em que trabalhava nesse setor, costumava deixar duas AIHs para 
casos de emergência, quando a pessoa não conseguia  a transferência de imediato e então eram 
usadas essas autorizações. Disse que em relação aos partos, na sua época era tudo feito através da 
regulação e os procedimentos eram realizados no Hospital Esaú Matos, enfatizando acreditar que 
continua tudo da mesma forma. Destacou que antes o município pagava a consulta com o médico 
obstetra e  conseguia realizar o parto pelo SUS em Vitória da Conquista, mas houve uma série de 
denúncias, feitas pelo próprios médicos, de que estaria sendo feito dessa forma. Disse não saber 
como está funcionando a regulação para o Hospital Esaú Matos atualmente. Dando continuidade, a 
Vereadora Elza Marillu, agradeceu a todos pelo apoio na questão da limpeza, ressaltando que foi 
procurar saber, que o Assessor Jurídico tem conhecimento e que o esgoto foi limpo na gestão do ex-
prefeito Lupes José dos Santos. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia.
Em aparte, o Vereador Sivaldo

 
disse que sempre acompanhou o trabalho realizado pela Vereadora 

Elza Marillu, seja marcando as consultas para os pacientes ou conseguindo os carros para fazer o 
transporte dos pacientes, enfatizando que ela sempre trabalhou de forma correta e sempre lhe 
atendeu bem. Em aparte, o Vereador Otacílio

 
voltou a questionar o fechamento da Praça Barão do 

Sincorá, questionando se já tem alguma posição do prefeito, se ele vai insistir no fechamento com 
uma corrente ou se vai colocar uma placa. Disse ter tomado conhecimento de que só será liberado o 
trânsito de carro pequeno, que os veículos maiores só para carga e descarga.
Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma 
indicação verbal ao poder executivo pedindo o calçamento de ruas existentes no povoado da Gruta, 
próximas da casa do Senhor Josemar. Dando continuidade, disse que a Vereadora Elza Marillu já 
respondeu ao questionamento feito pelo Vereador Almir, ressaltando que no mês passado fez o 
transporte de uma paciente para Vitória da Conquista e conseguiu o atendimento porque o parto e ra 
de risco. Afirmou que houve denúncias sobre a realização dos partos pelo SUS, que alguns 
pacientes deixavam de ser atendidos porque o médico usava a vaga para atender outro paciente. 
Dando continuidade, o Edil disse que atualmente a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista não 
estava liberando o atendimento nos hospitais, que tem uma autorização dada pela Secretária de 
Saúde de Ituaçu no seu carro, mas no dia de realizar o procedimento, a Secretaria de Vitória da 
Conquista negou o atendimento. Disse que se o problema foi resolvido tem menos de uma semana. 
Afirmou ter conversado recentemente com essa paciente e ela lhe informou que o procedimento 
ainda não foi liberado, que o médico cubano tinha uma cirurgia marcada para o dia 04/06/2019, mas 
não foi realizada por falta de liberação da Secretaria de Vitória da Conquista. Em aparte, o 
Vereador Almir afirmou que atualmente está havendo uma briga entre PT e PMDB em Vitória da 
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Conquista e eles estão travando tudo, ressaltando que enviou uma pessoa

 

para lá e recebeu a 
informação de que não estaria mais sendo liberado como antes, de acordo com a demanda.
Dando continuidade, o Vereador Euvaldo

 

afirmou que o problema não é a falta de pactuação, mas 
sim que a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista não está liberando o atendimento, nem para 
os moradores do próprio município. Afirmou que os hospitais não estão realizando os 
procedimentos por causa disso. Prosseguindo, afirmou que o pedido feito pelo Vereador Almir em 
relação ao abastecimento de água da Gruta é bem-vindo, mas que a solução já está sendo tomada, 
que Dr. Manoel já esteve na localidade, já foi feito o levantamento e a previsão é que até novembro 
o sistema de abastecimento já esteja instalado. Finalizou agradecendo a atenção de todos.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Líder da Oposição.

 
Fazendo uso da 

palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , parabenizou a Prefeitura de Ituaçu 
pela realização da Caravana da Justiça Social, bem como parabenizou a Associação da Gruta, 
ressaltando que os seus membros também se empenharam pela realização junto ao Secretário Carlos 
Martins, que foi candidato a deputado nas últimas eleições. Parabenizou o empenho do Presidente 
da Associação da Gruta para conseguir a rede elétrica para a saída da Gruta da Mangabeira, 
afirmando que eles já vinham correndo atrás e que agora o município também se engajou nessa luta, 
afirmando que o importante é que o benefício não seja conquistado, independentemente de quem o 
tenha conseguido. Disse que essa rede vai beneficiar muitos moradores, que inclusive tem um tio do 
empresário Reinaldo próximo, tem os bares, tem a saída da caverna, onde as pessoas saem do 
passeio muitas vezes quando já está escuro. Prosseguindo, disse que gostaria de reiterar os pedidos 
do Vereador Euvaldo sobre o calçamento de ruas no povoado da Gruta, bem como do banheiro 
público, ressaltando que desde que esse benefício foi pedido, já foram realizadas três festas no local.
Em aparte, o Senhor Presidente disse que seria importante lembrar-se do

 
pedido da fábrica de velas.

Dando continuidade, o Vereador Almir
 

afirmou que já tinha intenção de comentar o pedido da 
fábrica de velas e artesanatos, pedindo ao Vereador Euvaldo que também faça essa cobrança, já que 
ele é vereador da base do governo. Afirmou que foi ele quem fez o pedido, mas se o Vereador 
Euvaldo

 
conseguir, ele que será o “pai da criança”, ressaltando que o atendimento desse pedido vai 

beneficiar a comunidade, porque lá são vendidas muitas velas e muito artesanato e os comerciantes 
tem que buscar em Feira de Santana, Porto Seguro, Bom Jesus da Lapa e Vitória da Conquista, mas 
se forem instaladas no município, haverá a geração de empregos. Prosseguindo, pediu ao Presidente 
que verifique a viabilidade de transmitir as sessões do legislativo municipal através da rádio 
comunitária

 

do São José de Noé, ressaltando que o responsável pela rádio já fez todos os testes 
sobre a viabilidade e que o presidente deveria submeter essa decisão ao plenário da Câmara, 
afirmando que

 

essa seria uma forma de mostrar para a comunidade os trabalhos realizados pelos 
vereadores, que muitas pessoas criticam os vereadores, dizendo que eles não cobram benefícios 
para as regiões. Destacou que na presente sessão só havia três pessoas sentadas no plenário, que não 
gosta de ficar fazendo postagens no Facebook e nas redes sociais,

 

e se houver um meio de fazer as 
transmissões de forma institucional, muitas pessoas vão passar a acompanhar o trabalho da Câmara. 
Disse que foi contatado pela Secretária do Governador, ressaltando que ela tentou entrar em contato 
com o Presidente, com o vice-presidente e não conseguiu e gostaria de agendar uma reunião com os 
vereadores naquele dia, às 18 horas. Afirmou ter questionado a ela qual seria a pauta da reunião e 
foi informado que seria o alinhamento da agenda do governo no município. Falou

 

que tem o contato 
e que se o presidente quisesse

 

mais informações, poderia

 

passar o contato para que ele ligasse.

 

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

 

a

 

todos os
presentes, e em seguida, parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pela 
realização da Caravana da Justiça Social e pela visita do Governador Rui Costa, que será realizada 
no dia seguinte. Disse que a procura pelos serviços oferecidos pela Caravana está grande.
Parabenizou o prefeito pela obra realizada no Espírito Santo, na divisa com o município de 
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

Contendas do Sincorá, afirmando que era uma reivindicação antiga dos moradores e mesmo com 
todas as dificuldades financeiras que o município atravessa, o prefeito Adalberto não mediu 
esforços para atender. Afirmou que o próprio Ministro da Fazenda Paulo Guedes, em entrevista 
recente à Folha de São Paulo, disse que o Brasil está com os quatro pneus furados. Enfatizou que o 
Brasil está enfrentando um dos piores momentos até no âmbito político por falta de credibilidade do 
governo junto a outros países. Ressaltou que o país teve uma melhora no PIB, que subiu de 0,8% 
para 0,9%, que é desmotivador ver outros países como China e Estados Unidos crescendo ao nível 
de 10% e o Brasil crescendo menos de 1%. Disse ser preciso rogar a Deus para que os rumos 
políticos do Brasil mudem, possibilitando que os municípios também cresçam. Afirmou que Ituaçu 
depende muito dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e dos recursos dos 
governos federal e estadual. Sobre os questionamentos feitos pelo Vereador Almir,  em relação à 
tramitação do Projeto de Lei, disse que vai aguardar a decisão da justiça, ressaltando que o 
legislativo é composto por onze vereadores eleitos democraticamente pelo povo, que todos tem 
consciência dos seus atos, que se votaram para que houvesse uma segunda votação é porque eles 
tinham consciência de que o plenário é soberano para decidir todas as questões, que todos os 
vereadores deram os seus votos conscientes disso. Afirmou acreditar que o Ministério Público não 
vai interferir no trabalho do legislativo municipal. Prosseguindo, o Senhor Presidente, disse que 
nenhum consumidor será obrigado a instalar o hidrômetro em sua residência, que os moradores que 
não queiram usar o sistema oferecido pela Central das Águas, podem continuar usando a água que 
já vem usando se está satisfeito com a sua qualidade. Em relação ao Decreto Legislativo, pediu ao 
Assessor Jurídico que faça uma análise da legalidade, bem como encaminhe para a Assessoria 
Contábil. Em relação ao pedido de informações feito pelo Vereador Otacilio, solicitou que seja 
enviado um ofício ao poder executivo.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada

 
a
 

presente
 
sessão,

 
solicitando que lavrasse a presente Ata 

que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.

  
Ver. Joel Teixeira Silva

 
–

 
Primeiro 

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

 

e sete de setembro de dois mil e dezenove. 

 _______________________________________

 
____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 
____________________________________________ 

 
___________________________________________  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 
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