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Ata da Quinta

 

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 março

 

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); 
Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos Pessoa, Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva 
Rocha, Otacilio Caíres de Souza, Sivaldo Ferreira da Silva, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos 
e Tertulina Silva Andrade. 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 Segundo

 

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 Segundo

 

Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias:

 
a)-

  
Anteprojeto de Lei nº 01, de 22 de 

março de 2019, apresentado pelos
 

Vereadores
 

Almir Santos Pessoa
 

e Ronaldo da Silva Rocha, 
com o seguinte teor:  ANTEPROJETO DE LEI Nº 001, DE 14 DE MARÇO DE 2019. “Fica 
instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos deste Município de Ituaçu, Bahia, o DIA 
DO ESPORTISTA, a ser comemorado, anualmente, no ultimo domingo do mês de maio”.  O 
Prefeito Municipal de

 
Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, Faz 

Saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: Art. 1º -
 
Fica instituído e 

incluído no Calendário Oficial de Eventos deste Município de Ituaçu, Bahia, o DIA DO 
ESPORTISTA, a ser comemorado, anualmente, no ultimo domingo do mês de maio. Art. 2º -

 

Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura deste Município de Ituaçu, Bahia, a 
organização, promoção e divulgação deste evento, com a prática de torneios e eventos correlatos. 
Art. 3º - As despesas para cumprimento da presente Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer deste Município. Art. 
4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, em 14 de março de 2019. 
Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD; Ronaldo da Silva Rocha - Vereador PSD.  Ituaçu (BA), 
14 de março de 2019.  Senhor Presidente, Encaminhamos a esta Câmara o anexo Anteprojeto de 
Lei que Instituí e inclui no Calendário Oficial de Eventos deste Município, o DIA DO 
ESPORTISTA, neste Município de Ituaçu, Bahia, a ser comemorado, anualmente, no ultimo 
domingo do mês de maio. JUSTIFICATIVA : A prática do esporte é amplamente difundida para 
um pressuposto da vida saudável. Por conseguinte, o esportista em função do estimulo a 
associação inerente ao esporte, comumente integra em equipe, desenvolve níveis de 
concentração, disciplina, raciocínio estratégico e atitudes de cooperação, faculdades essas que 
corroboram para a saúde física e equilíbrio mental do individuo.  Por meio deste Ante Projeto 
que sugere instituir e incluir no Calendário Oficial de Eventos deste Município de Ituaçu, Bahia, 
o DIA DO ESPORTISTA, a ser comemorado, anualmente, no ultimo domingo do mês de maio, 
propomos homenagear os participante do esporte do nosso Município de Ituaçu, Bahia, de todas 
modalidades e faixa de idade, incluindo aqueles de necessidades especiais, pela iniciativa de 
superação de seus limites a cada prática esportiva, e cujo exemplo, geram estímulos aos que 
busca adotar  um estilo de vida mais saudável. Certos do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o Chefe do Executivo Municipal, não medirá 
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esforços para atender esta solicitação, dado a sua importância e necessidade de desenvolvimento 
do ser humano, subscrevemo-nos, Atenciosamente. Almir Santos Pessoa -

 

Vereador –

 

PSD; 
Ronaldo da Silva Rocha

 

-

 

Vereador PSD;

 

b) -

 

Ofício encaminhado pelo Presidente da

 

21ª 
Subseção da  OAB/BA –

 

Brumado, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA, Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor:  Ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu, Márcio Aparecido Araújo Rocha. Ofício nº 052/2019 
– 21ª Subseção da OAB/BA –

 

Brumado. Brumado-BA, 12 de março de 2019. Assunto: 
Informação acerca da disponibilização de advogados para atendimento de pessoas carentes. 
Prezado Senhor, È sabido que muitos Municípios disponibilizam à população carente Assessoria 
Jurídica gratuita para atuar em processos judiciais, inquérito policiais, realizar consultas, etc., 
sobretudo nas cidades que não possuem Defensoria Pública do Estado e/ou da União. A 21ª 
Subseção OAB-BA iniciou uma ação para melhor entender o funcionamento das Assessorias 
Jurídicas gratuitas municipais que atendem à população carente, visando orientar aos (às) 
Advogados(as) para que o atendimento seja feito exclusivamente a quem preencha os requisitos 
necessários –

 
indicações  meramente politicas, pessoas que não comprovem insuficiência de 

recursos, etc., não devem ser beneficiários da referida assistência. A finalidade da assessoria 
jurídica gratuita é que a população carente, que não tem recursos para custear advogado, tenha 
acesso à Justiça, conforme previsto na própria Constituição Federal. Não se pode estender tal 
beneficio a quem não comprove insuficiência de recursos, sob pena do profissional responder 
perante o Órgão de Classe. É importante que o Município tenha Lei própria regulamentando o 
atendimento à população, delimitando se tratar apenas de pessoas com insuficiência de recursos. 
Ademais, é necessário a criação de cadastro com os dados dos atendidos, inclusive com 
declaração de hipossuficiência firmada e apresentação de documentos que comprovem tal 
condição. Por fim, que haja identificação em eventual processo judicial, através de portaria 
própria ou declaração diversa, de que o atendimento/prestação de serviço é feito através de 
assessoria jurídica gratuita, para melhor controle. O(a) Advogado(a) é peça fundamental e 
indispensável à administração da justiça, conforme previsto no Art. 133, da Constituição Federal. 
É quem peticiona em juízo em nome da parte, é quem busca a correção da injustiça praticada. O 
fortalecimento e a valorização do Advogado é, via de consequência, a valorização e o 
fortalecimento de toda a sociedade. Art. 133: O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 
lei. A Ordem dos Advogados do Brasil tem como lema a defesa intransigente das prerrogativas 
profissionais; são inegociáveis. Assim, requer sejam respondidas os questionamentos abaixo no 
prazo de 10(dez) dias: 1) – Há atendimento jurídico gratuito prestado por Advogado(a) 
contratado pelo Município ou Câmara de Vereadores? 2) - Em caso positivo, o atendimento é 
destinado exclusivamente à população carente ou é aberto a qualquer munícipe, independente de 
sua renda e condição financeira? 3) – Há Lei local autorizando a contratação de profissional e a 
disponibilização dos serviços de assistência jurídica gratuita? (Em caso positivo favor enviar 
cópia da lei); 4) –

 
Há
 

cadastro permanente das pessoas atendidas, inclusive com declaração de 
hipossuficiência e apresentação de documentos que comprovem a sua condição? 5) –

 
Há 

identificação nos autos de eventuais processos de que a parte está sendo atendida gratuitamente 
por Advogado(a) integrante da Assistência Jurídica Gratuita? Saudando-o, agradecendo pela 
atenção, colocamo-nos ao dispor, ao tempo que se renova protestos de estima e consideração. 
Atenciosamente, Kleber Lima Dias –

 
Presidente. 

 
c) –

 
Oficio nº 040/2019, datado de quinze de 

março do ano em curso, encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Kalilly 
Lemos Santos da Rocha, à Câmara Municipal de Vereadores, A/C: Sr. Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, solicitando que seja enviado a Secretaria de Saúde o que foi tratado nesta Câmara de 
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Vereadores pela Senhora Márcia Sandra Brito Costa, Enfermeira lotada na USF Gruta da 
Mangabeira, solicitando também o seu comparecimento à próxima reunião a ser realizada na 
câmara para prestar esclarecimentos quanto a situação abordada pela funcionária acima citada; d) 
–

 

Convite nº 02/2019, datado de vinte e um de março do corrente ano, encaminhado pelo 
Secretário Municipal Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, à Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu, Excelentíssimo Senhor Presidente Márcio Aparecido Araújo Rocha, convidando todos os 
Senhores Vereadores, para prestigiar o embarque dos jovens atletas ituaçuenses em busca dos 
seus  sonhos de serem jogadores profissionais de futebol. Os mesmos farão testes em dois 
renomados clubes baianos –

 
Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Jacuipense. A saída está 

programada para o próximo domingo, 24 de março de 2019, às 08hs00min, em frente à Igreja 
Matriz; e) -

  
Indicação apresentada pelo Ver. Euvaldo Figueredo da Silva, com o seguinte teor: 

Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Silva, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de março de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Mun icipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de DOIS 
REDUTORES DE VELOCIDADE na Rua do Xixá, localizada nesta cidade de Ituaçu, Bahia. 
JUSTIFICATIVA - A construção de redutores de velocidade, popularmente conhecido como 
“quebra mola”, na Rua acima denominada, é de suma importância, uma vez que, os veículos que 
transitam por ali sempre estão desenvolvendo uma velocidade que não é compatível com o 
transito de nossa cidade, o que leva perigo aos moradores e transeuntes daquele logradouro 
público, deixando-os vulnerável a acidentes, principalmente as crianças e os idosos, gerando 
sempre expectativas de medo. Entendemos que a melhor alternativa para resolver essa 
problemática é a aplicação de ações preventivas, nestes casos, as construções dos redutores de 
velocidade, anulando assim, os riscos de acidentes, ou, no mínimo, amenizando-os. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 
Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua 
importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Euvaldo Figueredo da Silva -

 
Vereador –

 
PP; f) -

 
Indicação apresentada pelo Ver. Adriano Silva Machado, com o seguinte 

teor:  Ituaçu (BA), 22 de março de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de PONTE sobre o Rio do 
Espírito Santo neste município de Ituaçu, Bahia”. –

 
Esta indicação é um reforço a proposta 

apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha. JUSTIFICATIVA
 

-
 

Trata-se de um anseio 
comunitário e um sonho das famílias daquele Povoado, uma vez que, ameniza os transtornos 
causados pela falta de uma ponte no Rio do Espírito Santo, vez que, em épocas de chuvas aquela 
comunidade fica isolada, a situação tem provocado revolta pela impossibilidade do transporte 
dos produtos agrícolas pelos produtores rurais daquela região, de estudantes que ficam 
impedidos de frequentar a escola e de pessoas, que nas horas difíceis da doença, necessitam de 
socorro médico. Portanto, a construção da referida Ponte, trará melhores condições de vida para 
todos.  Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de 
que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a 
sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Adriano Silva Machado -

 
Vereador-

 

PTB; g) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte 
teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores . Ituaçu (BA), 22 de março de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita. I N D I C A Ç Ã O: a “Pavimentação das Ruas 
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recém-abertas e construção de calçadas nestas, do Distrito

 

de Tranqueiras deste Município de 
Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA : A referida indicação tem como finalidade o calçamento das 
Ruas recém abertas, daquele Distrito, sendo esse (calçamento) de grande importância, visando 
atender aos anseios dos munícipes ali residentes. A referida pavimentação e a construção dos 
passeios para pedestres se impõem a toda localidade, como requisito para eficiência de 
infraestrutura, do tráfego e fator de higiene, conforto e estética urbanística, evitando-se ainda, a 
lama e a poeira, que são nocivas ao ser humano. Certo de contar com o acolhimento de Vossa 
Excelência e a aprovação dos demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do 
Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e 
necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva -

 

Vereador –

 

PR; h) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor 
Márcio Aparecido Araújo Silva, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 22 de março de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para 
que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, 
abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O:

  

“Extensão de rede de energia elétrica nas Ruas recém-
abertas, do Distrito de Tranqueiras, deste município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: 
Existem Ruas recém-abertas na sede do Distrito de Tranqueiras, sem a devida iluminação 
pública, por isso, os seus moradores estão sofrendo, por colocar em risco

 

a vida de cada um, 
gerando sempre expectativas de insegurança, pois nos tempos atuais a iluminação pública é um 
dos meios que inibem as ações dos criminosos. É importantíssimo que o Poder Público ofereça 
um serviço de iluminação pública aos habitantes do seu município, pois, é essencial para a 
qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e de seus patrimônios. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 
Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para junto a COELBA –

 
Grupo Neoenergia, a 

fim de solucionar essa importante ação, dado a sua necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. 
Sivaldo Ferreira da Silva -

 
Vereador –

 
PR; i) -

 
Indicação apresentada pelo Ver. Ronaldo da Silva 

Rocha, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores . Ituaçu (BA), 22 de março de 2019. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Reforma da 
Quadra de Esporte da Escola Municipal Juvenal Wanderley, desta cidade de Ituaçu, Bahia”. 
JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem a finalidade de atender os anseios principalmente 
dos jovens e crianças esportistas desta cidade, vez que, o referido espaço necessita de uma 
revitalização, incluindo a iluminação. Essa reivindicação é uma solicitação da comunidade, que 
possui muitas crianças e jovens. A recuperação da quadra proporcionará uma estrutura com 
acomodações mais adequadas para a prática de atividades físicas e recreativas aos alunos 
moradores, que voltarão a contar com um espaço digno e apropriado para a convivência em 
comum, bem como, para as disputas esportivas e serve de entretenimento para a comunidade 
local, com as realizações de eventos culturais, educacionais e religiosos. Certo do acolhimento 
de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder 
Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e 
necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha - Vereador PSD. Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os 
comentários sobre os expedientes lidos. Não houve uso da palavra.

   
Em

 
seguida,

 
o

 
Senhor

 
Presidente

 
abriu
 

o
 

espaço
 

destinado
 

a
 

TRIBUNA
 

LIVRE,
 

e
 

comunicou
 

a
 

todos
 
que

 
a
 
Senhora

 
Maria do Alivio Rocha, funcionária pública lotada na secretaria de saúde deste município, 
desejava fazer uso da palavra, ao tempo em que, solicitou a deliberação do plenário para que a 
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mesma fizesse o seu pronunciamento, o que foi concedido. Em seguida, fazendo uso da palavra a 
Senhora Maria do Alivio Rocha

 

saudou a todos os presentes, e destacou que trabalha no setor 
de saúde há trinta e seis anos e há quinze anos sempre ia com o Senhor Robson Dourado e

 

a 
Senhora

 

Cleó aplicar vacina na zona rural de Ituaçu, ressaltando que as vacinas sempre eram 
transportadas no isopor com termômetro, porque não tinha ar condicionado. Disse que na gestão 
do prefeito Adalberto Luz foi implantado o sistema de ar condicionado em todos os PSFs. Falou

 

que o ar condicionado do PSF da Gruta apresentou um defeito e afirmou que, no seu 
entendimento, a sua colega de trabalho deveria ir na Secretaria de Saúde comunicar a ocorrência 
do fato e não vir ao legislativo municipal para fazer essa pequena denúncia. Destacou que as 
vacinas que eram aplicadas na zona rural sempre foram transportadas em isopor e que até hoje o 
isopor é usado em algumas unidades de saúde, com um termômetro., enfatizando que em todo 
esse período nunca teve conhecimento de alguma criança que tenha morrido por ter recebido 
uma vacina na zona rural.

 
Disse que estava na câmara por vontade própria, que ninguém lhe 

obrigou a dar o seu testemunho e que gostaria de dizer que achou uma besteira por parte da sua 
colega. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.

 
Dando prosseguimento, o Senhor 

Presidente comunicou a todos, que estava inscrita para fazer uso da Tribuna Livre, a Secretária 
Municipal de Saúde, com a finalidade especifica de

 
prestar esclarecimentos acerca da situação 

abordada na Tribuna Livre desta Casa, pela Enfermeira da USF da Gruta da Mangabeira, 
Senhora Márcia Sandra Brito Costa.

 
Após a deliberação do plenário, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra a referida secretária, para fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da 
palavra, a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Kalilly Lemos  Santos da Rocha,  saudou a 
todos os presentes e destacou que no dia 08/03/2019 não estava em Ituaçu e tomou conhecimento 
de que a enfermeira de uma USF se ausentou do seu local de trabalho, sem informar previamente 
e sem pedir permissão e veio na Câmara de Ituaçu fazer uma denúncia relativa à refrigeração da 
sala de vacina. Afirmou que solicitou da Mesa Diretora o áudio e a ata da sessão para que 
pudesse tomar conhecimento da íntegra do que foi dito e assim ter a oportunidade de esclarecer. 
Destacou que no final da fala da enfermeira, o Vereador Almir Pessoa salientou a necessidade de 
convidá-la para prestar os devidos esclarecimentos e que, por esses motivos, ela estava presente 
na sessão. Inicialmente, a Secretária Kalilly disse que gostaria de parabenizar os vereadores por 
terem o bom senso de solicitar os esclarecimentos antes de fazer qualquer julgamento do caso. 
Em seguida, afirmou que todas as salas de vacina do município são climatizadas, assim como 
todos os consultórios para garantir o conforto térmico dos profissionais e pacientes do município. 
Mencionou que no investimento para climatizar as unidades de saúde foi alto. Destacou que os 
imunobiológicos ficam armazenados na geladeira,

 
as quais

 
só são abertas para retirar e colocar 

de volta os mesmos. Afirmou que durante o dia, os imunobiológicos ficam armazenados em uma 
caixa térmica, equipada com termômetro, não podendo

 
a temperatura ficar abaixo de dois graus e 

nem acima de oito
 

graus. Falou
 

que, em nenhum momento, durante o período em que o ar 
condicionado apresentou

 
defeito, os imunobiológicos ficaram em temperatura fora da ideal, não 

havendo, portanto, nenhuma perda de material. Ressaltou
 
que na sua atuação como enfermeira 

em unidade de saúde, já realizou campanhas de vacinação até embaixo de árvore. Disse que a 
enfermeira narrou em sua fala que fez uma reunião na unidade e convocou a Secretária de Saúde 
para participar, enfatizando que isso é uma inverdade. Afirmou que em momento nenhum foi 
contatada pela mesma, e que foi convidada para participar por um dos funcionários da unidade, 
porque a enfermeira estaria gravando uma reunião deles e que os funcionários da unidade se 
sentiram constrangidos com a situação. Mencionou

 

que os funcionários não haviam sido 
avisados de que estariam sendo gravados e assim que perceberam que a enfermeira estava 
gravando uma reunião da equipe, resolveram convocá-la. Afirmou que chegou à unidade para 
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resolver esse e outros problemas que tinha conhecimento, inclusive a questão do ar 
condicionado, oportunidade em que perguntou se o técnico já havia resolvido o problema, tendo 
sido relatado que o técnico já tinha ido duas vezes à

 

unidade, mas que ainda não havia resolvido 
o problema por falta de peças. Disse

 

ainda, que o coordenador de vacina da Secretária de Saúde, 
que é um profissional com mais de trinta

 

anos de experiência nessa área, optou por retirar a 
geladeira da sala de vacina e colocou na sala do médico, que estava de férias, porque o ar 
condicionado daquela

 

sala estava funcionando. Salientou

 

que em momento algum houve um 
cruzamento que pudesse ocasionar uma contaminação, porque as vacinas eram retiradas do local 
e armazenadas na caixa térmica antes do início do atendimento, só sendo recolocadas no final do 
dia, quando o atendimento já havia sido encerrado. Afirmou que, em nenhum momento, a 
população ficou exposta a qualquer risco. Enfatizou

 

que na reunião a enfermeira questionou 
porque a técnica de enfermagem não tinha o curso específico para atuar vacinação, relatando que 
na verdade esse curso específico não existe, só sendo

 

necessária a formação em técnica de 
enfermagem, porque nos cursos de capacitação esses profissionais recebem formação prática e 
teórico de vacinação. Disse que, apesar do profissional já estar apto para aplicar as vacinas, a 
Secretaria de Saúde já realizou três capacitações no município para os profissionais que atuam na 
vacinação. Destacou que a própria enfermeira pode supervisionar o trabalho dos técnicos de 
enfermagem que fazem a vacinação, cabendo a ela informar à Secretaria de Saúde caso esteja 
havendo alguma irregularidade na aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 
Falou
 

que nunca recebeu nenhuma informação sobre irregularidade na aplicação de vacinas. 
Destacou que os técnicos de enfermagem não podem trabalhar sem a supervisão de um 
enfermeiro. Salientou

 
que a enfermeira questionou a falta de um termômetro, alegando que 

deveria
 

haver dois termômetros, ressaltando não saber de onde ela tirou essa informação, porque 
o termômetro usado mede a temperatura interna e externa. Mencionou

 
que,

 
talvez, ela não saiba 

usar o termômetro, ressaltando que esse equipamento já é usado há pelo menos há
 
oito anos nas 

unidades de saúde. Disse
 

ter ficado surpresa com o fato de que, na gestão passada a enfermeira 
Márcia era coordenadora de Atenção Básica e, portanto, responsável por todas as unidades de 
saúde desse município, mas que nesse período ela nunca esteve no legislativo municipal para 
denunciar que as salas de vacina não era climatizadas. Destacou que ela veio ao legislativo 
denunciar que o ar condicionado deu defeito, mas que nunca antes havia denunciado que as salas 
de vacina não eram equipadas com ar condicionado. Afirmou que a enfermeira Márcia já atuou 
na USF do Campo Grande e nessa época usava a caixa térmica e vacinava em local sem 
refrigeração. Disse que ficou perplexa que somente agora a enfermeira Márcia tenha 
demonstrado essa preocupação com o bem estar dos pacientes, porque ela já atua em Ituaçu há 
muitos anos, ressaltando que somente duas unidades tinham sala de vacina equipadas com ar 
condicionado e mesmo assim os aparelhos viviam apresentando defeito, segundo informações 
dos vacinadores que atuam há muitos anos no município. Dando continuidade, a Secretária 
Kalilly disse que nessa ocasião em que esteve na unidade de saúde, também, foi para verificar a 
questão do mapa, porque a temperatura da geladeira deve ser verificada no momento em que a 
mesma é aberta de manhã, ao longo do dia e no encerramento do trabalho, ressaltando que em 
nenhum momento houve algum registro de que a temperatura ficou fora da ideal, não havendo 
nenhum risco para a população e nem qualquer alteração da composição das vacinas. Em 
seguida, disse que a enfermeira Márcia relatou em sua fala que não procurou o coordenador, mas 
que no seu entendimento, quando uma pessoa tem alguma dúvida é preciso procurar o superior 
hierárquico imediato. Afirmou que não tomou nenhuma atitude naquele momento porque não 
havia conversado com o coordenador, destacando que na sua equipe os coordenadores tem 
autonomia para agir, até porque todos tem capacidade técnica para isso. Comentou que pediu à 
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enfermeira Márcia que procurasse o coordenador e relatasse a sua insatisfação e resolvessem o 
problema de forma conjunta, trabalhando em equipe. Disse que respeita os seus coordenadores 
da mesma forma que respeita todos os profissionais que atuam na Secretaria de Saúde e unidades 
de saúde. Disse

 
ter recebido recentemente um ofício dos profissionais concursados da área da 

saúde relatando o mau relacionamento que estão tendo com a enfermeira Márcia, ressaltando não 
saber o porquê de isso estar acontecendo agora, destacando que não vem ao caso discutir o 
mérito e que até o médico fez um relatório. Destacou que a enfermeira Márcia tem deixado de 
comparecer sem justificativa no seu local de trabalho e que isso lhe causa muita estranheza já 
que ela veio ao legislativo e se mostrou uma pessoa muito preocupada com a saúde pública. Em 
seguida, a Secretária Kalilly colocou-se à disposição dos vereadores para esclarecer eventuais 
dúvidas sobre a sua fala.

 
Na sequência, o Senhor Presidente agradeceu a presença da Secretária 

de Saúde Kalilly Lemos Santos da Rocha, elogiou o seu trabalho à frente desse setor no 
município, ressaltando que em sessão anterior fez um comentário acerca do cumprimento do 
horário pelas equipes que atuam nas unidades de saúde do município. Afirmou ter tomado 
conhecimento de que a Secretária solicitou aos membros das equipes para que chegassem ainda 
mais cedo nas localidades, ressaltando que algumas delas são muito distantes, a exemplo da 
Lage, Tranqueiras, Campo Grande e Ovelha, sendo muito importante que essas equipes 
consigam chegar no horário. Destacou que normalmente os moradores da zona rural preferem ser 
atendidos no horário matutino. Parabenizou novamente a Secretária e disse acreditar que os 
funcionários aparentemente estão aceitando muito bem a forma como esse processo tem sido 
conduzido. Voltando a fazer uso da palavra, a S ecretária Kalilly convidou os vereadores a visitar 
as unidades novas, a exemplo do CAPS, destacando que já está funcionando a todo vapor, ao 
tempo em que, agradeceu aos vereadores por terem aprovado o projeto de lei que possibilitou a 
implantação desse serviço no município. Ressaltou que o NASF está realizando um movimento 
na praça, convidando a todos os vereadores para participar, destacando  que alguns deles já 
participaram e fizeram atividades físicas na praça. Disse que as atividades são realizadas todas as 
terças e quintas pela manhã, mas que em razão da chuva as pessoas têm dificuldade para  chegar 
ao

 
local, a exemplo do que aconteceu no dia anterior.

 
Fazendo uso da palavra, a Vereadora Elza 

Marillu
 

questionou como está sendo feito o atendimento dos pacientes do CAPS que necessitam 
de atendimento em domicílio, porque o paciente não tem condição de sair da localidade.

 
Em 

resposta, a Secretária Kalilly
 

esclareceu que o CAPS ainda não tem um veículo próprio, 
enfatizando que a unidade está sendo mantida com recursos próprios do município e ainda não 
está recebendo recursos. Disse que o CAPS deveria ter sido implantado em Ituaçu desde 2014, 
que o ex-gestor tinha um prazo de quatro meses para fazer isso, mas que a implantação demorou 
quatro anos. Mencionou

 
que, em razão disso, a atual administração está brigando para não ter 

que devolver o recurso que foi recebido pelo município e também para credenciar o serviço. 
Afirmou que a Secretaria de Saúde sempre disponibiliza um carro para que os profissionais 
façam as visitas, destacando que as mesmas são realizadas semanalmente, sempre na terça-feira, 
bastando a família procurar a enfermeira do CAPS para agendar a visita. Disse que esse é o 
primeiro passo, porque a enfermeira é quem vai dizer quais profissionais devem se deslocar para 
visitar o paciente, ressaltando que o único profissional que é mais difícil de conseguir o 
deslocamento para zona rural é o psiquiatra, porque a carga horária é menor, mas os outros 
profissionais estão à disposição e normalmente, com o auxílio desses profissionais, o paciente 
passa a conseguir se deslocar até a sede do CAPS para ser atendido pelo psiquiatra, que antes 
atendia uma

 

vez por mês e atualmente atende uma vez por semana.

 

Fazendo uso da palavra, o 
Vereador Otacílio relatou que os dois banheiros do PSF de Boca da Mata estão interditados, 
precisando de uma reforma, pedindo à Secretária de Saúde que tome as devidas providências.
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Em resposta, a Secretária

 

Kalilly

 

informou que já esteve duas vezes na unidade para resolver 
essa questão, sendo que em uma delas estava acompanhada de um pedreiro, mas que o problema 
não é simplesmente de manutenção, já que a unidade foi construída em cima de uma formação 
rochosa e a fossa enche facilmente, porque o solo não absorve o material depositado. Disse que 
essa foi a informação passada pelo pedreiro que esteve no local e que ela não pode atestar a 
veracidade do fato, por não ter conhecimento de causa. Afirmou que já pediu ao engenheiro para 
fazer uma visita no local e encontrar uma solução definitiva, já que não adianta ficar fazendo 
paliativos. Em seguida, afirmou que a unidade da Ovelha era imprópria para atendimento e que 
foi priorizada essa unidade, até porque o objetivo é implantar uma sala de atendimento 
odontológico. Destacou que o número de profissionais disponíveis no município é pequeno e, 
por esse motivo, a Secretaria não tem como manter o atendimento em todas as unidades de 
saúde, ressaltando que a atual gestão encontrou as estruturas totalmente deficitárias, precisando 
de manutenção, com problemas de alagamento, apesar das reformas que foram feitas pela gestão 
anterior. Disse não entender como telhados que foram reformados

 
em 2012 e 2013 e deveriam 

ter uma vida útil de vinte anos, já estão com problema. Afirmou que o município optou por fazer 
reformas emergenciais para garantir a continuidade do atendimento para em seguida fazer uma 
reforma mais ampla nas unidades. Falou que não recebeu nenhum ofício do Vereador Otacílio , 
mas antes mesmo dele comentar esse assunto na câmara, ela já havia visitado duas vezes a 
unidade e o pedreiro fez a troca de alguns equipamentos do banheiro para tentar solucionar o 
problema, mas conforme havia dito antes, o problema é a fossa que foi feita em terreno rochoso. 
Dando continuidade, destacou que existe um déficit de médicos em toda a região, ressaltando 
que com a saída dos médicos cubanos, os médicos brasileiros migraram para o Programa Mais 
Médicos e o que estavam atuando em Ituaçu não poderiam se inscrever para atuar no próprio 
município, sendo esta uma determinação do Ministério da Saúde. Enfatizou  que todos os 
municípios da região estão enfrentando a falta de médicos, mas o de Tranqueiras já foi reposto, o 
da Lage já está em Brasília fazendo o curso e caso não desista, como aconteceu com outro 
profissional, deve começar a atender no início de abril. Disse que já fez contato com uma médica 
de Vitória da Conquista para atender no PSF da Ovelha e ela se mostrou interessada. Afirmou 
que as unidades da Lage e Ovelha não estão totalmente desassistidas, porque o médico do 
Campo Grande está atendendo uma vez por semana.

 
Fazendo uso da palavra, o Vereador 

Ronaldo
 

falou
 

que, em razão do médico do Campo Grande estar atendendo também nas 
localidades da

 
Lage e Ovelha, é necessário que ele não falte nos demais dias de atendimento no 

Campo Grande.
 

Em resposta, a Secretária
 

Kalilly
 
esclareceu que antes de assumir o cargo havia 

relatos de que o médico faltava constantemente, mas que desde que assumiu raramente esse 
profissional tem deixado de atender.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo

 indagou se existe alguma previsão de que seja adquirido um veículo próprio para o CAPS para 
buscar os pacientes da zona rural? Em resposta, a Secretária Kalilly

 

informou que tão logo seja 
deferido o credenciamento da unidade, é provável que o veículo seja adquirido. Destacou que se 
houver um incremento de receita no município vai ser possível pensar nisso, mas que com os 
poucos recursos disponíveis é preciso fazer o feijão com arroz de todo dia. Disse que a Secretaria 
tem priorizado a compra de medicamentos para que não faltem e

 

ao pagamento dos profissionais 
que atuam nas unidades para que o atendimento não seja descontinuado. Afirmou que tem 
visitado constantemente o CAPS e acompanhado o desenvolvimento das atividades através das 
redes sociais também, enfatizando ser muito gratificante ouvir os relatos de pacientes que antes 
não saiam de casa e hoje conseguem se socializar. Destacou que as pessoas que conhecem um 
paciente com transtornos mentais sabem a importância do CAPS e o avanço que ele possibilita 
na vida desses pacientes. Falou que foi realizado o carnaval do CAPS e eles conseguiram um 

Fl. 110V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 10

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

12 DE ABRIL DE 2019

  

 

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

 
 

cantor para se apresentar sem custo para o município, sendo muito emocionante ver o rosto dos 
pacientes durante o evento. Comentou

 

que uma das pacientes havia pedido para levar o cantor 
Amado Batista e que o cantor voluntário cantou algumas músicas e a paciente ficou muito 
emocionada, chorou e disse que aquele era o dia mais feliz da vida dela, sendo muito 
emocionante para todos que estavam presentes. Convidou os vereadores para participar das 
atividades e conhecer um pouco do trabalho realizado pelo CAPS.

 

Voltando a fazer uso da 
palavra, o Vereador Ronaldo

 

afirmou que tinha conhecimento do trabalho realizado pelo CAPS 
de Barra da Estiva e sabe da importância desse trabalho, principalmente para os pacientes mais 
agressivos, que mudam muito, para melhor. Disse que existem

 

três ou quatro casos de pacientes 
desse tipo nos Gerais, sendo importante que esses pacientes fossem transportados pelo menos 
três vezes por semana para serem atendidos no CAPS de Ituaçu.

 
Em resposta, a Secretária

 

Kalilly
 

enfatizou que Ituaçu
 

tem uma grande extensão territorial e que existem pacientes com 
transtornos mentais em todas as regiões, enfatizando que no Campo Grande tem uma demanda, 
mas que no São José essa demanda é maior. Disse que, em razão disso, a enfermeira está 
realizando um trabalho no São José. Afirmou que a prioridade nesse momento não é trazer os 
pacientes para o CAPS, mas sim levar os profissionais do CAPS para atender esses pacientes, 
como um CAPS Itinerante. Destacou que dessa forma o CAPS vai conseguir atender um número 
maior de pacientes, em diversas regiões do município, ressaltando

 
que se o atendimento for 

individualizado, na sede do CAPS, somente alguns pacientes serão atendidos e muitos deixarão 
de ser. Dando continuidade, disse que a Secretaria de Saúde está realizando ao longo do ano 
diversos projetos de capacitação dos profissionais de saúde, sendo abordado um tema a cada 
mês, destacando que no mês anterior foi abordado a questão das doenças sexualmente 
transmissíveis, que tem registrado um alto índice no estado da Bahia e eles identificaram a 
necessidade de abordar esse tema. Disse que o curso foi ministrado pela Senhora Maria Tereza  
Morais, que é coordenadora estadual e veio especialmente a Ituaçu para ministrar esse curso, 
oportunidade em que os profissionais de Tanhaçu e Ibicoara também estiveram presentes.  
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir disse que havia solicitado a vinda da Secretária de 
Saúde ao legislativo, mas acabou retirando o pedido, porque conversou com o coordenador do 
PSF da Gruta da Mangabeira, Senhor Alan e ele já havia lhe dado todos os esclarecimentos 
necessários. Sobre o PSF de Tranqueiras, questionou: quantos dias o médico  tem que atender na 
unidade, sendo respondido pela Secretária

 
Kalilly

 
que o profissional atende quatro dias por 

semana. Prosseguindo, o Vereador Almir
 

indagou
 

sobre o posto de atendimento da Mamona, 
ressaltando que essa foi uma promessa de campanha do prefeito Adalberto e que ele inclusive fez 
um ofício solicitando a sua implantação, não tendo certeza se esse pedido chegou ao 
conhecimento da Secretária de Saúde,

 
pedindo a ela que veja esse pedido com carinho.

 
Em 

resposta, a Secretária
 

Kalilly
 

informou que esse atendimento nas unidades satélites já foi 
iniciado no município, citando como exemplos,

 
as localidades da Melancia e Guigó. Disse que 

esse tipo de atendimento não pode ser feito por qualquer médico, porque não basta a formação 
profissional, sendo preciso ter o perfil e saber tratar bem a população, porque é um atendimento 
diferenciado. Disse que o médico que fazia esse trabalho em Ituaçu se inscreveu no Programa 
Mais Médicos e acabou se desligando do município. Afirmou que é muito difícil o município 
conseguir competir com o Mais Médicos, porque além da bolsa de R$ 12.000,00

 

(doze mil 
reais), esses profissionais ainda recebem ajuda de custo para moradia e alimentação, 13º salário e 
fica isento do pagamento do Imposto de Renda. Afirmou que esse profissional, apesar de ter se 
desligado, continua morando em Ituaçu e sempre se coloca à disposição, mas infelizmente o

 
município não tem como contratá-lo. Destacou

 

que a implantação de uma unidade satélite na 
Mamona está nos planos da Secretaria de Saúde. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador 
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Almir destacou que em outra sessão, questionou à Secretária de Saúde

 

sobre a realização de 
concurso público para preenchimento das vagas existentes, tendo sido respondido pela mesma 
que seria necessário realizar uma contratação imediata, porque não haveria tempo hábil e 
recursos para admitir mais profissionais concursados no município. Questionou se existe alguma 
previsão de realizar um concurso público para os profissionais que atuam no CAPS, ressaltando 
que muitas pessoas do município questionam isso e demonstram interesse em participar de um 
concurso.

 
Em resposta, a Secretária

 
Kalilly

 
disse que foi realizada uma seleção e que algumas 

pessoas que trabalham não são de Ituaçu, mas que tinham um currículo muito bom. Citou como 
exemplo a psicóloga, que não é de Ituaçu, mas que todos os pacientes estão adorando, 
demonstrando que a seleção pública

 
foi muito bem feita pela Secretaria de Saúde. Disse que 

particularmente acredita que os profissionais que atuam em programas federais não deveriam ser 
concursados, ressaltando que essa questão tem sido motivo de debate na Câmara dos Deputados, 
porque o programa não tem nenhuma garantia de continuidade, dependendo da vontade do 
Presidente e do Congresso Nacional. Afirmou que caso o presidente decida abolir o Programa 
Saúde da Família e o congresso aprove essa medida, os municípios que realizaram concurso 
ficarão com diversos profissionais à disposição, sem ter onde realocá-los e muitos municípios 
provavelmente fariam um processo administrativo para demitir esses profissionais. Destacou  que 
o município está mantendo o CAPS com recursos próprios, mas se a crise econômica se agravar 
pode ser que não consiga, questionando o que ele vai fazer com esses profissionais concursados. 
Mencionou que é preciso analisar essa questão e que a preocupação maior não deveria ser essa e 
sim se a contratação desses profissionais foi feita de forma transparente e com critérios claros, 
buscando os melhores profissionais. Afirmou que basta olhar os profissionais que atuam no 
CAPS de Ituaçu para ter certeza de que a seleção foi bem feita e os profissionais que lá atuam 
são competentes e estão obtendo bons resultados. Encerrou a sua fala, agradecendo a 
oportunidade de fazer os esclarecimentos, afirmou estar à disposição dos vereadores sempre que 
necessário e que as portas da sua sala estão sempre abertas.  Dando continuidade, o Senhor 
Presidente destacou a presença da Secretária Municipal de Educação, comunicando a todos que a 
mesma compareceu ao Legislativo Municipal para prestar alguns esclarecimentos acerca de 
assuntos abordados em sessões anteriores, referentes a área de educação, ao tempo em que, 
solicitou a deliberação do plenário para franquear a palavra a referida secretária, o que foi 
concedido. Fazendo uso da palavra, a  Secretária Municipal de Educação, Senhora Erica

 Santos Luz
 

Amorim,
 

saudou a todos os presentes, agradeceu a oportunidade de poder fazer 
alguns esclarecimentos acerca de assuntos que foram abordados em sessões anteriores. Disse que 
está em seu gabinete sempre à disposição dos vereadores para prestar qualquer esclarecimento e 
que não foge dos seus

 

compromissos, salientando que tudo que foi falado pelos vereadores 
poderia ter sido facilmente esclarecido caso eles a tivessem procurado na Secretaria de 
Educação. Enfatizou que a denúncia feita pelo professor José Orlando não seria necessária caso 
ele a

 

tivesse procurado para resolver o problema, ressaltando tratar-se de coisas pequenas, mas 
que tem grande relevância no setor de educação e que poderiam ser solucionadas de imediato. 
Afirmou que o professor José Orlando fez uma denúncia sobre coisas que estariam acontecendo 
na Escola Luís Eduardo Magalhães. Disse que ele questiona a sua carga horária na disciplina de 
história. Afirmou que o Professor é concursado e tem uma carga horária de 40 horas, sendo 20 
horas para história e 20 horas para religião. Destacou

 

que na denúncia, o professor alega que 
deveria estar cumprindo sua carga horária integralmente na disciplina de história. Falou

 

que na 
referida escola existe uma carga horária total de 40 horas na disciplina história, sendo a mesma 
dividida entre o Professor José Orlando e outro professor também concursado para a mesma 
disciplina. Disse que esse tem sido o critério adotado pela Secretaria, que procura dividir a carga 
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horária de acordo com o número de professores existentes em cada unidade de ensino. Afirmou 
que as outras 20 horas do Professor José Orlando foram distribuídas em disciplinas afins e em 
outras disciplinas em havia demanda existente, ressaltando que esse critério não foi usado 
exclusivamente para o Professor José Orlando, mas sim

 

para todos os professores do município. 
Ressaltou

 

que cada unidade escolar tem a sua dinâmica própria e que antes de emitir qualquer 
opinião e denunciar é preciso

 
levar em consideração essas peculiaridades. Falou

 
que se antes de 

denunciar a pessoa procurar se informar com quem realmente conhece a dinâmica, fica mais fácil 
de resolver o problema. Mencionou

 
que respeita os vereadores e sabe que eles exercem a sua 

função e cumprem as suas atribuições, mas que eles precisam se informar com quem tem 
conhecimento de causa, sabe como funciona a coisa e o porquê das coisas serem como são. 
Afirmou que a reivindicação feita pelo Professor José Orlando tem uma solução dentro do Plano 
de Carreira do Magistério Público Municipal, que em seu artigo 35 determina, em seu inciso I, 
que o professor, caso a carga horária na unidade de origem não seja suficiente, pode completar a 
sua carga horária em outro turno ou até mesmo em outro estabelecimento de ensino. Disse que 
poderia sugerir ao Professor José Orlando que completasse a sua carga horária em outra unidade 
de ensino, já que ele está alegando que está lecionando outra disciplina para a qual não tem a 
formação adequada e não se sente capaz de ministrar as aulas. Falou  que se o Professor estiver 
de acordo, que ela pode tranquilamente facultar ao mesmo  que cumpra o restante da sua carga 
horária em outra unidade de ensino, que seja mais próxima da unidade de origem onde ele 
leciona e que tenha disponibilidade. Destacou que o Professor José Orlando é concursado para 
20 horas na disciplina religião, mas que essa matéria não faz parte do currículo escolar do 
município e que, independentemente de onde ele vai lecionar, ele não vai ter como cumprir a 
carga horária de 20 horas na disciplina religião, sendo por isso necessário verificar quais são as 
disciplinas afins e as que precisam ter a sua carga horária completada. Dando continuidade, a 
Secretária Erica, destacou que o Professor José Orlando afirmou que poderia estar lecionando 
geografia, mas que isso também não é possível, porque só existem 40 horas para essa disciplina e 
já tem dois professores concursados para essa matéria na unidade de ensino. Afirmou que não 
tem como dar às

 
40 horas de história para o professor nessa unidade de ensino. Disse que o 

referido professor abordou também a falta de livros na escola e que não tem livros de história 
para todos os alunos. A

 
Secretária Erica falou que o problema envolvendo a falta de livros não é 

exclusivo de Ituaçu, já que o MEC é quem encaminha os livros e a quantidade nunca vem de 
acordo com o número de alunos. Disse que já encaminhou diversos ofícios, fez reclamações, 
pediu mais livros, mas nunca consegue que o município receba todos os livros no início do ano 
letivo, porque os mesmos são encaminhados com base no censo escolar do ano anterior. Falou

 que o município precisa acionar a reserva técnica, mas os livros não chegam no início do ano, só 
chegando em meados do ano. Disse que a Secretaria tem a possibilidade de fazer o 
remanejamento, de uma escola para outra, quando há sobra, mas não havendo essa possiblidade, 
é preciso acionar a reserva técnica e isso demora. Afirmou que tudo é muito burocrático e 
quando depende do MEC e do Governo Federal, cabe ao município buscar e pedir, mas a 
resposta demora. Enfatizou

 

que a Secretaria tem buscado minimizar esse problema, através de 
ações como estudo em grupo, estudo em dupla, atividades que deveriam ser feitas em casa e são 
realizadas no ambiente escolar para não prejudicar o aluno, além de fazer cópia dos livros, que é 
a solução mais

 

adotada, possibilitando que os alunos estudem pelas cópias até que os livros 
cheguem. Disse que essa dinâmica é usada em toda a rede municipal, não sendo um problema 
somente da Escola da Lage. Comentou

 

que o professor José Orlando afirmou que o Diretor da

 
Escola da Lage teria expulsado, em 2018, a professora Ana Paula, e que em 2019 estaria tendo 
aula vaga na unidade de ensino, sendo que a professora poderia lecionar. A Secretária Erica disse 
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acreditar que o professor Jorge já tenha prestado os

 

esclarecimentos acerca desse fato na sessão 
passada, mas que também vai esclarecer esse fato. Afirmou que a professora Ana Paula foi 
aprovada para lecionar ciências na Escola Juvenal Wanderley, que no ano anterior não havia 
carga horária para encaixar a professora Ana Paula na Escola da Lage e não havia necessidade de 
transferi-la para a Escola Juvenal Wanderley, mas tão logo surgiu a demanda, assim foi feito. 
Falou

 
que a Escola Juvenal Wanderley precisava de um professor de ciências e que a decisão da 

Secretaria foi transferi-la para a sua unidade de origem, ressaltando que essa foi uma decisão 
legal, tomada em um processo administrativo, com portaria publicada no Diário Oficial. Afirmou 
que em momento nenhum houve desrespeito com a professora Ana Paula e que ela nunca foi 
expulsa de lugar algum. Disse que a ex-secretária de educação Monique pediu à professora Ana 
Paula

 
que aguardasse na Escola da Lage até que houvesse a necessidade de professor na Escola 

Juvenal Wanderley, ressaltando que em nenhum momento
 
houve um tratamento desrespeitoso à 

referida professora, a qual
 

recebeu integralmente os seus vencimentos e não houve nenhum 
prejuízo. Disse reconhecer que a professora

 
Ana Paula passou por uma situação incômoda, tendo

 

que permanecer na Escola da Lage sem atuar em sala de aula, mas que em nenhum momento 
houve um tratamento desrespeitoso por parte do Diretor e dos professores da unidade de ensino. 
Afirmou que sempre foi dado um tratamento respeitoso a ela e tão logo foi possível a sua 
remoção para a unidade de origem, assim foi feito, de forma legal. Dando continuidade, disse 
que foi questionado também a situação da professora Carmem, esclarecendo que ela é 
concursada para a Escola Luís Eduardo Magalhães para lecionar uma disciplina que também não 
existe na grade curricular. Destacou que o concurso foi realizado e previa somente uma vaga 
para as disciplinas que os professores José Orlando e Carmem possuem formação, mas que não 
integram a grade curricular do município. Disse que a Professora Carmem é concursada para 
filosofia, sociologia e afrodescendente, destacando ser uma disciplina muito estranha, que nunca 
viu em grade curricular de municípios vizinhos. Salientou  que quando não existe a possibilidade 
do profissional ministrar aula na sua disciplina de formação, é feito um acordo para não deixar 
esses professores prejudicados, já que a Secretaria não pode deixar o professor sem lecionar, 
sendo necessário aproveitá-lo, já que de todo jeito o município tem que pagar os salários. 
Afirmou que essa questão é possível de ser resolvida, bastando remover a professora Carmem da 
Escola Juvenal Wanderley para a Escola Luís Eduardo Magalhães. Disse que essa situação não é 
tão simples quanto parece, já existe um ofício encaminhado em 2016 pelo ex-secretário 
Fernando

 
Ávila, acatado pela Professora Ana Paula, que na época era Diretora

 
da Escola, 

determinando que o professor precisa cumprir uma carga horária semanal de 16 horas/aula. 
Afirmou que em nenhum momento a Secretaria feriu o direito dos professores quando no ano 
anterior manteve essa carga horária, que foi aceita por livre e espontânea vontade dos 
professores. Disse que foram celebrados acordos com os professores, que passaram a ter dias 
reduzidos de trabalho, trabalhando apenas dois dias, porque tinham carga horária em outro 
município também. Afirmou que esses acordos não ferem as leis, nem prejudica os profissionais, 
porque eles assumiram mais de 13 horas/aula sem recebimento de nenhum pagamento adicional. 
Informou que pode fornecer cópia do referido ofício para os vereadores, ressaltando que a 
Secretaria não encaminhou nenhum outro ofício revogando essa decisão. Mencionou

 

que esse 
ano houve a necessidade de que alguns professores atuassem em mais dias da semana, sendo 
preciso mexer na comodidade desses professores, que passaram a lecionar três dias na semana, 
ao invés de dois. 

 

Falou

 

que alguns professores informaram que não aceitariam mais dar uma 
carga horária superior a 13 horas/aula por semana, em razão disso. Disse que por isso existe essa 
carga horária sobrando na Escola da Lage, mas não é uma carga horária fechada, que seria 
resolvida com a volta da professora Ana Paula, porque não existe a disponibilidade de carga 
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horária na disciplina ciências. Afirmou que a carga horária existente é uma salada mista e que ela 
não pode obrigar um professor a lecionar dessa forma, a não ser que haja um acordo. Disse

 

ainda, 

 

que a professora Carmem, por lecionar uma disciplina que não está na grade curricular do 
município, pode ser removida para lá para não ficar excedente em qualquer escola municipal e, 
por uma questão de bom senso, ela assume outras disciplinas para não ficar prejudicada. Disse 
que vai solucionar esse problema das aulas vagas fazendo isso, removendo a professora Carmem 
para a Escola da Lage para que ela assuma a carga horária existente. Em seguida, a Secretária 
Erica falou

 
que o professor José Orlando questionou a qualidade da água, afirmando que a 

mesma é imprópria para consumo. Disse que os alunos que lá estudam moram na própria 
comunidade e a água fornecida na escola é a mesma que é fornecida para a comunidade. 
Afirmou que o aluno

 
bebe na escola a mesma água que bebe em casa. Disse que existe o 

fornecimento de água potável através de caminhão-pipa, sendo esse envio feito de acordo com a 
necessidade e a água enviada para beber e preparar os alimentos da merenda escolar, mas que o 
município não tem condição de abastecer a escola somente com água potável. Afirmou que o 
fornecimento de água potável no município não é de responsabilidade do poder executivo e sim 
da EMBASA, enfatizando não saber como funciona essa dinâmica de distribuição. Disse que o 
poder executivo fornece água potável nas unidades de ensino usando carros-pipa, mas que para 
isso é preciso que haja a solicitação para que seja providenciado o envio. Destacou que a 
Vereadora Tertulina tem filhos que estudaram na Escola Luís Eduardo Magalhães e ela pode 
falar com mais propriedade como funcionava há tempos atrás a unidade de ensino, como era o 
fornecimento de água nas gestões anteriores e como é feito atualmente, até para comparar as 
duas formas, ressaltando que assumiu o cargo de Secretária  de Educação há menos de um ano, 
ao tempo em que, pediu a colaboração da Vereadora Tertulina para ajudar no esclarecimento 
desse fato. Em seguida, afirmou que nos locais onde não há o fornecimento adequado de água, os 
professores orientam os alunos que tragam a água para beber de casa, ressaltando que o professor 
José Orlando denunciou que só existem três copos na unidade ensino para atender mais de 250 
alunos. Afirmou que a equipe da unidade não tem como colocar o nome de cada aluno em um 
copo, devendo cada aluno e seus pais ter esse cuidado individual. Disse que nas unidades onde 
não existe o fornecimento de água potável, essas orientações são dadas no início do ano, até por 
uma questão de higiene pessoal. Afirmou que cada aluno precisa levar o seu copo e a sua garrafa 
d’água para escola, sendo uma questão fácil de resolver, ou seja, são

 
coisas banais e que não 

precisariam motivar uma denúncia na Câmara de Vereadores. Mencionou
 

que essas coisas são 
pequenas, fáceis de serem resolvidas, que ficam tomando o tempo dos vereadores e cujo único 
objetivo da denúncia é causar transtorno, causar burburinho e fofoca. Pediu aos vereadores para 
procurar se informar quando tomarem conhecimento de alguma denúncia, que busquem se 
informar diretamente no órgão competente sobre as medidas que estão sendo adotadas para 
corrigir o problema, antes de tomar qualquer medida. Afirmou que se o órgão não tomar 
nenhuma atitude para corrigir o problema, é louvável qualquer atitude tomada pela câmara para 
tentar resolver o problema. Disse que na primeira sessão em que esteve presente na Câmara, o 
Vereador Otacílio

 

questionou a decisão do prefeito de implantar uma creche na Ovelha, 
afirmando que o prefeito deveria usar o dinheiro para terminar a reforma do posto de saúde.

  Afirmou que as verbas para o setor de educação devem ser gastas na educação, não podendo usar 
esses recursos para outras finalidades. Disse que os recursos da saúde são próprios e também não 
podem ser usados em outras áreas. Falou

 

que o Vereador Otacílio disse

 

algo muito grave e que 
se ela assim o fizer estará cometendo um crime. Destacou que a reforma do posto é uma 
atribuição da Secretaria de Saúde e só pode ser feita se houver recursos disponíveis, não podendo 
os recursos da educação serem usados para financiar o setor de saúde. Em seguida, a Secretária 
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Erica, colocou-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, pedindo aos vereadores 
que a procurem, não sendo necessário que todas as vezes tenha de comparecer no legislativo, 
podendo os esclarecimentos serem obtidos facilmente na Secretaria de Educação, como já foi 
feito pelo Vereador Almir, que lhe questionou algumas situações na sessão e depois lh e procurou 
para obter os esclarecimentos. Enfatizou

 

que é importante sempre buscar o diálogo, porque é o 
caminho mais fácil para resolver os problemas em qualquer setor. Afirmou que está aberta ao 
diálogo, que não tem nenhum objetivo de prejudicar o setor de educação, até porque faz parte do 
setor e tudo que ela fizer para prejudicar estará prejudicando a si mesma, enquanto professora. 
Disse ainda, que morre de saudade

 
da sala de aula, dos seus alunos, porque

 
ama dar aula e foi 

essa a profissão que escolheu
 

para a sua vida. Afirmou que existem coisas que estão acima das 
suas possibilidades, não competindo exclusivamente a ela o gerenciamento do setor de educação 
no município, cabendo também aos diretores, vice-diretores, coordenadores, pais e alunos, que 
devem trabalhar em conjunto, assim como também devem

 
atuar aqueles que têm

 
a missão de 

cobrar, a exemplo dos vereadores. Disse não se incomodar com as cobranças, porque aceitou 
essa responsabilidade e sabe que as cobranças fazem parte. Afirmou que as denúncias merecem 
atenção desde que sejam pertinentes e tenham fundamento, sendo bom que elas existam, porque 
obriga as pessoas a trabalhar direito. Finalizou agradecendo a atenção de todos.  Fazendo uso da 
palavra, o Vereador Otacílio disse ter conhecimento de que os recursos da educação não podem 
ser usados na área da saúde, questionando da Secretária  Erica,  se ela tem algum áudio ou alguma 
ata que comprove a acusação que fez a ele, esclarecendo que na sessão citada por ela, havia dito  
que, se o prefeito não tinha dinheiro para concluir a creche e a ampliação do PSF, não deveria ter 
iniciado a obra no PSF e feito somente a reforma do prédio onde foi instalada a creche. Afirmou 
que como o prefeito quis fazer tudo ao mesmo tempo e não tinha recurso suficiente, quem está 
sofrendo as consequências é o povo. Afirmou que está questionando porque tem conhecimento 
dos fatos. Sobre as denúncias feitas pelo professor José Orlando, o Edil afirmou que o dever e 
obrigação dos vereadores é de pedir as explicações quando tem alguma dúvida. Disse que da 
mesma forma como os vereadores questionam a Secretária, a população questiona os vereadores 
e esses precisam ter a informação para poder responder. Afirmou que o seu questionamento em 
relação ao colégio da Lage é relacionado ao excessivo número de aulas vagas e esse foi o motivo 
de ter pedido a presença da Secretária na sessão. Destacou

 
que desde 2017 o Vereador José 

Orlando vem fazendo os mesmos questionamentos ao legislativo e para não ficar nenhuma 
dúvida é que os vereadores pedem os esclarecimentos. Disse que a Secretária nem deveria estar 
ali presente e sim fazendo o que a lei determina, porque se assim o for, ninguém vai poder ficar 
questionando.

 
Em resposta, a Senhora Érica

 
disse acreditar que não foi bem

 
compreendida, que 

em nenhum momento questionou o fato de ter sido convidada para participar da sessão e prestar 
esclarecimentos, que o seu pedido foi no sentido dos vereadores terem o cuidado de procurar da 
pessoa se ela já manteve contato com a Secretaria de Educação, se já conversou com a Secretária 
em busca de uma solução antes de comparecer ao legislativo para fazer uma denúncia. Afirmou 
que estar

 

à disposição sempre que necessário para prestar os devidos esclarecimentos, sempre 
que necessário. Comentou a fala do Vereador Otacílio dizendo que o dinheiro usado na reforma 
da creche foi da educação e que esse recurso não poderia

 

ser usado, em nenhuma hipótese, na 
reforma do posto de saúde. Destacou que o prefeito não tinha a opção de usar o recurso da 
educação para reformar o posto de saúde, somente podendo usar o recurso na reforma do prédio 
onde foi implantada a creche da Ovelha.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Otacílio

 
afirmou que nunca foi contra a implantação da creche na Ovelha, que apenas

 

questionou porque 
ele iniciou a reforma do posto de saúde se não tinha recurso para concluir. Disse que a reforma 
foi retomada agora e que os moradores poderia continuar sendo atendidos durante todos esses
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períodos

 

na própria unidade, sem necessidade de se deslocar até o PSF de Boca da Mata em 
busca de atendimento. Destacou

 

que a reforma foi iniciada em setembro do ano anterior e depois 
parou e desde então os moradores estão sem atendimento nessa unidade de saúde. Afirmou que 
se o prefeito só tinha dinheiro para implantar a creche, que somente deveria ter feito isso e não 
deveria ter iniciado a reforma do posto de saúde.

 
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 

afirmou que a
 

Secretária
 

Érica
 

está certa ao dizer que os recursos da educação só podem ser 
usados nesse setor, assim como os recursos da saúde. Disse que o que foi defendido pelo 
Vereador Otacílio só se aplicaria se a reforma estivesse sendo feita com recursos livres do 
município, já que esses podem ser investidos em qualquer área. Em seguida, o Edil

 
afirmou que 

o prefeito não deveria ter iniciado a reforma do posto de saúde se não tinha recursos para 
concluir a obra, já que, conforme disse o Vereador Otacílio, a unidade tinha condição de 
continuar funcionando sem a reforma. Prosseguindo, afirmou que na sua fala a Secretária

 
Érica 

afirmou que a professora
 

Ana Paula
 

não teve nenhum prejuízo, mas que ele acredita que o 
município teve sim prejuízo, porque na escola da Lage alguns professores ministraram aulas 
extras em 2018, sendo que havia um professor à disposição, que ficava sentada na Secretaria da 
escola cumprindo a sua carga horária. Disse acreditar que o diretor da unidade deveria ter 
designado essa professora para cumprir essa carga horária existente, já que não fazendo isso ele 
causou um prejuízo ao município. Sobre o horário do servidor, disse acreditar que deve haver 
uma sintonia entre a Secretária e o Diretor da unidade, já que a professora Carmem é concursada 
para 20 horas e só pode ter uma carga horária de 40 horas se houver um acordo entre as  partes. 
Destacou que a professora Carmem está lecionando na Escola Juvenal Wanderley e o Diretor da 
Escola da Lage atribuiu uma carga horária para essa professora. Destacou que os alunos estão 
prejudicados desde o dia 10 de março, porque estão sem aulas. Defendeu que antes de publicar o 
horário das aulas, o diretor deveria receber o aval da Secretária de Educação, já que está 
subordinado a esta. Afirmou que a professora Ana Paula foi removida para a Escola Juvenal 
Wanderley porque o Diretor da Escola da Lage alegou que a mesma estava excedente, mas não 
estava, conforme decisão unânime do Conselho Municipal de Educação. Afirmou que se existem 
aulas extras, a professora

 
Ana 

 
Paula poderia ter sido encaixada lá mesmo. Disse ter conversado 

com o prefeito Adalberto antes de fazer a visita na Escola de Lagoa da Lage e que na ocasião o 
prefeito pediu que o Conselho conseguisse uma solução para esse problema. Falou

 
que o seu 

objetivo de ir lá não foi para fazer política contra o prefeito, apesar de ser contra o mesmo. 
Afirmou que o seu objetivo foi buscar a solução para um problema que, se resolvido, seria bom 
para todo mundo, porque acredita que teria como a servidora continuar lecionando na Escola de 
Lagoa da Lage. Enfatizou que a Secretária comentou o concurso em que a professora Carmem 
foi aprovada, afirmando acreditar que, pelo tom de voz usado, deixou transparecer que houve 
alguma irregularidade. Disse que, se a atual administração acredita nisso, que deve investigar o 
caso, podendo a própria Secretária de Educação fazer isso também, assim como o Sindicato da 
categoria para que sejam sanadas essas dúvidas acerca do concurso realizado. Dando 
continuidade, o Vereador Almir destacou que segundo o Plano de Carreira o professor deve 
permanecer em sala de aula, só podendo deixar em razão de portaria, atestado, licença e férias, 
questionando se existe alguma outra hipótese que possibilite o professor concursado deixar a sala 
de aula para ocupar outro cargo? Em resposta, a Secretária

 

Érica

 

voltou a afirmar que a 
educação tinha os recursos para fazer a reforma do prédio e implantar a creche na Ovelha, tanto 
que assim foi feito. Em seguida, disse que a professora Ana Paula poderia ter sido usada para 
cobrir outra professora que saísse de licença maternidade, mas com o retorno dessa, ela 
novamente teria de ficar à disposição. Ratificou o que havia dito antes, afirmando que as aulas a 
mais que os professores pegaram foi fruto de um acordo entre os mesmos, não tendo havido 
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nenhum pagamento adicional.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 

comentou que 
visitou a escola da Lage acompanhado do vereador Ronaldo e de alguns membros do conselho, o 
Senhor Fábio e as professoras Anésia e Maria Hélia, com aval da Secretária de Educação e do 
prefeito Adalberto para tentar resolver essa pendência. Disse que, chegando à

 

escola, eles 
solicitaram a carga horária de todos os professores, sendo que alguns deles tinham

 

uma carga 
horária de 27 horas/aula e outros também tinham aulas a mais e que somando todas essas aulas a 
mais,

 
daria para dar uma carga horária para a professora Ana Paula, caso o Diretor da Unidade 

usasse do bom senso. Afirmou que os membros do conselho tentaram conversar, mostrar que 
seria a melhor solução antes de emitir o seu parecer, mas não houve nenhum acordo. Destacou 
que a questão já foi judicializada e vai caber agora ao juiz determinar se a referida professora

 

tem direito ou não. Destacou
 

que em nenhum momento questionou essa questão das aulas e que 
apenas afirmou acreditar que teria sim como manter a professora Ana Paula lecionando na 
Escola da Lage.

 
Voltando a fazer uso da palavra, a Secretária

 
Érica

 
destacou que hoje a 

situação na Escola da Lage está muito parecida, que existe uma carga horária na unidade, mas 
que as aulas existentes não são da área para qual a professora  Ana Paula fez o concurso. 
Mencionou que a construção de uma carga horária vai além de um problema matemático, porque 
envolve outras questões de logística de formação, de compensação de AC ou não. Destacou que, 
conforme foi mencionado pelo Vereador Almir, a questão já foi submetida à apreciação do poder 
judiciário e que se for de direito da citada professora, ela vai conseguir. Em relação ao prejuízo 
que essa medida possa ter causado o município, afirmou acreditar que não houve, porque mesmo 
que a professora Ana Paula fosse designada para cobrir uma professora de licença maternidade, 
após esse período ela novamente ficaria à disposição da mesma forma. Sobre o tom de voz usado 
por ela ao comentar o concurso público, disse que não foi sua intenção levantar qualquer 
suspeita, até porque ela tem poderes para instaurar um procedimento administrativo caso 
acreditasse que tenha havido alguma irregularidade. Sobre o Plano de Carreira, disse que o 
professor pode ficar fora de sala de aula por licença, atestado, por estar excedente em alguma 
instituição ou administrativamente, conforme determina o Artigo 62 do Plano de Carreira, que 
ainda garante uma gratificação de CET para compensar um possível prejuízo que ele tenha com a 
perda da regência. Disse que esse

 
CET é dado ao professor para exercer outra atividade, seja 

administrativa ou pedagógica. Destacou que quando se trata de uma atividade pedagógica, o 
professor continua recebendo o seu salário com recursos do FUNDEB 40, mas quando é uma 
atividade administrativa o salário é pago com recursos próprios da educação. Afirmou que essa 
possibilidade existe sim e que depende de cada unidade escolar, de acordo com as necessidades 
educacionais. Afirmou que esse CET tem uma variação de até 35%, a depender do que o 
professor irá fazer em sua

 
nova função.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 questionou se o PAR 2017 e 2018 já foi feito, porque o mesmo precisa ser submetido à 
apreciação do FNDE,

 

e caso assim não seja feito o próximo gestor pode perder dois anos desse 
benefício.

 

Em resposta, a Secretária

 

Érica

  

comentou

 

que esteve em Salvador, em companhia 
da professora 

 

Clayde

 

Morais, participando de um encontro com o FNDE, de onde retornaram 
com uma angústia muito grande, porque lá foi detectado no sistema uma série de irregularidades 
documentais que, se não forem sanadas, vão acarretar no bloqueio do sistema. Disse que existe o 
SIMEC, que é um sistema onde são lançadas todas as necessidades educacionais do município, 
seja aquisição de ônibus escolares, construção de escolas, aquisição de material

 

didático e 
mobiliário escolar. Ressaltou

 

que o FNDE antes não exigia nenhum documento para 
comprovação e liberação de determinada obra, só sendo feito isso na diligência final da prestação 
de contas, mas o FNDE mudou isso e para que haja a liberação de determinada obra o município 
precisa estar com toda a documentação em dia. Disse que se for a construção de uma escola, o 
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município precisa ter toda a documentação do terreno e tudo mais. Afirmou que antes não havia 
essa exigência no início e com isso surgiram algumas pendências, a exemplo da quadra da 
Escola Rodrigues Lima, já que o município não tem nenhum documento comprobatório da 
propriedade do terreno. Acrescentou

 
que o município fez a obra sem a documentação e a atual 

gestão não tem como fazer a prestação de contas e o FNDE está cobrando isso, enfatizando
 

que a 
equipe já está buscando uma solução, mas isso pode levar ao bloqueio do sistema, conforme foi 
dito no encontro com o FNDE em Salvador. Destacou

 
que se o sistema for efetivamente 

bloqueado, o município não vai ter mais como lançar nada e vai perder com isso, porque vai 
perder os benefícios. Sobre o PAR, destacou que ele tem um período de vigência, que vai de 
2016 a 2019 e esse ciclo está se fechando, mas de 2017 para cá foram lançadas outras obras no 
sistema, a exemplo da construção de uma quadra coberta em Tranqueiras, construção de escola 
de 12 salas na sede, destacando que eles estão batalhando muito por essa obra, porque a sede só 
dispõe da Escola Juvenal Wanderley e essa unidade atende mais de setecentos (700) alunos e não 
tem estrutura para isso. Falou

 
que a Secretaria tem tido uma preocupação constante em melhorar 

a qualidade do ensino dos alunos que estão estudando na Escola Juvenal Wanderley, afirmando 
não ter certeza se essa medida será concretizada na atual gestão, mas com certeza será um grande 
avanço para o município no futuro. Mencionou que a atual gestão está tendo uma visão de futuro 
para o município e está ciente de que as conquistas e benefícios não serão somente dessa 
administração, mas sim do município. Disse que eles estão batalhando para que as conquistas 
venham logo, mas caso não consigam, vão ficar com a certeza de que esses benefícios no futuro 
serão muito bons para Ituaçu. Em seguida, a Secretária Erica afirmou que além dessa escola 
também foram solicitado um ônibus escolar, equipamentos, mobiliário, kits pedagógicos, 
instrumentos musicais para fanfarra, cujos pedidos já foram feitos, estão sendo analisados e isso 
demanda tempo e necessita de apoio político para cobrar do MEC essa liberação.  Voltando a 
fazer uso da palavra, o Vereador Almir destacou que foi liberado um recurso para aquisição de 
equipamentos para cozinha das unidades escolares no valor de R$ 44.000,00(quarenta e quatro 
mil reais)

 
e o município tem até o mês de novembro para usar esse recurso, não sabendo 

informar se deverá ser devolvido caso não seja usado.
 
Voltando a fazer uso da palavra, a 

Secretária
 

Érica disse que esse recurso estava parado há algum tempo e que ela esperava que 
esse material chegasse até o dia 20, porque já foi licitado, comprado e em breve deverá estar à 
disposição das escolas Rodrigues Lima e Juvenal Wanderley.

 
Fazendo uso da palavra, o 

Vereador Otacílio
 

questionou como está sendo pago os monitores que atuam no transporte 
escolar. Questionou se a Secretária tem conhecimento de que essa cooperativa foi multada em 
R$ 2.400.00,00 (dois mil e quatrocentos reais) no final do ano passado e questionou de quem foi 
a decisão de aditivar

 
o contrato por mais três meses? Em resposta, a Secretária

 
Érica

 
informou 

que o contrato feito com a cooperativa foi firmado em 2018, quando ela não era Secretária de 
Educação, não podendo dizer ao Vereador Almir

 

quem assinou o referido contrato. Disse que em 
2019 foi feito um aditivo de prorrogação, sendo que o contrato poderia ser prorrogado pelo 
mesmo período, porém a administração municipal optou por prorrogar por apenas três meses 
para avaliar essa dinâmica de reestruturação do ano, evitando que seja preciso aditivar o contrato 
posteriormente. Disse

 

ainda, que um técnico em georeferenciamento esteve no município 
fazendo todas as correções nos aditivos que foram feitos em 2018 para que a planilha de 2019 da 
licitação seja mais precisa em termos de percursos e quilometragens. Informou que o serviço de 
monitoria é licitado juntamente com o serviço de transporte escolar, porque se fosse feito de 
outra forma seria necessário realizar outra licitação para prestar o serviço. Destacou que a 
monitoria tem ajudado muito o município, enfatizando que antes as crianças menores eram 
transportadas nos ônibus, porque não havia como colocar um transporte escolar somente para 
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eles. Afirmou que a lei municipal do PME institui como uma das metas a implantação do serviço 
de monitor cuidador, que auxilia no transporte das crianças menores. Salientou

 

que a 
implantação desse serviço representou um ganho para o município e que os profissionais 
recebem pelos

 

serviços prestados da cooperativa, que ganhou a licitação. Afirmou que a única 
função da Secretaria é indicar em quais veículos devem ser disponibilizados os monitores e que 
essa indicação é feita no momento da licitação, não cabendo à Secretaria indicar quem serão as 
pessoas contratadas, nem quanto cada um ganha pelo serviço.

 
Voltando a fazer uso da

 
palavra, o 

Vereador Otacílio
 

afirmou que desde a gestão anterior defende o uso de monitores nos ônibus 
que fazem o transporte escolar, porque eventualmente o ônibus pode dar defeito e o motorista 
não tem como deixar as crianças sozinhas e sair em busca de

 
socorro.

 
Voltando a fazer uso da 

palavra, a Secretária Érica destacou que a empresa que faz o transporte escolar venceu um 
processo licitatório do tipo pregão presencial, ofereceu o menor valor e está cumprindo o 
contrato. Sobre a condenação suscitada pelo Vereador Otacílio, disse que se houve a condenação 
a empresa deve responder judicialmente e se ela realmente deve, que ela resolva o seu problema, 
não havendo nenhum ônus para o município nesse caso.  Fazendo uso da palavra, o Assessor 
Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva,  destacou que lida com 
administração pública há muitos anos e que a Escola Juvenal Wanderley foi construída quando 
ele exercia o cargo de vice-prefeito na gestão do Senhor  Lupes  José dos Santos. Disse que as 
salas não eram escuras naquela época, não sabendo a razão que levaram as mesmas a ter essa 
condição atualmente. Sobre a documentação, informou à Secretária que a escola Rodrigues Lima 
foi construída em uma área onde antes existia um campo de futebol e por ser uma escola 
centenária talvez não tenha toda a documentação certinha. Falou  que nesse caso deve ser 
solicitado ao cartório de registro de imóveis uma certidão atestando que aquele terrenos é de uso 
público do município há muitos anos e o MEC aceitava essa declaração antes. Disse que possui 
essa certidão relativa a Escola Rodrigues Lima e, caso a Secretária queira, pode lhe mostrar, 
sugerindo a mesma que mantenha entendimento com os procuradores do município para se 
informar melhor sobre essa possibilidade.

 
Voltando a fazer uso da palavra, a Secretária

 
Érica

 
informou que

 
essa certidão já foi solicitada

 
pelo Procurador do Município Dr. Matheus, que a 

mesma já foi lançada no sistema, mas não existe nenhuma garantia de que o MEC vai aceitar 
esse documento, porque as exigências mudaram. Disse que o MEC está pedindo o documento de 
posse e que o município possui até o termo de cessão do estado para funcionamento da escola, 
mas o mesmo está com validade expirando, sendo preciso renová-lo junto à Secretaria Estadual 
de Educação. Salientou

 
que essa incerteza tem causado apreensão, porque caso o documento não 

seja
 

aceito, poderá haver o bloqueio do sistema. Finalizando a sua fala, a Secretária
 

Érica 
agradeceu a oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários, voltando a se colocar à 
disposição para prestar mais esclarecimentos quando necessário e que, caso os vereadores 
queiram, podem ir procurá-la na Secretaria para uma conversa informal, afirmando que é uma 
pessoa do diálogo e que está buscando sempre o que é melhor para o município, 
independentemente de qualquer coisa.

  

Em seguida,

 

o Senhor Presidente agradeceu a presença da 
Secretária de Educação, afirmando que é sempre muito bom quando uma profissional comparece 
no legislativo e presta os esclarecimentos de forma clara e precisa. Destacou que é muito fácil 
apontar o dedo e as falhas, mas que é

 

preciso também saber ouvir as justificativas para ter 
certeza se tais

 

falhas realmente existem ou não.

 

Voltando a fazer uso da palavra, a Secretária de 
Saúde, Senhora Kalilly Lemos, disse que o Vereador Otacílio citou a questão da unidade de 
saúde da Ovelha, destacando ter imaginado que havia sido suficientemente clara sobre o que 
havia acontecido com essa obra, mas como sua função é esclarecer, colocou-se à disposição de 
todos os vereadores que queiram procurá-la na Secretaria em busca desses esclarecimentos. 
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Disse que os recursos públicos atualmente são bastante engessados, não podendo o prefeito dar 
uma destinação diversa da que está prevista para o recurso, só podendo usar recursos da 
educação na educação e da saúde na saúde. Falou

 

que em nenhuma hipótese o prefeito pode usar 
recursos da saúde na educação e vice-versa, porque se assim o fizer estará cometendo crime de 
improbidade administrativa. Afirmou que a unidade de saúde da Ovelha funciona efetivamente 
em Boca da Mata e sempre foi assim. Destacou que explicou anteriormente que a atual 
administração herdou estruturas debilitadas e com as recentes chuvas praticamente todas as 
unidades vão precisar

 
de reparos. Afirmou que o município tem uma disponibilidade limitada de 

pedreiros e por entender que deveria ser priorizado o início das aulas, esses profissionais foram 
remanejados para atuar na reforma das escolas, mas todo o material para a conclusão da obra na 
unidade da Ovelha já estão lá. Acrescentou

 
que a obra já foi retomada, já foi solicitada a 

manutenção da cadeira odontológica que será usada na unidade, passando a mesma a oferecer os 
serviços de odontologia, questionando o quê o Vereador Otacílio não entendeu em toda essa 
explicação. Afirmou que os recursos da saúde são limitados e que não

 
tem como fazer tudo que é 

preciso ao mesmo tempo, sendo preciso fazer as coisas aos poucos. Destacou  que esse problema 
não é exclusivo de Ituaçu e está sendo enfrentado por todos os municípios do Brasil, ressaltando 
que atualmente o município recebe o mesmo volume de recursos que em 2010, apesar dos 
aumentos do salário, energia, combustível e outros nesse período. Enfatizou  que o próprio 
vereador sente no bolso porque o subsídio que ele recebe hoje tem o poder de compra muito 
menor em relação ao subsídio que recebia há cinco anos, destacando  que o mesmo acontece em 
relação aos recursos da saúde. Voltou a afirmar que os recur sos da educação não podem ser 
usados na saúde e que tentar induzir o prefeito a fazer isso também não é correto. Ressaltou  que 
o prefeito tem agido dentro da legalidade e a prova maior disso é que as suas contas foram 
aprovadas. Disse que continua trabalhando em Ituaçu porque o prefeito é uma pessoa honesta e 
age de forma correta com os recursos públicos. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador 
Otacílio disse ter conhecimento de que os recursos da educação não podem ser usados na saúde, 
ressaltando

 
que na sua opinião se o município não tinha recursos para fazer as duas obras ao 

mesmo tempo, deveria ter feito somente a reforma do prédio e a implantação da creche na 
Ovelha. Afirmou que a ampliação do PSF só deveria ter sido feita se tivesse o recurso suficiente 
para terminar a obra. Destacou que o PSF na verdade não fica na Ovelha e sim em Boca da Mata.

 Em aparte, a Secretária Kalilly
 

esclareceu que o vereador estava
 
equivocado, que a sede do PSF 

fica na Ovelha, mas como a unidade não oferece as condições ideais de funcionamento,
 

a equipe 
está atendendo na unidade de Boca da Mata. Disse

 
ainda,

 
que o município está investindo os 

poucos recursos disponíveis na reforma e ampliação da unidade da Ovelha, ressaltando que é 
melhor fazer devagar do que não fazer nada.

 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
disse 

que a unidade da Ovelha é um ponto de apoio do PSF de Boca da Mata.

 
Em aparte, o Vereador 

Almir

 

destacou que existe a exigência de um contingente populacional mínimo para implantação 
de uma equipe do PSF, não sabendo dizer se são cem ou mil famílias.

 

Voltando a fazer uso da 
palavra, a Secretária de Saúde

 

esclareceu que a unidade de Boca da Mata é uma extensão do 
PSF da Ovelha, que acredita que na gestão anterior preferiram mudar o atendimento para Boca 
da Mata, porque possui uma estrutura física melhor que a unidade da Ovelha. Disse que 
oficialmente a sede do PSF fica localizada na Ovelha e qualquer cidadão tem acesso a essa 
informação bastando acessar o site específico, colocando-se à disposição dos vereadores para 
mostrar, até porque o uso dessa ferramenta é importante para os mesmos, que tem o dever de 
fiscalizar.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Otacílio

 

destacou que a unidade de 
saúde de Boca da Mata foi construída porque a localidade fica mais centralizada em relação às 
demais localidades daquela região, tendo sido essa mesma justificativa usada na construção do 
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colégio.

 

Na sequência, o Senhor Presidente agradeceu a presença das Secretárias de Saúde e de 
Educação na sessão, afirmando que os esclarecimentos prestados pelas

 

mesmas

 

foram muito 
importantes.

 

Em seguida, após a deliberação do plenário, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao ex-vereador, Senhor Emanuel Gonçalves Silva. Fazendo uso da palavra, o ex-
vereador, Senhor Emanuel

 

Gonçalves da Silva,

 

saudou a todos os presentes, afirmou ter 
considerado uma falta de respeito o que a Secretária de Saúde fez com o Vereador Otacílio, 
tentando denegrir a imagem do mesmo. Afirmou que em nenhum momento o vereador falou o 
que a Secretária quis dizer que ele falou, que ele apenas afirmou que se o município não tinha 
recursos para fazer as duas obras, que não deveria ter iniciado a reforma da unidade de saúde da 
Ovelha para não interromper o atendimento à população. Afirmou ter ciência de que o setor de

 

saúde recebe poucos recursos e isso é fato, mas que o município recebe recursos do FPM e na 
gestão passada foram construídos dois grandes colégios com recursos próprios e na atual gestão 
nada foi construído, não se paga os fornecedores, questionando onde está o dinheiro?

 
Defendeu 

que os recursos do FPM podem e devem ser gastos na saúde, que a Secretária errou ao falar isso 
no legislativo e ainda ficou zombando do vereador, pedindo que ele dissesse qual é o site em que 
acessa determinada informação. Disse ainda,  que a Secretária agiu com falta de respeito contra 
uma autoridade do município, ressaltando que os três poderes são independentes entre si e devem 
se tratar de forma respeitosa. Questionou porque o gestor não comparece nas sessões do 
legislativo municipal, perguntando se o mesmo tem medo de vir na Câmara?  Enfatizou  que o 
prefeito precisa esclarecer onde o dinheiro está sendo gasto, afirmando que o município está com 
duas ambulâncias quebradas e a prefeitura não conserta, questionando porque não conserta? 
Afirmou que está proibido de entrar no Hospital Municipal para prestar socorro às pessoas e que 
ele tem como provar isso. Disse que recentemente foi chamada a polícia porque ele esteve na 
Secretaria de Saúde para pedir uma AIH, destacando que conhece todos os trâmites e que os 
novos PSFs que existem no município foram construídos na gestão passada. Ressaltou  que quer 
ver quem é que vai lhe proibir de entrar no hospital, questionando quem é que tem o poder para 
dar essa ordem? Dando prosseguimento, o Senhor Presidente esclareceu que o uso da Tribuna 
Livre deve ser feito para tratar de assuntos relacionados ao município, devendo as questões 
políticas serem tratadas em outros ambientes. Afirmou que

 
nas próximas vezes, durante as 

sessões, em que uma pessoa usar a tribuna livre para fazer politicagem, não vai permitir a 
continuidade da fala. Destacou

 
que não viu nenhum desrespeito, tendo o vereador Otacílio e 

outros vereadores feito os seus questionamentos, e em seguida, os mesmos parabenizou
 

as 
Secretárias de Educação e Saúde por terem comparecido no legislativo. Pediu às pessoas que não 
haja mais esse tipo de manifestação durante as sessões, informando que tomará as devidas 
providências caso isso não

 
seja respeitado.

 
Em

 
seguida,

 
o

 
Senhor

 
Presidente

 
iniciou

 
a

  
ORDEM 

DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) –

 

Anteprojeto de Lei nº 
01/2019, apresentado pelos Vereadores Almir Santos Pess oa e Ronaldo da Silva Rocha, para 
“Instituir e incluir no Calendário Oficial de Eventos deste Município de Ituaçu, Bahia, o DIA DO 
ESPORTISTA, a ser comemorado, anualmente, no domingo que ocorrer a decisão do 
campeonato municipal”, acima transcrito. Todos os Edis votaram favoráveis ao referido 
Anteprojeto de Lei. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de 
votos, o Anteprojeto de Lei nº 001/2019, para “Instituir e incluir no Calendário Oficial de 
Eventos deste Município

 

de Ituaçu, Bahia, o DIA DO ESPORTISTA, a ser comemorado, 
anualmente, no domingo que ocorrer a decisão do campeonato municipal”; b) -

 

Indicação 
apresentada pelo Vereador Euvaldo Figueredo da Silva, para a “Construção de DOIS 
REDUTORES DE VELOCIDADE na Rua do Xixá, localizada nesta cidade de Ituaçu, Bahia, 
acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; c) - Indicação apresentada 
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pelo Ver. Adriano Silva Machado, para a “Construção de PONTE sobre o Rio do Espírito Santo 
neste município de Ituaçu, Bahia”. –

 

Esta indicação é um reforço a proposta apresentada pelo 
Vereador Ronaldo da Silva Rocha , acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade 
de votos; d) -

  
Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, para a 

“Pavimentação das Ruas recém-abertas e construção de calçadas nestas, do Distrito de 
Tranqueiras deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade de votos; e)-

 
Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, para a 

“Extensão de rede de energia elétrica nas Ruas recém-abertas, do Distrito de Tranqueiras, deste 
município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de 
votos; f) -

 
Indicação apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha para “Reforma da 

Quadra de Esporte da Escola Municipal Juvenal Wanderley, desta 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 por 

quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, a Vereadora destacou que naquele dia estava sendo comemorado  o Dia Mundial da 
Água e vários municípios estão criando programas de recuperação de nascentes. Disse que é 
leiga no assunto, mas solicitou ao Assessor Jurídico que verificasse  a viabilidade implantar um 
projeto dessa natureza no município de Ituaçu, considerando que existem vários rios no 
município, a exemplo do Mato Grosso, Santa Rosa e das Velhas, todos ricos em nascentes, sendo 
que muitas delas já estão secas ou em processo de secagem. Destacou que o programa visa 
recuperar e preservar essas nascentes, ressaltando que seria uma forma de unir o poder público, 
comerciantes, empresários e sociedade em torno de um objetivo comum, porque sem água não 
somos nada. Finalizou desejando um bom dia a todos.  Ver. Tertulina  Silva Andrade: Saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora  comentou a fala da Secretária de  Educação 
sobre o Colégio da Lage, destacando que os seus filhos sempre levaram a água de casa. Disse 
que a referida unidade foi abastecida com água potável quando foi iniciada a operação pipa, mas 
depois isso foi cortado e ela não sabe por

 
que, mas não acha justo que as crianças bebam água 

potável em casa e não tenha esse direito na escola. Em seguida, agradeceu ao prefeito, a 
Secretária de Educação Érica Amorim e toda equipe da Secretaria e pessoas que trabalharam na 
reforma da escola de Olhos D’água, afirmando que a unidade de ensino ficou linda. Agradeceu 
pela implantação da creche, ressaltando que a mesma ainda não está funcionando, mas deve 
começar a funcionar em breve. Mencionou

 
que ficou muito feliz com a reabertura daquela 

escola, porque tem laços afetivos com a mesma e que muitos outros pais também ficaram muito 
felizes. Dando continuidade, a Vereadora Tertulina cobrou do gestor a reforma das estradas, 
afirmando que essa é a época mais apropriada para fazer esse serviço, porque está se encerrando 
o período de chuvas e é preciso aproveitar a terra molhada. Afirmou que além das estradas 
principais, é preciso também reformar as estradas secundárias. Por fim, agradeceu a presença de 
todos, afirmando que a presença dos mesmos enriquece as discussões no legislativo, pedindo que 
voltassem sempre.

 

Ver. Otacilio

 

Caires de Souza: Após fazer as saudações de praxe, o Edil, 
parabenizou ao ex-vereador Emanuel

 

Gonçalves da Silva,

 

pelas suas colocações e destacou a 
necessidade de seguir o regimento interno da câmara. Falou

 

que o Presidente não tem seguido o 
regimento como deve ser, não podendo beneficiar A ou B. Ressaltou

 

que foi eleito para fiscalizar 
e não eleito para passar a mão na cabeça de prefeito e Secretária que faz coisa errada. Disse não 
se incomodar com um ou outro que fique chateado por isso, mas que não pode ver um pai 
cobrando o fato do filho não estar estudando e virar as costas e ficar quieto. Agradeceu as 
explicações dadas pela Secretária de Educação, afirmando que ela foi muito educada, destacando 
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que a Secretária de Saúde foi infeliz em suas colocações, que o seu dever e obrigação é prestar 
esclarecimentos aos vereadores sempre que necessário. Afirmou que da mesma

 

forma como o 
vereador é

 

cobrado pelo povo, precisa cobrar dos Secretários e do prefeito. Disse ter 
conhecimento de que os recursos da saúde só podem ser usados na saúde e que os recursos da 
educação só podem ser usados na educação. Mencionou

 

que a Secretária de Saúde foi infeliz 
quando lhe questionou sobre qual o site, enfatizando que não fez nenhum questionamento a ela 
nesse sentido, devendo a mesma

 
se ater aos esclarecimentos que lhes foram solicitados pelos 

vereadores. Afirmou que da próxima vez que um secretário faltar com o respeito, que ele vai 
pedir autorização ao presidente para se retirar do plenário, porque ele foi eleito para fazer o seu 
trabalho, independentemente da Secretária achar bom ou ruim. Disse esperar que cada vez mais 
pessoas compareçam no legislativo municipal, porque isso é bom para que elas vejam o trabalho 
dos vereadores, que não estão ali somente para dizer amém ao prefeito. Comentou

 
que esteve na 

Secretaria pedindo providências no tocante a uma estrada, já que devido ao estado da mesma, 
dezesseis alunos ficaram sem frequentar as aulas por um período de cinco dias. Questionou se 
estava fazendo alguma errada ao cobrar. Afirmou que fez essa cobrança porque os pais dos 
alunos estiveram em sua casa para lhe cobrar. Disse que o seu filho  não estava sendo 
prejudicado, mas os filhos desses pais que lhe procuraram estavam sendo prejudicados. Destacou  

que os cidadãos sempre lhe procuram em busca de informação e sempre lhe questionam se ele 
fez as cobranças que lhe foram pedidas na câmara. Ressaltou  que os vereadores foram eleitos 
pelo povo para fiscalizar, não podendo ficar passando a mão na cabeça de seu ninguém., 
enfatizando que para meia dúzia de pessoas ele não presta porque desde os ex-gestores, nos seus 
três mandatos como vereador, nunca passou a mão na cabeça de ninguém e sempre fez os 
requerimentos quando acreditava que uma coisa estava errada. Disse que não adianta querer 
calar a sua boca, porque ninguém vai conseguir, porque ele não tem medo da verdade. Falou  que 
infelizmente existem as picuinhas e que as pessoas públicas precisam se acostumar com  isso, 
porque assim como existe quem elogia, também tem que critica e isso faz parte da vida, 
ressaltando

 
que se não fossem os momentos ruins, as pessoas não dariam valor aos bons 

momentos. Disse que viver num mar de rosas é muito fácil. Afirmou que existe um “jornal 
mequetrefe”

 
em Barra da Estiva, chamado Informe Barra, que se fosse sério estaria divulgando a 

verdade. Falou que gostaria de aproveitar a oportunidade para questionar aos vereadores e ao 
presidente da Câmara se algum vereador recebe salário de R$ 8.000,00(oito mil reais), sendo 
respondido ao mesmo que não. Destacou

 
que o salário bruto dos vereadores é R$ 6.012,00

 
(seis 

mil e doze reais)
 

e o menor de R$ 5.000,00(cinco mil reais)
 
líquido. Afirmou ser um defensor da 

educação e que os dirigentes e professores da sua região merecem todos os aplausos, assim como 
a Secretária de Educação, salientando

 
que os professores ajudam na educação dos filhos. Em 

seguida, o Edil

 

destacou que o jornal

 

Informe Barra, quando o prefeito Adalberto assumiu, 
descia o cacete no mesmo, questionando se as pessoas sabem porquê,

 

e afirmando em seguida 
que era porque o prefeito não pagava nada para eles. Afirmou que o Informe Barra se diz um 
jornal livre, mas só defende o prefeito porque esse paga a eles com dinheiro público. Questionou 
porque eles não falam a verdade, porque quando ele comentou a questão do 13º salário, falou por 
convicção e vai repetir novamente. Afirmou não ter sido ele que criou a lei e todos os servidores 
públicos recebem 13º salário, questionando a quantos anos os vereadores de Barra da Estiva já 
recebem esse benefício, assim como Tanhaçu, onde os vereadores recebem há mais de dez anos. 
Disse que questionou o fato dos vereadores terem o direito de receber e não recebem, sendo que 
os funcionários que trabalham recebem.

 

Em aparte, o Vereador Almir

 

afirmou que o Presidente 
já esclareceu essa situação no legislativo, destacando que ele só pode pagar o 13º salário se for 
aprovado um projeto de lei, porque não existe esta previsão legal na legislação do município. 
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Destacou que os Secretários Municipais, vice-prefeito, prefeito e vereadores não recebem 13º 
salário. Disse que esse recebimento só será possível caso os vereadores aprovem um projeto de 
lei autorizando esse pagamento.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Otacílio

  

afirmou 
que o Informe Barra, deveria se preocupar com o próprio trabalho, ressaltando não ter medo de 
que falem mal dele, porque está dizendo a verdade, já que não foi ele quem criou a lei do 13º 
salário. Questionou porque o Informe Barra não se preocupa com a sua própria vida, voltando a 
dizer,

 
que eles estão fazendo isso porque estão sendo pagos pelo prefeito de Ituaçu, com recursos 

públicos. Disse que a população tem o direito de saber onde estão sendo gastos os recursos 
públicos. Afirmou que o Informe Barra descia o cacete no prefeito, mas esse deu um cala boca 
para eles ficarem quietos. Enfatizou

 
que não tem medo da verdade e pediu ao Presidente que 

informe ao legislativo como foi feita a contratação do Informe Barra e como está sendo pago, 
com cópia do

 
contrato. Disse que se o prefeito quer divulgar as suas ações deve contratar um 

jornal sério e honesto, a exemplo da Rede Globo se puder contratar. Afirmou que não vai parar 
de cobrar a verdade, que não vai parar de fazer os requerimentos, que a partir da

 
próxima semana 

vai apresentar diversos requerimentos e as pessoas vão entender que só serão tratadas com 
respeito as pessoas que lhe tratarem com respeito. Finalizou  agradecendo a atenção de todos!  

Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus pelas chuvas que 
caíram em Ituaçu, afirmando que o município estava muito necessitado. Em seguida, o Edil 
solicitou ao Senhor Presidente que seja reiterado um ofício pedindo a instalação de um refletor 
na feira livre do município, tendo em vista que os feirantes chegam de madrugada e precisam 
montar suas barracas no escuro, ressaltando que fez esse pedido há mais de um ano e na 
oportunidade lhe foi informado que o poder executivo já estaria tomando as providências para 
atender esse pedido, mas até a presente data nada foi feito. Disse que o único poste existente no 
local fica em frente ao Restaurante RD e não fornece iluminação suficiente em toda a área, 
pedindo que sejam instalados três refletores no local, um em cada quina do mercadão municipal, 
iluminando toda aquela região. Desejou uma boa sorte aos meninos que estão indo para 
Salvador, aproveitando o ensejo para agradecer a Marcelo das Velhas e sua turma que se 
reuniram e organizaram um torneio para arrecadar recursos para financiar a viagem de um dos 
atletas que não tinha dinheiro para viajar. Disse

 
que ajudou três ou quatro atletas que lhe 

procuraram e estavam vendendo rifas para custear a viagem em busca dos seus sonhos. 
Prosseguindo, o Edil

 
solicitou ao Senhor Presidente, o envio de

 
ofício para o poder executivo 

solicitando a cobertura da quadra do Campo Grande, afirmando que naquela localidade funciona 
uma escolinha de futebol e as aulas estão começando mais tarde por conta do calor excessivo. 
Destacou que a quadra do Campo Grande é

 
muito utilizada, que ele ajuda num projeto de futsal 

feminino existente na localidade e que agora com o projeto das escolinhas de futebol o 
movimento está ainda maior. Disse que quer levar esse projeto para todas as localidades dos 
gerais onde tenha uma quadra de esportes. Dando continuidade, ratificou as palavras do 
Vereador Otacílio afirmando que o “site Informe Barra é mequetrefe”, que ele encaminhou as 
fotos e os dados para publicação de uma matéria sobre as escolinhas de futebol, mas até o dia 
anterior nada havia sido publicado, destacando que

 

essa é mais uma prova de que esse site só 
publica coisas pagas, porque essa foi uma conquista de um vereador e toda uma região, mas o 
site não teve coragem de publicar nada. Finalizou desejando um bom dia a todos!

 

Ver. Reinalvo

 
Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus pelas 
chuvas, afirmando que o município estava precisando muito, ao tempo em que, agradeceu os 
esclarecimentos prestados pelas Secretárias de Saúde e Educação. Continuando, solicitou ao 
Senhor Presidente o envio de ofício ao prefeito pedindo a construção de uma passagem molhada 
no córrego existente na Fazenda Barra, lá em Osvaldo Gama, na estrada que dá acesso ao 
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Bebedouro. Solicitou

 

ainda, 

 

o envio de ofício pedindo a perfuração de um poço artesiano para 
beneficiar as comunidades de Mandassaia e Grama, ressaltando que apesar de estarem 
localizadas nas margens do Rio Ourives, essas

 

comunidades ficam quase no fim do manancial e 
na época da seca falta água para a comunidade. Finalizou agradecendo a presença de todos e 
desejando um bom dia!

 

Ver. Almir

 

Santos Pessoa:

 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
o Edil comentou as falas dos

 

vereadores Otacílio e Ronaldo, afirmando que encaminhou 
informações diversas vezes para o Informe Barra, e não foram publicadas, mas isso é normal, 
porque normalmente os sites publicam as matérias de quem está pagando. Afirmou que o site 
está a serviço da prefeitura e vai publicar o que a prefeitura mandar. Disse que a câmara tem um 
site contratado e no qual podem ser publicadas todas as indicações feitas pelos vereadores, 
afirmando que a creche de Tranqueiras vai ser inaugurada, foi uma indicação sua e a matéria 
ainda não foi publicada. Disse que não

 
vai

 
ficar usando o seu tempo na sessão para ficar 

questionando se o site publica ou não as suas matérias, já que ele tem as atas para comprovar que 
fez os pedidos, que fez a indicação dessa creche para Tranqueiras, enfatizando que a unidade vai 
beneficiar muitas crianças da localidade. Destacou que alguns pais tem condição de pagar uma 
pessoa para tomar conta dos filhos, mas outros não têm. Em seguida, o Edil  disse que gostaria de 
saber da assessoria jurídica sobre a legalidade dele apresentar projeto para concessão de três 
títulos de Cidadão Ituaçuense, sendo um para o Senhor Luisão e outro para o Senhor Danilo, que 
é casado com a sobrinha do vereador Euvaldo, ressaltando que o mesmo veio morar em Ituaçu há 
alguns anos, trabalhou na Itaguarana, dedica bastante ao esporte, foi um dos incentivadores da 
cavalgada. Na oportunidade, fez uma indicação verbal ao poder executivo solicitando que envie 
projeto de lei aumentando a licença maternidade de 120(cento e vinte)  para 180  (cento e oitenta)  
dias, enfatizando que encaminhou indicação semelhante em 2017, mas o prefeito Adalberto 
engavetou. Afirmou que muitas servidoras estão lhe pedindo isso. Disse ter ciência de que o 
município é pobre, mas pede ao prefeito que analise com carinho essa indicação, porque as 
pessoas estão fazendo esse pedido. Em seguida, solicitou da Mesa Diretora que cumpra o Artigo 
99 do Regimento Interno a partir da próxima sessão, já que os vereadores tem o direito de saber 
as matérias que vão constar na Ordem do Dia com 48 horas de antecedência. Falou

 
que isso vai 

permitir que ele venha mais preparado para os debates sobre as matérias que serão votadas, que 
ele possa responder inclusive aos questionamentos feitos pelos demais vereadores. Afirmou que 
a vinda dos Secretários Municipais ao legislativo é sempre muito boa, que alguns vereadores são 
mais esclarecidos que outros, aproveitando para parabenizar as Secretárias de Educação e Saúde 
pelos esclarecimentos prestados. Disse que no final de sua fala a Secretária de Saúde tentou 
colocar o Vereador Otacílio contra a parede, ressaltando que não acha isso correto, porque os 
vereadores não são obrigados a ter conhecimento sobre todos os assuntos. Destacou que em outra 
oportunidade o Presidente da Associação da Gruta usou a Tribuna Livre para tecer críticas ao 
Vereador Euvaldo e na oportunidade ele deixou claro que não aceitava aquele tipo de conduta, 
apesar de não fazer parte do mesmo grupo político. Afirmou que o ex-vereador Emanuel precisa 
ponderar mais a sua fala quando fizer uso da Tribuna Livre, porque a câmara é uma casa de 
respeito, que entende que ele tenha se sentido ofendido, mas é preciso ter ponderação na fala. Em 
seguida, solicitou ao assessor jurídico o esclarecimento sobre a legalidade de transferir o horário 
das sessões para a noite, questionando se essa decisão pode ser tomada pelo plenário e se ele 
precisa apresentar um projeto nesse sentido. Destacou que o objetivo da mudança é possibilitar 
que mais pessoas assistam às sessões. Pediu celeridade ao assessor jurídico, esclarecendo que o 
seu objetivo é submeter a matéria à apreciação do plenário já na próxima sessão. Finalizou

 
agradecendo a atenção de todos! Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os 
presentes, agradeceu aos seus pares pela aprovação da sua indicação, afirmando que a rua do 
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Xixá está sendo usada por motoristas para dar cavalo de pau e os motoqueiros estão empinando 
as suas motos no local, que ele está temeroso de que possa ocorrer um acidente no local, 
principalmente envolvendo crianças e idosos. Em seguida, agradeceu às Secretárias de Saúde e 
Educação pelos esclarecimentos prestados, afirmando que as mesmas estão de parabéns porque 
deixaram os vereadores informados sobre muitas coisas que antes não tinham conhecimento. 
Sobre o pedido do vereador Almir para mudar o horário das sessões, afirmou que isso é muito 
difícil, porque tem vereadores que moram longe da sede e é complicado retornar para casa à 
noite por causa do medo de acidente e de roubo. Afirmou que se a decisão da maioria for pela 
mudança, que ele vai apoiar também.

 
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, 
agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Adalberto

 
Alves Luz

 
pela reforma realizada na escola 

de Olhos D’água do Meio, destacando que a obra foi muito bem executada e que participou da 
solenidade de inauguração da mesma. Parabenizou também pela creche, rogando a Deus para 
que ele dê continuidade nesse trabalho. Agradeceu a Secretária de Saúde pelos esclarecimentos, 
afirmando que ela, sempre que solicitada, comparece no legislativo municipal e presta os devidos 
esclarecimentos. Agradeceu também a presença da Secretária de Educação, rogando a Deus que 
continue abençoando ela. Em seguida, disse que esteve no Colégio da Lage devido ao grande 
número de denúncias que foram feitas e acredita que a maior parte não tem fundamento, citando 
como exemplo a questão da qualidade da água, porque quando esteve no local a água estava 
limpa e própria para o consumo humano. Destacou que a operação pipa já não abastece as 
escolas da zona rural há bastante tempo. Disse ao Vereador Otacílio que el e precisa ir lá na 
escola para verificar se as denúncias procedem ou não, porque da mesma forma como o diretor 
mostrou para ele toda a documentação, vai mostrar para o referido colega. Disse que se o 
Vereador Otacílio quiser, ele vai junto nessa visita, es tendendo o convite aos demais vereadores. 
Comentou que esteve na escola, elogiou o tratamento que lhe foi dado pelo diretor da unidade e 
pelo fato dele ter mostrado toda a documentação, acreditando que o diretor está agindo dentro da 
legalidade e fazendo a

 
coisa certa. Dando continuidade, o Vereador Joel solicitou ao Senhor 

Presidente, o envio de ofício ao prefeito pedindo a roçagem da estrada da Ponte a Tranqueiras, 
ressaltando que muitos moradores tem lhe feito esse pedido e que situação está muito ruim. 
Pediu também que seja passada a máquina nos galhos de estrada da sua região, porque as 
mesmas estão muito esburacadas. Solicitou

 
ainda,

 
o envio de ofício ao prefeito informando que 

na obra de limpeza da lagoa foi colocada uma lama no tanque de Joãozinho e que os carros não 
estão conseguindo trafegar pelo local no período de chuva.

 
Em aparte, a Vereadora

 
Tertulina

 disse acreditar que esse problema não está ocorrendo em razão da limpeza da lagoa, sendo 
verificado de pouco tempo para cá.

 
Dando continuidade, o Vereador Joel

 
afirmou que a lama 

sempre existiu nesse trecho, mas surgiu um buraco no local e ele pagou para uma máquina, com 
recursos próprios, para jogar uma terra no local, mas isso não resolveu o problema. Disse 
acreditar que é preciso jogar duas caçambas de cascalho para que os carros não atolem e resolver 
o problema. Agradeceu a presença do público na sessão, pedindo que voltem mais vezes para 
assistir as sessões. Finalizou desejando um bom dia a 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,solicitou que seja feita uma Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor

 
José Aguiar Silva, nascido em 12/04/1917, em Ibicoara(BA), tendo vindo morar

 

em Ituaçu em 
1964 e residido no município desde então, tendo falecido no dia 10/03/2019, às 15hs, aos 101 
anos. Destacou que não fez essa solicitação antes em respeito ao Vereador Euvaldo, que poderia 
querer fazer esse pedido pessoalmente. Em questão de ordem, o Vereador Reinalvo disse que se 
esqueceu de comentar quando o colega falou sobre a importância da realização dos torneios 
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esportivos, ressaltando que na sua região foi criado o grupo ‘Amigos da Bola’, uma parceria dos 
amigos do São José e do Guigó, tendo realizado um torneio no Guigó, no domingo, quando 
foram arrecadas nove cestas básicas, sendo 60kg só de arroz. Disse que todos os ‘Amigos da 
Bola’ ficaram emocionados porque não foram somente eles que doaram, mas também os colegas. 
Falou

 
que já tem outro torneio programado para o Dia dos Pais, não tendo sido definido onde o 

mesmo será realizado. Mencionou
 

que qualquer pessoa que tenha vontade de fazer a sua doação, 
será muito bem vinda, porque o objetivo é ajudar o maior número de famílias

 
possível.

 
Em 

questão de ordem, o Vereador Ronaldo
 

parabenizou o colega
 
Reinalvo pela sua atitude, 

informando que eles também pretendem realizar torneios com essa finalidade e sugerindo aos 
demais vereadores que façam isso também nas suas comunidades. Disse ter tomado 
conhecimento de que algumas famílias estavam passando necessidade na sua região e que os 
amigos que batem baba juntos,

 
estão arrecadando alimentos para fazer a doação, ressaltando que 

infelizmente essa é realidade de muitas famílias do município por falta de oportunidades de 
trabalho. Falou

 
que o baba é realizado semanalmente em uma localidade diferente e o objetivo é 

arrecadar alimentos. Em questão de ordem, a Vereadora Elza Maril lu  solicitou que seja feita 
uma Moção de Pesar pelo falecimento de Artur Caires.  Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
afirmou ser sempre uma satisfação muito grande conduzir os trabalhos do legislativo municipal, 
agradecendo a compreensão dos vereadores já que a sessão se alongou mais que o normal. Em 
seguida, parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pela reforma da escola 
de Olhos D’água do Meio, ressaltando que os vereadores Joel, Euvaldo e Tertulina participaram 
da solenidade de inauguração. Parabenizou os vereadores Joel e Tertulina pelo empenho que 
estão tendo pelas suas comunidades, afirmando que teve a oportunidade de ver como as pessoas 
estão satisfeitas com o trabalho desenvolvido pelos mesmos. Parabenizou a comunidade pela 
realização da festa de São José, afirmando que foi um novenário muito bonito, que atraiu muitas 
pessoas de diversas comunidades, contou com a presença da 1ª Dama, ressaltando que a união 
desse povo foi muito importante, porque a igreja de lá foi construída com o apoio da comunidade 
e que recentemente foi realizada uma reforma e ampliação, tendo sido trocadas as portas, tudo 
com recursos doados pelos moradores. Destacou que foram arrecadadas ainda diversas cestas 
básicas, enfatizando que a paróquia local alertou sobre essa necessidade, tendo em vista que 
muitas famílias do município estão passando necessidade e os membros da comunidade se 
sensibilizaram e fizeram as suas doações, tendo sido arrecadados muitos alimentos. Afirmou ter 
ficado muito feliz ao ver essa união, destacando que gostaria de deixar registrado em ata os seus 
agradecimentos a todos que fizeram as suas doações, seja em alimentos para as famílias carentes, 
seja em brindes e salgados, porque todo o recurso arrecadado será revertido

 
para as obras da 

igreja. Dando continuidade, disse que conversou com o Secretário de Agricultura sobre o assunto 
e que gostaria de solicitar ao mesmo que realize um evento voltado para os agricultores do 
município, visando capacitar essas pessoas, já que em Ituaçu existe a produção de diversas 
culturas agrícolas. Comentou

 

que esteve na região da Ovelha, onde é plantado açafrão, esteve 
nos Gerais, onde se produz café, banana, morango, na caatinga, onde se produz maracujá, 
manga, limão. Afirmou que todas essas culturas são importantes para a economia local, 
ressaltando que o evento não deve ser custeado apenas pelo poder público, precisando contar 
também com o apoio da iniciativa privada. Disse que esse apoio não precisa ser necessariamente 
em dinheiro, podendo ser através da doação de materiais e equipamentos para serem sorteados 
entre os participantes. Enfatizou que o papel da Secretaria de Agricultura é importante no sentido 
de trazer para Ituaçu palestrantes que entendam das culturas agrícolas existentes no município, 
capacitando os produtores para que melhorem a produtividade. Em seguida, o Senhor Presidente 
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disse que o governo federal lança

 

diversos programas, mas quem paga a conta são os municípios. 
Afirmou que o governo do atual presidente tem a proposta de diminuir o montante de recursos 
que ficam com o governo federal, já que atualmente de tudo que se arrecada no país, 60%

 

(sessenta por cento)

 
ficam com o governo federal, 40%(quarenta por cento)

 
com os estados e 

municípios, destacando que caso isso aconteça será muito bom para estados e municípios. Disse 
que a proposta é inverter esses percentuais e se isso realmente se concretizar, as coisas serão 
totalmente diferentes nos estados e municípios. Destacou que o governador da Bahia precisou 
fazer diversos cortes no orçamento e com os municípios não tem sido diferente, porque o 
principal repasse é o FPM e os recursos estão cada vez mais escassos, fazendo com que os 
prefeitos tenham cada vez mais dificuldades para administrar. Prosseguindo, disse que gostaria 
de responder ao vereador Otacílio, destacando que ele mesmo autorizou a Secretária de Saúde a 
fazer uso da palavra, lembrando que a mesma havia se inscrito previamente,

 
conforme determina 

o Regimento Interno da Câmara. Afirmou que se houve algum desentendimento entre o 
Vereador e a Secretária, que isso não tem nada a ver com a conduta da presidência. Destacou que 
o vereador, caso tenha se sentido ofendido, deveria ter solicitado à presidência que pedisse à 
Secretária para moderar a sua fala, que teria feito isso e certamente seria atendido, porque sabe 
que a Secretária de Saúde é uma pessoa que trata a todos de forma respeitosa. Disse não ter visto 
nenhum desacato por parte da Secretária de Saúde ao Vereador Otacílio. Em seguida, mencionou  
que o vereador foi infeliz em dizer que expulsará o Presidente da sessão caso seja ofendido 
novamente, destacando que não existe essa hipótese no Regimento Interno da Câmara. Destacou 
que no Regimento Interno, Artigo 19, preceitua que o Presidente pode, a qualquer momento, 
fazer comunicação ao plenário, até mesmo interromper, quando necessário, os oradores, mas não 
poderá tomar parte de nenhuma discussão, salvo quando fora da cadeira de Presidente. Disse que 
no Artigo 20, está instituído que se o vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso 
que deva ser reprimido, o Presidente conhecerá o fato e tomará as seguintes providências, 
conforme a sua gravidade: advertência verbal, advertência disciplinar, cassação da palavra, 
determinar que o vereador se retire do plenário e suspensão da sessão. Afirmou que quer e exige 
que haja um tratamento respeitoso por parte do Vereador Otacílio com ele, assim como trata a 
todos com respeito, destacando que as coisas não podem ser como o Vereador Otacílio quer. 
Disse que a sua função é fazer cumprir o Regimento Interno, que quando algo foge ao que está 
escrito no mesmo, sempre leva a questão para decisão do plenário, seguindo o que for decidido 
pela maioria. Disse ainda, que o site Informe Barra não presta serviço para a Câmara de Ituaçu, 
que não tem intenção de fazer a defesa do mesmo, mas que em nenhum momento o site divulgou 
o salário dos vereadores, apenas se limitando a divulgar que o Vereador Ot acílio estava 
defendendo o recebimento do 13º salários pelos vereadores e que o Presidente da Câmara se 
posicionou de forma contrária, uma vez que não existe uma lei municipal que permita aos 
agentes públicos receber esse benefício.

 

Em questão de ordem, o Vereador Almir

 

esclareceu 
que o Vereador Otacílio não afirmou que iria expulsar o Presidente da sessão e sim que iria pedir 
autorização para se retirar da mesma,

 

caso volte a ser ofendido.

 

Dando continuidade, o Senhor 
Presidente se desculpou com o Vereador Otacílio, afirmando que entendeu mal

 

o que ele falou, 
que entendeu que ele tinha dito que iria pedir ao presidente para se retirar da sessão. Em seguida, 
disse que gostaria de deixar registrado nos anais desta câmara,

 

a sua comoção pelo falecimento 
do Senhor João Guimarães, conhecido como João da Água, destacando que o mesmo era uma 
pessoa muito especial e que ele ficou bastante comovido com o seu falecimento, porque o 
Senhor João era uma pessoa da sua extrema confiança e que sempre lhe aconselhava. Em 
seguida, afirmou que a Mesa Diretora pretende apresentar um projeto de reforma do Regimento 
Interno, que o atual já está sendo estudado por um advogado muito competente e qualificado e 
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que pretende discutir essa questão em uma reunião com todos os vereadores, destacando que 
existem muitas lacunas no regimento atual, sendo preciso mudar isso, esperando

 

contar com a 
participação e colaboração de todos os vereadores.

 

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 março

 

de dois mil e dezenove. 

 

____________________________________________  
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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