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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período, do Quarto Ano
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA. Aos quatorze dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove 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, contando na oportunidade com a presença dos seguintes Vereadores: Reinalvo
Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Euvaldo Figueredo da
Silva (2º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos; Almir Santos Pessoa, Sivaldo
Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva Andrade e
Otacilio Caíres de Souza . Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Veread or
Márcio Aparecido Araújo Rocha, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão
Solene de Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de
Vereadores de Ituaçu -BA, conforme Edital nº 001/2020, ao tempo em que, saudou a todos os
presentes, ao tempo em que, pediu permissão ao plenário para que fosse realizada a oração do
Pai Nosso e uma Ave Maria. Em seguida, destacou que três anos da atual legislatura já se
passaram, que está sendo iniciado o quarto ano e a mensagem que gostaria de deixar é de
agradecimento. Agradeceu as presenças dos Secretários Municipais, Senhor André Magalhães
(Agricultura e Meio Ambiente), Senhora Andréia Pinheiro do Nascimento (Turismo, Esporte e
Lazer), Senhora Érica Amorim (Educação e Cultura), Senhor Vanildo Ribeiro Araújo
(Administração e Finanças), do Chefe de Gabinete Senhor Aroldo Lima Chaves, representantes
da imprensa, da Presidente do Sindicato Senhora Valdirene Ávila, do vice-prefeito Senhor Luiz
Pessoa, do Prefeito Municipal Senhor Adalberto Alves Luz, vereadores, funcionários,
lideranças políticas e membros da comunidade de uma maneira geral. Dando continuidade, o
Senhor Presidente, afirmou tratar-se de uma sessão solene, como de praxe, ressaltando que
2020 é um ano eleitoral em que normalmente há muitos embates, seja no âmbito do legislativo
municipal ou fora dele, mas que as pessoas não podem perder a noção de que o mais importante
é que haja respeito nessas discussões, esperando que não haja nenhum tipo de ataque pessoal
entre os vereadores, evitando que a imagem dos mesmos seja desacreditada perante a
população. Enfatizou que determinados comentários levam uma imagem distorcida dos
vereadores para a comunidade, e que essa imagem não condiz com a realidade, mas que isso
marca a todos para o resto da vida, sendo importante que os vereadores tenham essa
preocupação, assim como aqueles que pretendem concorrer a uma vaga no legislativo
municipal. Afirmou ser preciso ter muito cuidado com as palavras, porque elas tem o poder de
magoas as pessoas e algumas mágoas são eternas. Comentou que esteve em Brumado, ao lado
do Prefeito e outros vereadores, onde participou de uma reunião com o Prefeito Eduardo
Vasconcelos e que este, na oportunidade, enfatizou que os políticos são ‘vendedores de
sonhos’, que quando eles estão concorrendo a um cargo eletivo visitam as pessoas ou usam as
redes sociais para dar esperança às pessoas, que muitas pessoas acreditam nesse sonho e os
elegem para que os mesmos se concretizem. Destacou que muitas promessas são feitas durante
as campanhas eleitorais, que muitos políticos acabam prometendo demais e por esse motivo só
conseguem ficar por um mandato, porque não consegue cumprir tudo que prometeu. Pediu aos
vereadores, candidatos a vereador e prefeito que sejam mais prudentes na hora de vender esses
sonhos, destacando que o povo já está calejado e quando chegar o momento da campanha, que
todos possam fazer uma política transparente, que faça com que a população participe
efetivamente e que no futuro os benefícios aconteçam de verdade. Acrescentou que o Prefeito
de Brumado disse ainda que o maior erro dos políticos é acreditar que as eleições estão ganhas
ou perdidas, porque quando o candidato acha que já está ganho, pode se tornar uma pessoa
soberba e que não dá a devida atenção às comunidades e nem mesmo às pessoas próximas a
ele; e que quando a pessoa acha que já está perdida vem o desânimo e as pessoas acabam
desacreditando e buscando outro caminho. Prosseguindo, o Senhor Presidente voltou a
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agradecer a presença de todos e fraqueou a palavra aos vereadores, relembrando que por se
tratar de uma sessão solene não era obrigatória a presença de todos os Edis, mas que ele
gostaria de agradecer a todos pela presença. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a
palavra aos Edis. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Almir Santos Pessoa:
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil ratificou as palavras do Senhor Presidente,
afirmando que 2020 é um ano de eleições municipais, e que os vereadores precisam ter muita
sabedoria porque muitas pessoas vão querer tirar proveito dos mesmos para conseguir o voto.
Destacou que a obrigação do vereador é legislar e cobrar, afirmando ter certeza de que todos os
membros da atual legislatura tem feito isso. Enfatizou que os vereadores não tem condição de
‘abraçar’ todo o município, assim como a gestão municipal também não tem, porque a extensão
territorial é muito grande e as demandas são muitas, citando como exemplo, a situação das
estradas, que devido ao período das chuvas estão em péssimo estado de conservação.
Comentou que esteve no dia anterior na localidade do Uruçuzinho, ressaltando que existe até
um vídeo circulando nas redes sociais onde uma pessoa afirma que em Ituaçu não tem
vereador, mas que isso não é verdade, que Ituaçu tem sim vereadores que cobram
constantemente, destacando que há cerca de quinze dias solicitou do Assessor Jurídico que
enviasse um ofício ao poder executivo solicitando que fosse dada manutenção naquela estrada e
informando que existem muitas crateras nesse trecho e está perigoso o tráfego de veículos na
via. Disse que os ofícios estão sendo encaminhados para a administração municipal, que ele
sabe não ser fácil atender todos os pedidos, e que gostaria de aproveitar a presença do prefeito
para pedir ao mesmo que dê uma olhada nas estradas do município, que peça ao responsável
pelo setor que percorra as estradas do município e veja os pontos que estão mais críticos. Falou
que está ciente de que até o início das aulas não será possível recuperar todas as estradas, que o
poder executivo deve pelo menos mandar passar a patrol em todas as estradas, destacando que é
preciso priorizar as estradas que estão em pior estado. Disse ser preciso dar prioridade na
estrada que liga Ituaçu a Tranqueiras, afirmando que a estrada está em bom estado, que alguns
trechos dessa estrada e de outras estradas da região de Tranqueiras estão precisando de uma
intervenção para garantir a qualidade do transporte escolar dos alunos, bem como, o trânsito
das pessoas enfermas. Dando continuidade, o Edil destacou que no ano anterior foi muito
debatida a questão do abastecimento de água feito pela EMBASA, afirmando ser preciso dar
continuidade nessa luta, deixando de lado o fato de tratar-se de ano eleitoral e aproveitando que
o contrato da empresa com o município está vencido. Mencionou que os vereadores agendaram
três reuniões no escritório regional da empresa, em Vitória da Conquista, mas em todas as
ocasiões o gerente da EMBASA cancelou na véspera, ressaltando ser preciso tomar uma
providência para dar uma resposta para a população, que tanto cobra dos vereadores e do
prefeito uma solução. Em seguida, disse que gostaria de aproveitar a presença do prefeito para
dizer que existem determinados problemas do município que poderiam ser facilmente
resolvidos pelo poder executivo, citando como exemplo, o buraco na ponte localizada na
estrada que dá acesso às localidades do Marçal e Uruçuzinho, afirmando que a população local
se reuniu e fez, que antes disso ocorrer manteve contato com o responsável pelo setor da
Prefeitura, e que seria necessário gastar muito pouco para resolver o problema, que apesar de
ser uma coisa simples e de baixo custo, o município não fez. Ressaltou que apesar de ser
oposição, quer sempre o melhor para o município, que depois que ele mandou o vídeo para o
responsável pelo setor, passou-se mais de vinte dias e nada foi feito, que a população acabou se
reunindo e fazendo por conta própria. Solicitou ao Senhor Presidente que instalasse um serviço
de som no legislativo municipal, destacando que isso vai possibilitar a transmissão ao vivo das
sessões, assim como, vai levar ao conhecimento da população as cobranças que são feitas pelos
vereadores, que muitos acham que os vereadores não cobram e apenas votam a favor dos
projetos encaminhados pelo poder executivo, destacando que eles têm feito a função de cobrar
e legislar, enfatizando que eles levam ao conhecimento do poder executivo os problemas das
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comunidades, citando como exemplo, a localidade do Capim Açu, em que a estrada estava de
difícil acesso e foi preciso fazer uma intervenção manual para que as pessoas pudessem voltar a
trafegar pela via. Voltou a pedir ao prefeito que orientasse o secretário a fazer uma inspeção
nas estradas rurais para identificar os trechos mais críticos e inicie a recuperação emergencial
desses trechos. Dando continuidade, o Vereador Almir falou que não poderia deixar de registrar
a parceria do seu grupo político com o Deputado Estadual Marquinhos Viana e Deputado
Federal Paulo Magalhães, ressaltando que isso possibilitou a realização de diversas cirurgias no
município de Jequié. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Reinalvo Rocha
Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus pelo retorno
com saúde às sessões do legislativo municipal, pediu a Ele que dê a todos um ano com muita
paz e saúde. Disse que não tinha intenção de fazer nenhum tipo de comentário por tratar-se de
uma sessão solene, mas como o Vereador Almir havia quebrado o protocolo e fez alguns
comentários, que ele não poderia deixar de comentar, haja vista, que o colega se referiu às
estradas da sua região. Falou que já conversou pessoalmente com o prefeito sobre esse assunto,
pediu uma solução para as estradas das localidades da Baixa Funda e Canabrava, já que as
aulas devem começar em breve. Afirmou que se ele não fizesse esse comentário, muitas
pessoas poderiam acreditar que ele não dá importância para a sua região, que outro vereador é
que tem cobrado do prefeito, quando na verdade ele tem conversado com o prefeito e vem
buscando uma solução para os problemas. Dando continuidade, o Edil disse que esse
‘rapazinho’ que fica usando as redes sociais para dizer que Ituaçu não tem vereador, nunca
compareceu a nenhuma sessão do legislativo municipal nos sete anos em que ele é vereador,
que ele nunca viu as cobranças que são feitas pelos Edis nas sessões, enfatizando que qualquer
pessoa antes de criticar deve se informar primeiro, que muitas pessoas só sabem criticar, que as
pessoas não sabem se o município reforma as estradas com recursos próprios ou se recebem
verba específica para essa finalidade, que só sabem ir para as redes sociais e ficar cobrando do
prefeito sobre as verbas das estradas e dizendo que o prefeito recebe os recursos, mas não usa
para essa finalidade. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia aos
presentes. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Após fazer as saudações de praxe, o Edil agradeceu
a Deus por tudo na sua vida, pela oportunidade de dedicar o seu trabalho ao município de
Ituaçu, pedindo a Deus que o ano de dois mil e vinte seja feliz, de muita paz para todos,
aproveitando o ensejo para desejar um bom trabalho para todos os vereadores e prefeito.
Afirmou que é difícil para um administrador conseguir fazer tudo, que ele entende as
colocações feitas pelo Vereado r Reinalvo, afirmando que os vereadores têm buscado as
melhorias e os benefícios para as suas regiões, mas que nem sempre eles conseguem.
Mencionou que não dá para saber o que passa na cabeça de cada pessoa. Saudou a todos os
funcionários do legislativo municipal, afirmando que o empenho dos mesmos é muito
importante para o bom andamento dos trabalhos realizados pelos vereadores. Finalizou a sua
fala desejando um bom dia a todos os presentes e um Feliz 2020 para toda população, de muita
fé em Deus e muita paz no coração de todos. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os
presentes, e continuando, o Edil agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos, enfatizando que o
recesso é importante para que os vereadores tenham mais tempo para refletir sobre a política,
enfatizando que 2020 é ano eleitoral e que esse último recesso foi importante para que ele
fizesse algumas reflexões sobre o que vale a pena e o que não vale na política, entender melhor
o papel dos vereadores no cenário eleitoral, entender o que tem motivado as cobranças mais
pesadas por parte da população, principalmente nas redes sociais, citando como exemplo, uma
postagem em que uma pessoa afirma que somente agora os vereadores estão aparecendo.
Salientou que fica chateado com esse tipo de comentário, que tem trabalhado duro ao longo dos
últimos três anos, e tem ajudado muito os moradores da sua região, tem feito o transporte de
pacientes para várias cidades da região em busca de atendimento médico especializado e de
procedimentos cirúrgicos. Falou que consegue a cirurgia para pessoa, mas que se não for levar,
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a pessoa não vai, porque não tem condição de arcar com o custo da viagem. Disse ficar
entristecido com alguns comentários em redes sociais, que algumas pessoas usam esse meio de
comunicação para denegrir a imagem dos vereadores sem nunca ter comparecido a uma sessão
do legislativo municipal. Destacou que os vereadores estão buscando, através de um projeto de
lei, a instalação de eliminadores de ar da tubulação da EMBASA, mas que apesar disso muitas
pessoas usam as redes sociais para dizer que os vereadores não tem feito nada quando a atuação
da empresa no município. Afirmou que nas suas reflexões se convenceu ainda mais que vale a
pena ajudar as pessoas, independentemente de obter ou não o reconhecimento, porque o
importante é ter a consciência tranquila de que tem feito o seu papel. Rogou a Deus que 2020
seja um ano de paz, que a política seja feita de forma honesta, sem que haja nenhum ataque a
honra e imagem das pessoas, como foi bem salientado pelo Senhor Presidente. Afirmou que vai
dar continuidade ao trabalho que vem realizando e que tem a certeza de que vai ter o
reconhecimento por parte da população, que jamais vai querer crescer denegrindo a imagem de
outro vereador ou candidato a vereador. Destacou que muitas pessoas têm usado as redes
sociais para lançar suas pré-candidaturas, pedindo a todos que colaborem no sentido de manter
o clima de paz. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia aos
presentes. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, a Vereadora ratificou a fala dos colegas que a antecederam, afirmando que 2020
será um ano de eleições municipais, será um ano difícil, pedindo a todos os vereadores e
candidatos que tenham sabedoria e respeito. Rogou a Deus que dê sabedoria a todos para guiar
suas ações e respeito para que as pessoas não usem as redes sociais para difamar a imagem dos
vereadores e prefeito. Disse que somente quem se elege é que sabe as dificuldades inerentes ao
exercício do cargo eletivo, ressaltando que os vereadores não tem jornada de trabalho fixa, que
são procurados muitas vezes a qualquer hora pela população. Pediu a Deus que prevaleça o
clima de paz, afirmando que o mundo atual está muito complicado, sendo preciso que haja mais
sabedoria, respeito e paz por parte de todos. Finalizou agradecendo a atenção de todos e
desejando um bom dia aos presentes. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os
presentes, afirmou que todo ano eleitoral é complicado, pedindo a todos os vereadores e
candidatos que trabalhem de forma limpa, com seriedade e amizade, sem necessidade de
difamar a imagem dos outros para tentar crescer com isso. Afirmou que isso não leva ninguém
a lugar algum, que ela espera que os melhores candidatos sejam eleitos pelo povo e que no
próximo ano todos assumam os seus cargos e possam dar continuidade ao trabalho em
benefício do município. Destacou que por tratar-se de uma sessão solene, não pode se alongar
muito. Desejou as boas-vindas aos vereadores e funcionários do legislativo municipal,
agradeceu a presença de todos na sessão, afirmando que todos são bem-vindos para retornar nas
próximas sessões. Destacou que tem conversado pessoalmente com o prefeito a respeito da
situação das estradas, tem pedido a manutenção dos trechos que estão em pior estado, de forma
emergencial, mas que por se tratar de uma sessão solene não iria se alongar muito falando sobre
tal assunto. Finalizou desejando a todos um bom dia. Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou a
todos os presentes, e em seguida, o Edil afirmou que não vai fazer nenhum comentário a
respeito das eleições municipais, que ainda está muito cedo para tratar desse assunto.
Agradeceu a Deus, a Nossa Senhora do Alívio pelo retorno aos trabalhos legislativos, rogando
que 2020 seja um ano de muita paz, muita saúde e muito trabalho. Disse que gostaria de
aproveitar a oportunidade para fazer algumas cobranças, ressaltando estar ciente de que a
sessão é solene, mas que como houve a quebra de protocolo por parte de outro vereador, que
ele também tinha o direito de fazer as suas cobranças. Falou que sempre falava bem do
atendimento do PSF da sua região, mas que não pode dizer o mesmo atualmente, que o
atendimento está péssimo, que todos os profissionais são pagos com recursos públicos,
ressaltando que é uma vergonha uma médica usar o telefone celular mais como espelho do que
como celular, que a médica só vive de olho no aparelho, deixando de atender os pacientes, e
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que ele na condição de vereador não pode se calar diante dessa situação, porque quem está
sofrendo as consequências é o povo. Comentou que estava em sua residência há cerca de
quinze dias, quando tomou conhecimento de que um pai havia chegado ao local por volta das
07hs30min, que a equipe do PSF chegou por volta das 09hs00min, mas que apesar de ser uma
criança de apenas quatro meses, chorando muito, não foi atendida de imediato pela equipe.
Afirmou que é preciso atender primeiro as crianças, as quais são prioridades, que ele é pai de
família e muitos presentes também são e sabem que nada é maior do que a dor de um filho.
Disse que a criança só foi atendida às 11hs30min e mesmo assim porque o pai foi até a sua casa
lhe relatar que estava sendo negado o atendimento, ressaltando que havia acabado de chegar do
São Mateus, que assim que tomou conhecimento do fato se deslocou até o PSF, que somente
assim o pai conseguiu o atendimento. Destacou que a criança ficou por duas horas e meia
esperneando de tanta dor e a médica não fez o atendimento, enfatizando que isso não pode
acontecer. Falou que os vereadores não podem deixar de falar, doa a quem doer, porque o povo
os elegeu para defender os seus interesses. Na oportunidade, parabenizou o medico Dr. Hugo
pelo seu trabalho, afirmando ser contra qualquer tipo de denúncia que seja feito contra um
profissional deste gabarito, afirmando tratar-se de um excelente profissional, que merece todos
os parabéns, que basta ir no dia em que ele está atendendo no hospital para ter a noção de quão
bom ele é, que nesses dias o hospital fica lotado, que mesmo assim ele atende a todos com todo
o carinho, que ele entrega a receita e quando o paciente diz que não tem condição de pagar pelo
medicamento, ele chega ao extremo de dar o remédio. Afirmou que isso aconteceu com a
Senhora Iracy de Luiz, que o Vereador Sivaldo tem conhecimento desse caso, que o marido
dela precisou ser transferido com urgência para o Hospital de Base. Comentou que a Senhora
Iracy falou para Dr. Hugo que não tinha nenhum recurso para ir fazer companhia ao marido e
que esse deu R$ 100,00 (cem reais) do próprio bolso. Questionou como alguém pode ter
coragem de denunciar um profissional desses, como uma pessoa tem coragem de criticar um
médico desse. Afirmou que a dentista e a médica que estão atendendo no PSF da sua região
deixam a desejar, que ele mora próximo do PSF, tem conhecimento da realidade e não pode
aceitar e ficar quieto. Disse que meia dúzia de pessoas não gosta dele por causa disso, porque
ele não tem medo de falar a verdade. Sobre as estradas, o Edil disse ter ciência de que as
chuvas causaram um estrago muito grande, mas que eles não podem deixar de cobrar as
providências do poder executivo, ressaltando que as aulas serão iniciadas no dia vinte e sete,
que em muitas localidades o veículo que faz o transporte escolar não vai ter condição de rodar,
citando como exemplo, a situação da estrada que liga a sede ao Distrito de Tranqueiras,
passando pelo Açude. Afirmou que existem pontos que precisam de intervenção urgente, que
não adianta só passar a máquina, que é preciso usar cascalho, que todas as estradas têm
problema, mas que algumas estão em pior situação e precisam ser priorizadas. Disse ainda, que
os moradores da localidade do Capim Açu lhe pediram para que ele conseguisse pelo menos
cinco dias de máquina, que ele ouviu relato de pessoas que estavam vindo a pé para a cidade,
porque não tinham condição de passar de carro ou moto. Disse ter pedido às pessoas que
fizessem o reparo em regime de mutirão, que não tinha condição de arcar com o custo, que se
colocou à disposição para ajudar como membro da comunidade. Afirmou ter visto o vídeo nas
redes sociais a respeito da estrada do Uruçuzinho, que a pessoa questionou se os vereadores não
estavam vendo isso. Salientou que os vereadores não tem o poder de determinar quando e onde
as máquinas vão trabalhar, que só cabe aos mesmos fazer as cobranças ao poder executivo,
levar ao conhecimento do prefeito a situação que está ocorrendo no município e esperar dele
que execute a obra pedida. Destacou que as aulas vão começar no dia vinte e sete, e que ele não
está vendo nenhuma máquina trabalhando na recuperação das estradas, que no município de
Jussiape já tem cerca de um mês que as máquinas estão trabalhando. Disse que as estradas em
má condição colocam em risco a integridade física e a vida dos alunos, salientando que a
estrada para o Catingueiro estava com um buraco muito grande e foi preciso os moradores se
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reunirem para tapar, que é preciso fazer pelo menos um reparo emergencial nos pontos mais
críticos, que não podem começar as aulas sem que isso seja feito. Dando continuidade, o
Vereador Otacilio mencionou que não pode deixar de cobrar a contratação de uma empresa que
tenha responsabilidade com os prestadores de serviço no transporte escolar, ressaltando que
alguns prestadores só receberam pelos serviços prestados em novembro/2019 em janeiro/2020,
e que o mês de dezembro/2019 só foi pago em fevereiro/2020, que isso não pode acontecer, que
Ituaçu recebe a mesma verba de outros municípios da região e nos outros municípios os
prestadores de serviços recebem em dia, que os prestadores tem prazo de trinta dias para pagar
pelo abastecimento, que passado esse prazo é cobrado juros, que o mesmo acontece em relação
a compra de peças. Prosseguindo, disse que esteve na Lage há cerca de quinze dias e uma
senhora que trabalha no posto de saúde lhe queixou de que deu entrada no pedido de
aposentadoria e teve o seu pedido negado pelo INSS. Falou que isso não pode acontecer, que
ele tem conhecimento de que esse problema não está ocorrendo somente nesta localidade, mas
em todo município. Disse não ser fácil a pessoa trabalhar por trinta anos e na hora de se
aposentar ter o seu pedido negado, questionando porque a prefeitura não está pagando se está
fazendo o recolhimento na folha. Afirmou ter sido eleito para cobrar e que não vai se calar,
questionando como ele pode se calar e daqui a alguns meses bater na casa do povo para pedir
um voto. Desejou a todos um ano de muita paz e muita saúde, enfatizando que vai continuar
fazendo as suas cobranças, independentemente de quem esteja sendo cobrado. Rogou a Deus
para que Dr. Hugo continue trabalhando no Hospital de Ituaçu, afirmando que a Secretária de
Saúde deveria visitar periodicamente as unidades de PSF para ver de perto o atendimento e
ouvir as queixas do próprio povo. Ressaltou que ele fala nas sessões e algumas pessoas dizem
que é por política, mas que ele não mistura as coisas, que as suas cobranças são feitas
independentemente de quem esteja ocupando o cargo de prefeito, porque foi para isso que o
povo o elegeu. Finalizou desejando a todos um bom dia. Ver. Adriano Silva Machado :
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil pediu a Deus que 2020 seja um ano de
trabalho e união, ao tempo em que, agradeceu a presença de todos na sessão e finalizou
desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva : Saudou a todos
os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus pelo retorno dos trabalhos do legislativo
municipal com saúde, agradeceu ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pelas
ações que tem realizado à frente do executivo municipal, especialmente na área da saúde,
ressaltando que esse setor melhorou muito, destacando que o necessário está sendo feito,
pedindo que ele consiga dar continuidade e melhore ainda mais. Finalizou agradecendo a
atenção de todos. Ver. Joel Teixeira Silva : Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal e destacou que
2020 é um ano eleitoral, rogando a Deus que abençoe a todos os vereadores e candidatos que
irão concorrer nas próximas eleições municipais, que vença o melhor candidato para comandar
o executivo municipal pelos próximos quatro anos e que seja feita a vontade de Deus. Disse
que gostaria de deixar um pequena mensagem para os presentes................. Finalizou desejando
um bom dia a todos os presentes. Dando continuidade, o Senhor Presidente, franqueou a
palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Vereador Almir
Santos Pessoa, parabenizou a Secretaria de Esportes pelo início do campeonato de futsal, pelo
início da BR-142, ao tempo em que, pediu ao prefeito que consiga um médico para
Tranqueiras, afirmando que a comunidade só está sendo assistida uma vez por semana, apesar
de ser uma comunidade grande, com cerca de dois mil eleitores, que abrange várias
comunidades vizinhas. Em seguida, comentou a fala do vereador Otacílio, parabenizando o
médico Dr. Hugo Luz, afirmando tratar-se de um ser humano e um médico excepcional, que
atende a todos, tem um bom coração, que nos dias em que ele atende no hospital sempre vai
muita gente para ser atendida pelo mesmo, salientando que esteve um dia no hospital e
conversou com uma pessoa que estava aguardando atendimento de Dr. Hugo, e questionou se
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todos que estavam ali era para serem atendidos por Dr. Hugo e recebeu como resposta que
metade estava ali para ser atendida e que a outra metade estava ali para dar algum presente ao
médico. Destacou que muitas pessoas tem um carinho enorme por Dr. Hugo, que ele gostaria
de deixar registrado os seus parabéns ao profissional por ser um médico preocupado com o ser
humano. Dando continuidade, comentou mais uma vez a fala do vereador Otacílio quando esse
pediu para que a gestão municipal escolha uma empresa para prestar o serviço de transporte
escolar, afirmando que isso não existe, que é feita uma licitação e a empresa que tem toda a
documentação necessária e oferece o melhor valor é a que vai prestar o serviço. Enfatizou que a
empresa é obrigada a dar continuidade na prestação do serviço, mesmo que fique noventa dias
sem receber, tendo que arcar com os seus custos nesse período, inclusive com os prestadores de
serviços. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Logo após, o Presidente da Câmara,
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, voltou a saudar os presentes, destacando que as
cobranças chegam cada vez mais rapidamente ao conhecimento dos vereadores e do prefeito,
seja através das redes sociais, dos meios de comunicação ou feitas diretamente. Falou que as
cobranças não são feitas somente pelos moradores da sede, mas sim de todos os cantos do
município, que tem uma grande extensão territorial. Afirmou que está exercendo o cargo de
vereador há onze anos e tem visto a dificuldade crescer ao longo desse período, porque as
receitas do município tem se mantido ou diminuído, mas as despesas continuam crescendo.
Disse ter lido no jornal Folha de São Paulo que em 2019 os recursos recebidos pelo Ministério
da Educação foram menores que os recebidos e m 2005, ressaltando que isso é uma
discrepância muito grande. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Otacílio a respeito da
situação das estradas, afirmando que o poder executivo está trabalhando na recuperação das
mesmas, que as máquinas tem trabalhado até nos dias de domingo, que já foi feito o trecho do
Riachão até a localidade do Arrecife, da Santa Clara ao Salobro, da Mangabeira ao Boqueirão,
enfatizando que são trechos importantíssimos. Mencionou que está vendo todo o empenho da
administração municipal e das pessoas envolvidas em querer fazer mais, ressaltando que
realmente é preciso recuperar as estradas, mas que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Afirmou que em breve outras localidades devem ser atendidas, que está ciente de que existem
muitos trechos precisando de reparo, citando como exemplo as estradas da região do Açude.
Disse ainda, ter conversado com o prefeito a respeito desse assunto, que o mesmo lhe informou
que a recuperação da estrada que liga o Açude até o Riachão é uma das prioridades. Dando
continuidade à sessão, o Senhor Presidente franqueou a palavra às autoridades presentes. Em
seguida, usou da palavra a Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sra.
Andreia LuizaNascimento Pinheiro: Saudou a todos os presentes, e continuando, afirmou ser
muito bom que o legislativo retome as suas atividades. Comentou a fala do Senhor Presidente,
dizendo que realmente os políticos vendem sonhos, que cabe aos vereadores legislar, aprovar as
leis, que cabe aos Secretários buscar a efetivação desses sonhos. Disse ter feito um breve
relatório das atividades desempenhadas pela sua Secretaria, ressaltando que a mesma foi criada
por iniciativa do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, que enviou um projeto de lei
para a Câmara, tendo sido o mesmo aprovado e dado origem a uma Lei Municipal criando a
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com o objetivo de implementar,
planejar, executar, coordenar e avaliar programas e projetos de fomento, divulgação do turismo,
cultura, esporte e lazer locais. Destacou que antes o setor de turismo era subordinado à
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, enquanto as coordenações de cultura,
esporte e lazer eram subordinados à Secretaria Municipal de Educação. Afirmou que na atual
gestão vários programas e projetos na área do esporte foram realizados no âmbito escolar e
outros que envolvem as comunidades, destacando em especial: reforma do estádio municipal,
reforma de algumas quadras esportivas, realização de jogos festivos em comemoração pela
inauguração do estádio, realização de campeonatos de futebol da primeira e segunda divisão,
corrida de ciclismo com a participação de atletas de Ituaçu e região, jogo entre as seleções
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femininas de Ituaçu e Vitória da Conquista, participação da Seleção de Ituaçu na Copa
Sudoeste, participação da seleção de Ituaçu na Copa Regional, peneira de futebol realizada por
uma equipe de Salvador, enfatizando que atualmente o atleta David tem contrato com o Esporte
Clube Vitória, passeio ciclístico em comemoração ao aniversário da cidade. Enfatizou que há
muito tempo o prefeito vem cobrando o desenvolvimento de outros esportes, que essa tem sido
também uma cobrança da comunidade, principalmente dos jovens e que, com muito orgulho,
ela gostaria de anunciar que no mês de março serão realizados os primeiros jogos do
campeonato de futsal, que em breve será realizada a seletiva do campeonato municipal, bem
como do futebol feminino. Agradeceu ao Vereador Almir Pessoa por ter destacado a realização
do campeonato de futsal em sua fala, destacando que o mesmo tem ciência do empenho de toda
equipe da Secretaria e que o Prefeito Adalberto Luz tem cobrado insistentemente mais ações,
mas que infelizmente o setor não dispõe dos recursos necessários. Destacou que a pasta da
cultura não tinha os documentos comprobatórios da realização das suas atividades específicas,
que as suas ações eram inseridas no relatório das atividades pedagógicas, que uma das suas
primeiras ações foi solicitar a adesão de Ituaçu ao Programa Estadual de Municípios Culturais,
que em seguida foi realizado o mapeamento cultural, com visitas a artesãos e artistas da sede e
zona rural do município. Falou que foi iniciado o processo de inserção do município no Sistema
Nacional de Cultura, que em razão disso, está sendo elaborado o Plano Municipal de Cultura,
que antes de abril será realizada a Primeira Conferência Municipal de Cultura. Destacou que
alguns projetos na área foram cadastrados na Secretaria Estadual de Cultura (SECULT),
citando como exemplos: Feira de Artesanato e Gastronomia de Ituaçu, Festival de Música
Popular de Ituaçu e Região, Festival de Terno de Reis, Oficina Literária com a compilação de
textos produzidos para editar um livro. Afirmou ter participado de várias reuniões na sede da
SECULT, que já foram feitos contatos com o IPHAN e IPAC para avaliar o tombamento de
imóveis, além de ter sido solicitada a criação de um Museu, um Memorial e um Centro de
Cultura de Ituaçu. Enfatizou que Ituaçu tem uma grande riqueza cultural, que a Prefeitura tem
apoiado várias manifestações, citando como exemplo o Festival de Terno de Reis, os Festejos
Juninos, Festa de São Marçal, Festa de São Pedro em algumas comunidades rurais, Semana da
Cultura em comemoração pelo aniversário do município, duas edições da Feira de Artesanato e
Gastronomia de Ituaçu, Festa do Sagrado Coração de Jesus. Destacou que na área do turismo, o
grande mérito é difundir e expor para a região, estado e todo o mundo as riquezas naturais,
históricas e culturais do município. Afirmou que uma das primeiras ações foi incluir Ituaçu no
Mapa Turístico do Brasil, como município integrante da Chapada Diamantina, possibilitando
que o município celebre convênios e participe de programas federais e pleiteie projetos
específicos para o desenvolvimento do turismo em Ituaçu. Afirmou que o município conseguiu
cumprir todas as exigências em 2019 e está novamente fazendo parte do Mapa Turístico do
Brasil, enfatizando que essas avaliações acontecem de dois em dois anos e é preciso cumprir
algumas metas estabelecidas. Mencionou que a equipe técnica da SETURCEL está construindo
o inventário turístico, que vai compor o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do
Município, afirmando que esta é a maior exigência do Ministério do Turismo para conceder o
Selo Mais Turismo e vai facilitar a implantação de outros projetos em parceria com esse
Ministério. Disse ficar muito contente de poder informar aos vereadores e público presente que
os projetos feitos pela arquiteta contratada pelo município estão em fase final de elaboração e
podem trazer mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em recursos voltados para o
turismo no município, beneficiando especialmente os moradores da Gruta da Mangabeira, onde
estão concentrados os maiores projetos. Afirmou ter conseguido um convênio com o Ministério
da Educação, através do PRONATEC, para realização de cursos de formação profissional,
destacando que solicitaram oito cursos. Ressaltou que Ituaçu faz parte da Instância de
Governança Regional (IGR), que é maior referência de movimento turístico, que no final de
2018 Ituaçu sediou a 4ª Reunião Conjunta do Circuito Ouro e Diamante da Chapada
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Diamantina, que no início de março Ituaçu será sede da primeira reunião do IGR, que Ituaçu
participou do 3º Fórum Conectur, em Vitória da Conq uista, onde expôs o potencial turístico do
município aos participantes e também através da rede regional de televisão. Salientou que a
preocupação em preparar o município para receber os turistas vai além dos programas estaduais
e federais, afirmando ser preciso que o município também faz a sua parte e, por este motivo, em
parceria com o Grupo Araras d e Espeleologia foi realizado um curso para guias de turismo de
aventura espeleológica e ecológica, ressaltando que este é outra grande vertente e com grande
potencial turístico em Ituaçu. Afirmou que em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente foram realizadas campanhas de limpeza de cachoeiras, rios, bicas, com instalação de
sinalizações e placas educativas. Disse que já foram instaladas algumas placas de sinalização
turística, que outras ainda serão instaladas, que isso está sendo feito com recursos próprios, que
isso está facilitando o trânsito dos turistas no município. Falou que o desenvolvimento do
turismo tem sido uma luta constante do prefeito, que isso rendeu a visita do Secretário Estadual
do Turismo a Ituaçu, que estava acompanhado de membros da sua equipe, do Deputado Federal
José Rocha, que vieram ver in loco o potencial turístico do município. Afirmou que há poucos
meses foi realizado o 2º Encontro de Carros Antigos, que em breve será realizado o 1º Encontro
de Motos de Ituaçu e Região, que esses eventos visam atrair turistas para Ituaçu, que o objetivo
é desenvolver o turismo sustentável, fazendo com que Ituaçu cresça e se desenvolva, mas
também cuide e zele do seu patrimônio. Falou que algumas pessoas até fazem deboche do
mirante criado no Pico do Urubu, mas que é muito importante para Ituaçu, que poucos
municípios possuem um mirante com aquela estrutura, com toda segurança para os turistas.
Disse que recentemente foi realizado um curso para observação de aves, enfatizando que em
Ituaçu já existem catalogados quase a mesma quantidade de espécies que Mucugê, sendo que
este município vem fazendo esse trabalho há muito mais tempo. Disse ainda, que os
observadores de aves são os turistas que mais gastam, porque ficam muitos dias em cada local.
Pediu a colaboração dos vereadores no sentido de aprovar os projetos de leis que busquem
incentivar o turismo em Ituaçu, enfatizando que o objetivo da administração municipal é fazer
isso sempre de forma respeitosa com os munícipes, buscando colocar Ituaçu no mesmo patamar
de outros municípios da Chapada Diamantina. Afirmou estar à disposição de todos na
Secretaria e finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Na sequência, usou da
palavra a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Dinalva Machado: Saudou a
todos os presentes, e prosseguindo, a Secretária disse que aquele dia era de festa pelo retorno
das atividades legislativas, que estava ali para abraçar a cada um dos vereadores e desejar que
continuem fazendo um bom trabalho. Destacou que 2020 é um ano de eleição municipal,
enfatizando que isso vai acarretar um acirramento dos ânimos, que muitas pessoas vão usar isso
para tentar denegrir a imagem dos adversários, que é preciso estar atento para que isso não
ocorra. Disse esperar que as pessoas façam uma política respeitosa, que existem as
divergências, mas é preciso que haja respeito pelas opiniões diferentes, que não se pode usar
essas divergências, esse pensar diferente, para denegrir a imagem do outro. Afirmou que o
mundo está vivendo a era da tecnologia, mas que muitas pessoas tem usado isso de forma
negativa, sendo preciso usar para o bem, para o crescimento do ser humano e a evolução da
humanidade, ajudando a formar pessoas melhores. Disse estar muito contente com a gestão do
Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, afirmando que a mesma é baseada no respeito
e no amor ao próximo. Destacou ter ouvido as queixas dos vereadores a respeito da situação
das estradas, que vários membros da sua família já fizeram ou fazem política, que sabe das
dificuldades que os vereadores enfrentam em razão desse problema, que sabe das dificuldades
que o gestor enfrenta para fazer frente a todas as demandas, principalmente porque Ituaçu é um
município com grande extensão territorial e pobre. Mencionou que ao invés de ficar atacando o
outro, é preciso que as pessoas pensem no que podem fazer de bom para ajudar, que é preciso
deixar de lado essa politicagem, esse ranço da velha política, que os jovens precisam começar a
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fazer uma política nova, que o povo não admite mais essa política nojenta de fofoca, de
denegrir a imagem do outro, que é preciso dar um basta nisso, que chegou a hora da mudança e
que a chave para isso está nas mãos daqueles que fazem política. Finalizando a sua fala,
desejou a todos um excelente final de mandato, desejou ao Prefeito Adalberto Luz toda a sorte
do mundo, muita saúde, ao tempo em que, agradeceu ao mesmo pela oportunidade e confiança,
ressaltando que fica orgulhosa de ter uma pessoa do nível do atual prefeito à frente do
município. Finalizou agradecendo a todos pela atenção. Em seguida, usou da palavra o VicePrefeito Municipal, Senhor Luís Carlos Pessoa da Silva: Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, afirmou que 2020 é um ano de eleição, ratificou as palavras do Presidente da
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, afirmando que a política é meio através do
qual os sonhos se tornam realidade, que os políticos apresentam os sonhos para as pessoas.
Disse ser preciso que todos contribuam para que o processo eleitoral seja conduzido de forma
harmoniosa, enfatizando que nas redes sociais se vê muitas críticas infundadas, muitas
maldades, e que isso precisa mudar, acreditando que isso vai mudar com o tempo. Afirmou que
a comunidade precisa ficar atenta às promessas, aos sonhos que são apresentados pelos
candidatos, porque muitos não passam de pesadelo. Disse que a política é uma arte, é um
desafio, que a pessoa que assume o mandato recebe as críticas, mas não pode abaixar a cabeça,
tem que seguir em frente. Ressaltou acreditar que todos os vereadores irão disputar novamente
as eleições, que muitos poderão não estar do mesmo lado que estavam nas últimas eleições, que
todos entram na política com um sonho, que às vezes os sonhos mudam, podendo se tornar
realidade ou um pesadelo, mas que é preciso continuar sonhando, seguindo em frente. Voltou a
pedir a todos que tentem fazer uma política diferente, com transparência, dignidade, com
respeito ao povo, enfatizando que independentemente de quem ganhem, as dificuldades vão
sempre existir, porque os recursos estão cada vez mais escassos, as verbas dos governos
estadual e federal nem sempre chegam aos municípios pequenos, porque o contingente eleitoral
é pequeno e os políticos preferem investir em municípios maiores, porque angaria mais votos.
Afirmou que não gosta de citar nomes de deputados, que todos que tragam recursos para o
município são bem vindos, porque o povo está carente. Desejou que 2020 fosse um ano de
prosperidade para todos e finalizou agradecendo a atenção de todos. Em seguida, usou da
palavra o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. Vanildo Ribeiro Araújo :
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Secretário disse estar honrado de participar pela
terceira vez de uma sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos, rogando a Deus e
Nossa Senhora do Alívio para que 2020 possa alcançar a meta maior, que é servir no ofício que
lhes foram confiados, buscando sempre atender as necessidades, os anseios e as expectativas de
um povo que os elegeu e os escolheu indiretamente a equipe que compõe a atual administração.
Afirmou ter certeza de que a parceria entre legislativo e executivo, em favor da democracia, vai
se prorrogar por mais um ano. Disse acreditar que os vereadores não medirão esforços para
seguir pelo rumo certo, aprovando os projetos necessários para manutenção e funcionamento
do município. Em seguida, fez um sincero e especial agradecimento ao prefeito municipal,
Senhor Adalbert o Alves Luz, afirmando ser o mesmo, um ser humano fantástico com o qual
tem a honra de passar boa parte do seu tempo na condição de servidor. Enfatizou ser muito
gratificante chegar ao final do terceiro ano de mandato com a convicção de que as metas e os
investimentos se concretizaram, que a atual administração chega em 2020 com o mesmo intuito
de cuidar das pessoas, colocando essa meta acima da construção de obras físicas. Falou que boa
parte da alegria de fazer parte desse governo é por ser ituaçuense, salientando que ao presenciar
a assinatura de novos convênios, que garantem a vinda de recursos para o município, faz com
alegria porque sabe do compromisso, do zelo e da responsabilidade da atual administração no
trato com os recursos públicos. Destacou ter sido nomeado em 02 de janeiro de 2017 e que
desde então tem renovado a cada dia essa parceria de sucesso, sempre com honestidade,
transparência e reciprocidade para trilhar novos caminhos. Disse que essa certeza vem ao
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observar a felicidade das pessoas com as pequenas e grandes vitórias ao longo deste período,
que o desejo genuíno dos atuais integrantes da administração municipal é que Ituaçu continue
crescendo e dê oportunidades para o seu povo. Agradeceu aos vereadores, em nome do
Governo Trilhando Novos Caminhos, pela aprovação de importantes projetos que foram
encaminhados, ressaltando que todos tinham como objetivo principal melhorar a qualidade de
vida do povo de Ituaçu, seja através da implantação do Código Tributário, seja na aprovação da
Planta Genérica de Valores, bem como, tantos outros que regulam e disciplinam a parte
tributária. Finalizando a sua fala, fez uma citação do Papa Francisco: “A política não é a mera
arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A política é uma vocação de servir”.
Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente destacou que o poder legislativo está empenhado
em votar os projetos importantes para o município, que vai continuar trabalhando para garantir
que estes projetos tramitem da maneira mais célere possível, que tem ciência da dificuldade de
administrar um município do porte de Ituaçu, destacando que essa missão constitui um
verdadeiro desafio, que não existe uma fórmula mágica para fazer isso, que é preciso ir fazendo
os ajustes necessários, e que ele gostaria de parabenizar o prefeito Adalberto Luz e equipe pelo
trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos últimos três anos, buscando sempre fazer o
melhor para o município e para a população. Dando continuidade, franqueou a palavra ao
Prefeito Municipal. Fazendo uso da palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves
Luz, saudou a todos os presentes, agradeceu ao Secretário de Administração e Finanças,
Senhor Vanildo pelas palavras de carinho, bem como , aos demais secretários pelas palavras de
elogios e pela contribuição importante que os mesmos têm dado para a sua administração.
Prosseguindo, agradeceu ao Chefe de Gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves por estar sempre
ao seu lado, lamentando que tenha tido de afastá-lo em razão de uma denúncia feita por alguém
que não reconheceu a sua ajuda e afirmando que quem deveria estar envergonhado são as
pessoas que o usaram. Agradeceu a Deus por ter conduzido o seu coração e mantido o desejo
de perdoar, de avançar e de cuidar. Disse que as palavras saem da sua boca, mas o seu coração
não guarda mágoa de ninguém, enfatizando que nasceu e se criou em Ituaçu, que ama Ituaçu,
que não é fácil amar uma cidade com tantas necessidades, mas Deus tem lhe dado a força para
dar continuidade a esta luta, que tem feito isso incansavelmente, que não tem horário para
dormir. Disse que aquele dia era especial, porque marcava a reabertura dos trabalhos do
legislativo municipal, que isso era um motivo de festa e que não considerava aquele o momento
apropriado para falar nos problemas, mas sim de congratular, de desejar a paz para todos, de
rogar a Deus e a Nossa Senhora do Alívio que abençoasse a todos, que interceda por todos para
dar continuidade a esse trabalho harmonioso entre os poderes legislativo e executivo. Destacou
que os vereadores são os porta-vozes das suas comunidades e são através deles que toma
conhecimentos mais rapidamente dos problemas existentes em cada região. Afirmou que
atualmente, com o advento das redes sociais, a informação se propaga muito rapidamente, que
basta ter acesso a internet para fazer a sua cobrança, a sua denúncia. Mencionou que todo tem
os seus sonhos, que os políticos não somente vendem sonhos, mas também absorvem os sonhos
dos outros e tomam como seus também, que isso acontece muitas vezes com ele nas visitas que
faz na zona rural, na casa das pessoas, enfatizando acreditar que isso também acontece com os
vereadores nas visitas que fazem. Disse ser infeliz aquele que não tem sonhos. Parabenizou a
Câmara pelo trabalho que vem realizando ao longo dos últimos três anos, afirmando que as
críticas fazem parte desse processo, que todos têm o seu grupo político e querem vencer a
eleição, mas que nunca levou isso em consideração na sua gestão, que nunca deixou de fazer
algo por acreditar que estaria beneficiando um integrante de um grupo político diferente do seu.
Afirmou que em alguns momentos deixou de fazer por perceber a maldade ou excesso de
‘sabedoria’ de quem estava pedindo, destacando que o pior besta é aquele que se acha sabido
demais. Falou que todos tem a sua sabedoria, que é preciso ter sabedoria até para manusear
uma enxada para não se cansar tanto e que muitos profissionais hoje de nível superior
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conseguiram chegar lá graças ao esforço do pai, que batalhou na roça, segurando uma enxada.
Parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha pela forma
com que tem conduzido os trabalhos do legislativo municipal, enfatizando que apesar de ser um
jovem, tem mostrado muita maturidade para conduzir os trabalhos com calma e tranquilidade.
Disse que gostaria de fazer uma prestação de contas aos vereadores e à população presente, que
a sua administração não titubeou em nenhum momento em repassar o aumento de 12,8% (doze,
oito por cento) para os professores, que somadas às gratificações deve fazer com que alguns
reajustes superem a casa dos 20% (vinte por cento), destacando que isso vai representar um
incremento de despesas na ordem de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais, o que dá
R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) ao final de um ano de gestão. Falou que
muitas pessoas perguntam o que o prefeito faz com o dinheiro, que essas perguntas são feitas
por pessoas que não tem o interesse de saber a verdade, mas somente de tumultuar e causar
desavença. Agradeceu ao vice-prefeito Luiz Pessoa, afirmando que eles caminharam juntos na
eleição passada e que atualmente não estão tão próximos, salientando que é muito difícil as
pessoas compartilharem dos mesmos sonhos, que os recursos públicos não são suficientes para
fazer frente a todos os sonhos, que ele nunca fez nada de forma maldosa para desprestigiar o
trabalho realizado pelo vice-prefeito ou persegui-lo. Afirmou que as pessoas lhe perguntam
quem será o seu vice e que ele sempre responde que o seu vice é Luiz Pessoa, enfatizando que
assim como ele tem o direito de se declarar pré-candidato, Luiz Pessoa também tem, que se
alguém falou alguma coisa diferente para o vice, que o mesmo pode ter certeza que não partiu
dele, pedindo ao vice que releve porque não foi ele quem falou. Dando continuidade, o Senhor
Prefeito, disse que os filhos de Ituaçu tem se destacado em outros municípios, na Bahia e até
mesmo no Brasil, citando como exemplo o ex-deputado federal Benito Gama, que já foi
Secretário da Fazenda da Bahia, questionando se é pouco para um filho de Ituaçu chegar aonde
Benito chegou. Afirmou que o ex-deputado foi uma das pessoas que ajudaram muito a sua
administração, que ele destinou uma emenda de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para
pavimentação asfáltica, ressaltando que as obras estão paralisadas porque o novo presidente
assumiu e suspendeu o repasse de recursos, que basta se informar na Caixa Econômica Federal
para saber disso. Destacou que as obras realizadas pela Caixa só são pagas após as medições,
que é assim com o calçamento e que é assim com a construção da creche. Enfatizou que se a
empresa vencedora da licitação tivesse uma condição financeira melhor, a obra estaria mais
adiantada, mas que a administração municipal não pode exigir do empreiteiro que invista o
dinheiro que ele não tem. Comentou que fez uma visita no dia anterior na obra da creche, em
companhia da Secretária Municipal de Educação, do engenheiro da Prefeitura e do engenheiro
da empreiteira, e que ficou satisfeito com a qualidade do serviço que está sendo executado.
Pediu as pessoas que visitem as obras antes de fazer qualquer comentário, afirmando que esses
comentários negativos em redes sociais sobre Ituaçu só fazem afastar as pessoas do município.
Disse que falta um ano para o término do seu mandato e que ele não vai misturar a sua
administração com a política, que não vai paralisar nenhuma obra porque não vai poder
inaugurá-la, que vai continuar trabalhando em prol do crescimento do município. Afirmou que
vai realizar uma obra de calçamento no povoado da Lage, da entrada até na saída de
Tranqueiras, que são 3.600m (três mil e seiscentos metros) de calçamento, que o projeto já foi
enviado e eles estão confiantes na liberação para que possa ser feito. Acrescentou que já foi
feito todo o levantamento do calçamento do povoado da Melancia, que esse é um sonho antigo
dos moradores e ele espera concretizar. Destacou que na região do Presidente da Câmara, tem
um projeto para calçar o trecho que fica entre o colégio e a igreja, que também está sendo
realizada a medição dos Ferreiras, enfatizando que os políticos sempre bateram na porta dos
moradores e pediram o voto, muitas vezes disseminando a discórdia entre os moradores, mas
que ele quer fazer o bem para aquele povo, melhorando a qualidade de vida e por isso está
fazendo este projeto de calçamento, que é para dar mais dignidade e embelezar a entrada da
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cidade. Falou que existe um projeto para o São José de Lídio, ressaltando que muitos políticos
já passaram pela chefia do executivo, mas que nada foi feito por aqueles moradores,
salientando que a sua administração está fazendo o projeto do calçamento da frente da igreja
para melhorar o povoado. Afirmou que já foi pedido o calçamento do trecho em frente ao
colégio da quadra da Laranjeira até a igreja, que isso vai dar mais conforto para os estudantes e
moradores. Disse que tem também um projeto de calçamento para o povoado do Campo
Grande, que gostaria de agradecer ao Deputado Federal José Rocha por ter destinado quase R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais) para a realização dessas obras. Enfatizou que o engenheiro
já está fazendo o projeto para que a obra possa ser licitada e que o objetivo é entregar até o mês
de junho, mas que se não der tempo, que as obras vão continuar e até o mês de dezembro ele
vai continuar trabalhando. Dando continuidade, o Senhor Prefeito destacou que já foi licitada
uma obra para o Distrito de Tranqueiras, mas que a obra não foi iniciada, que a licitação
precisou ser cancelada e haverá uma nova licitação para realizar a obra de calçamento da
entrada do referido Distrito, que isso representa um investimento de mais de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais). Afirmou que existe um recurso, fruto de emenda do ex-deputado Benito
Gama, na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que já foi licitado e teve como
vencedora uma empresa sediada no sul da Bahia, mas que a empresa está querendo atropelar.
Destacou que existe uma obra de calçamento no Bairro Avenida Brasil que está se prolongando
há mais de dois anos, que o dinheiro já está na conta e basta a empresa finalizar para receber,
mas o responsável fica protelando o término, questionando se o objetivo é prejudicar a
administração, enfatizando que na verdade está prejudicando os moradores daquele bairro.
Disse que se essa pessoa está fazendo isso para prejudicá-lo e tentar ajudar outro candidato, que
a mesma deveria rever os seus conceitos, porque as pessoas não acreditam mais nas promessas
de quem já esteve no poder e não fez, que elas só acreditam em quem já fez ou quem ainda não
teve a oportunidade de fazer. Pediu aos moradores do município que tenham cuidado com as
falsas promessas e com as pessoas que só querem difamar os outros, que só tem ganância pelo
poder e pelo dinheiro, que acham que a Prefeitura tem que estar sob o comando da família, seja
um sobrinho, uma esposa ou um filho. Ressaltou que a Prefeitura de Ituaçu não pertence à
família Brito, Luz, Teixeira, Alves ou nenhuma outra, que a Prefeitura é do povo e é este quem
elege o prefeito. Mencionou que na eleição anterior o povo o escolheu por acreditar que ele era
o melhor para Ituaçu, e que se o povo entender que não é mais, que ele tem que aceitar, que ele
não pode ir para o palanque para criticar ou desrespeitar o povo, pois este é livre para votar em
quem quiser. Falou que vai tentar a reeleição por acreditar no projeto que tem para Ituaçu.
Afirmou que em breve deverá ser aprovado o projeto do Hospital de Ituaçu, ressaltando que a
unidade tem mais de cinquenta anos e a sua estrutura não condiz mais com a estrutura exigida
pelos hospitais modernos, mas que eles estão pedindo o apoio dos deputados para mostrar a
viabilidade do projeto, para mostrar o que vai ser mudado para garantir a adequação e para
liberar esse recurso. Disse que foi criticado pelo fato de um sanitário do hospital não estar
funcionando, que a sua administração tem evitado gastar recursos porque existe a possibilidade
de liberação dos recursos para reforma e ampliação da unidade, destacando que as críticas
foram feitas por um funcionário da Prefeitura, e que muitas pessoas aplaudiram, mas que
muitos não sabem que esse mesmo funcionário pegou um ônibus com nove mil quilômetros
rodados, jogou dentro do rio e bateu o motor do veículo. Afirmou que o ônibus ainda estava na
garantia, mas que o fabricante recusou o conserto porque o defeito foi causado por mau uso,
mas que ele acionou a Procuradoria para que esta autorizasse o conserto por conta do próprio
município e que está esperando o parecer da Procuradoria para não ter que responder depois
perante o Tribunal de Contas dos Municípios. Ressaltou que isso não é perseguição, que apenas
está se resguardando, porque sabe que os maus políticos estão usando essas pessoas para fazer
as críticas que eles mesmos não têm coragem de fazer nas redes sociais. Pediu desculpas a
todos os presentes pelo desabafo, afirmando que não pode se calar diante de tantas críticas que
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tem recebido, que muitas pessoas têm criticado o fato dele ter pintado os prédios públicos de
“verde”, mas que Ituaçu é verde por natureza, enfatizando que na logo da sua gestão, feita por
um profissional qualificado, foi retratado os verdes das matas, a beleza da Gruta da
Mangabeira, dos rios e das cavernas e a produção de café. Afirmou ser motivo de orgulho para
ele receber este tipo de crítica, até porque teve ex-gestor que precisou derrubar prédio escolar,
precisou derrubar prédio municipal para deixar nome de família, e que ele não fez isso em
nenhum prédio público, que ele não batizou nenhuma obra com nome de família, porque as
recordações que tem do seu pai e da sua mãe estão guardadas no seu coração. Disse que não é
do seu feitio fazer isso, que a sua maior satisfação é realizar uma obra e ver a felicidade das
pessoas, citando como exemplo, a limpeza da lagoa na Lage, nos Olhos D’água do Meio e na
Gruta, que nunca foi feito antes, mas que hoje estão cheias. Destacou que esse é seu modo de
administrar, que é diferente dos que o antecederam, que o povo pode não valorizar, mas que
com o tempo haverá o reconhecimento, até porque se o grupo político adversário vencer as
eleições, muito do que ele deixou será fechado. Afirmou ter certeza de que o povo tem essa
consciência e não vai deixar isso acontecer, que ele não tem culpa de Ituaçu ter cento e
cinquenta anos, que ele não pode fazer em três anos o que não feito em toda a história,
ressaltando que ele não pode fazer em três anos o que o outro grupo político não fez em
dezesseis anos. Comentou que na eleição passada tentaram denegrir a sua imagem, disseram
que ele negava um cacho de banana para os funcionários, mas quebraram a cara, porque ele se
preocupa de verdade com as pessoas, com o bem estar das pessoas, com a saúde das pessoas e
nunca precisou dar metade do que a pessoa estava precisando, que nunca usou a sua residência
para dar exame ou remédio para as pessoas. Afirmou que nunca deu dipirona para uma pessoa
que chegou com uma receita de R$ 200,00 (duzentos reais), e que não aceita que essa mesma
pessoa fale mal de Ituaçu e ofenda as pessoas que não querem mais votar nele. Disse que essa
pessoa precisa se ajoelhar e agradecer a Deus por ter tido a confiança do povo, assim como ele
é agradecido. Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse ao Vereador Otacílio que a
administração municipal não tem como controlar o trabalho desempenhado pela médica citada
por ele, nem de outros profissionais, que alguns médicos acreditam serem verdadeiros deuses.
Afirmou que existem bons e maus profissionais em todas as profissões, que o próprio vereador
Otacílio criticou um médico e elogiou outro. Pediu paciência ao referido Vereador, afirmando
que a sua gestão vai tomar as providências cabíveis. Falou que ele tem uma dívida com os
moradores daquela localidade por ter feito a demolição para instalar uma cadeira odontológica,
afirmando que ele vai concluir essa obra. Disse ainda, que a obra foi paralisada por causa de
uma denúncia e que para resolver o problema será preciso fazer uma licitação. Questionou
porque as pessoas estão se incomodando tanto com ele, enfatizando que não precisa de
Prefeitura para viver, que os seus dois filhos já estão formados, que a sua esposa é Auditora e
ganha bem, que não precisa se humilhar, que basta vender qualquer propriedade sua para viver
bem o resto da vida. Em seguida, disse que já mandou tomar providência sobre a cratera citada,
ressaltando que trata-se de um trecho de serra, que para fazer a estrada a máquina precisou
trabalhar com sessenta dias, salientando que ele não pode brigar com Deus, porque este
destruiu em dois dias o que ele levou três anos para fazer. Mencionou que se por um lado as
chuvas destruíram as estradas, por outro encheram as lagoas, que ele deve agradecer por isso,
porque encheu os reservatórios, está matando a sede do povo e garantindo a sobrevivência do
rebanho. Afirmou que o município não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo, que as
máquinas estão trabalhando, que ele também está empenhado e justificando o seu salário de R$
11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais). Disse não ter vergonha de dizer o seu salário,
porque recebe do povo para trabalhar em benefício deste, que só ele recebe salário da
Prefeitura, mas que sua esposa e seus filhos também ajudam, apesar de não exercerem nenhum
cargo remunerado. Afirmou não ter deixado seu filho voltar para trabalhar como médico em
Ituaçu durante a sua gestão, porque sabe que isto seria motivo para as pessoas fazerem
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comentários maldosos a respeito. Falou que seu filho queria honrar a promessa de se formar e
voltar para Ituaçu, mas que ele não deixou, que se as pessoas querem falar mal de alguém, que
falem dele, mas não falem mal do seu filho. Disse que as pessoas estão usando pasquins de
baixa qualidade para denegrir a imagem das pessoas e das famílias de Ituaçu, que deveriam
usar a capacidade que tem e a formação profissional que tem para fazer o bem. Afirmou que se
seu filho tivesse vindo trabalhar no Hospital de Ituaçu, a oposição estaria dizendo que ele está
recebendo por fora, mas que na sua gestão não existe dinheiro por fora, que ele nunca pediu a
nenhum secretário que fizesse algo irregular. Afirmou que o Secretário mais próximo a ele é
Vanildo, que ele não liga para o fato dele ser amigo dos ex -prefeitos Albercinho e Neto, que a
sua confiança está depositada na pessoa de Vanildo, porque conhece o seu caráter e a sua
índole, que acredita que o mesmo, num futuro próximo, vai alçar voos maiores porque Ituaçu
será pequena para ele. Agradeceu a todos os secretários pelo trabalho que realizam, ressaltando
que em Contendas do Sincorá o salário de Secretário é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas
que em Ituaçu um secretário recebe R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Afirmou que este
ano ele pode encaminhar um projeto para reajustar o salário dos secretários municipais para o
próximo ano, mas que se ele apresentar este projeto não haverá nenhum reajuste no salário do
prefeito. Falou ser muito difícil para o vereador fazer frente a todas as despesas com o salário
de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Disse que se a oposição levar um parente seu
para cima do palanque para dizer que ele não ajudou em nada, será uma grande vitória, porque
isso mostra que ele não está usando os recursos públicos para beneficiar a própria família.
Afirmou que pior é ver os comentários de que não se sabe como fulano ou sicrano vão viver se
perderem a eleição novamente. Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse que a máquina
está trabalhando na região do Vereador Sivaldo, que ouviu muitas críticas à EMBASA, mas
que a sua administração solicitou a perfuração de dois poços artesianos para CERB para
garantir o abastecimento de água pela EMBASA, que um dos poços tem um a vazão de trinta
mil litros e o outro tem uma vazão de dezessete mil litros. Disse ainda, que a obra na Lagoa da
Lage está 60% (sessenta por cento) concluída, que participou de uma reunião no dia anterior e
mais uma vez fez questão de deixar claro que a obra está sendo feita pela sua administração,
que não adianta o ex-prefeito e seu grupo ficar querendo dizer que a obra é deles, porque o
povo sabe que não é verdade. Afirmou ser muito feio a pessoa perder o poder e não querer
entregara chave. Disse que existem sistemas para serem implantados no Açude, Angico, Boca
da Mata, Ovelha, Mamonas, Piaba, Barbosa, Tamboril, Tranqueiras e Marçal. Destacou que a
sua gestão implantou uma rede de três mil metros de tubulação e construiu um barramento para
garantir o abastecimento de água de Tranqueiras, que o distrito já havia sido beneficiado por
projeto anterior, mas que só foi trocada a cor dos canos e o projeto em nada acrescentou para os
moradores e o povo continuou sofrendo com a falta d’água. Disse que no pico da crise, ele
estava lá trabalhando, no sol a pino, para garantir o abastecimento de água do moradores, sendo
que o distrito havia sido beneficiado por um projeto de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta
mil reais), mas que a sua gestão resolveu o problema o investimento de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais). Questionou onde foi parar o recurso de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil
reais), o que foi feito efetivamente, porque o projeto não funciona até hoje. Afirmou que está
buscando a perfuração de um poço pela CERB, porque a água da barragem está sendo usada
por todos e que o município não pode proibir que as pessoas usem a perfuração do poço, a água
será levada diretamente para Tranqueiras, passando pelo Marçal, garantindo o abastecimento
com água de primeira qualidade. Afirmou que foi perfurado um poço no Riachão com vazão de
sete mil litros por hora. Disse que foi passado a mão no convênio da Água Preta para dividir
com o Bonito, que hoje ele é crucificado no Bonito porque não tem água, que o poço da Água
Preta vai solucionar o problema do Bonito. Disse que já solicitou a inclusão do Bonito no
Programa Bahia Produtiva, que trata-se de uma localidade com cerca de duzentas e cinquenta
residências e que a cada período de estiagem os moradores sofrem e precisam ficar se
Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

13 DE MARÇO DE 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Página 17

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU Fl. 95V
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

humilhando. Disse estar orgulhoso do fato de 80% (oitenta por cento) das comunidades rurais
de Ituaçu estar sendo beneficiadas por projetos de abastecimento de água, que isso em nada lhe
envaidece, que sabe das suas limitações, que tem ciência de que não é capaz de resolver todos
os problemas do município. Prosseguindo, o Senhor Prefeito, destacou que a sua administração
implantou o CAPS em Ituaçu, que isso demanda um investimento de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) mensais, que a unidade atende cerca de quatrocentas pessoas, que muitas delas
estavam pensando em se matar e hoje estão bem e felizes. Enfatizou que foi implantado
também o NASF, e que ele fica feliz de ver as mulheres dançando e se divertindo, que vai levar
o projeto para a Lage e Tranqueiras também, que isso representa um investimento de R$
20.000,00 (vinte mil reais). Afirmou que todos os postos de saúde e Hospital foram
informatizados, todos os agentes de saúde trabalham com tablets, que ele tem o sonho de
conseguir uma verba para comprar motocicletas para os agentes usarem para se locomover.
Destacou que hoje a coleta de sangue é feita nos postos de saúde e no hospital, que não precisa
a pessoa bater na porta da sua casa para pedir, que o pedido é feito pelo próprio médico e o
laboratório passa de quinze em quinze dias fazendo a coleta, que as despesas com o laboratório
chegam a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirmou que hoje é servido o café da manhã nas
escolas, porque os alunos tem que acordar muito cedo para pegar o transporte escolar e já
chegam com fome na escola, que isso representa um investimento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) por mês. Afirmou que hoje as escolas do município têm vice-diretores e coordenadores,
que é inaceitável que o diretor ou a diretora não possam adoecer ou viajar sem ter a certeza de
quem alguém vai ficar no seu lugar, que isso representa um investimento de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)por mês. Destacou que foram criados os cargos de nutricionista, coordenador
de transportes e coordenador de programas do FNDE, ressaltando que este último foi uma
exigência do próprio FNDE, que os investimentos com estes três cargos chegam a R$ 6.000,00
(seis mil reais) por mês. Mencionou que a atual gestão tem cerca de vinte linhas a mais de
transporte escolar do que a gestão anterior, que isso ocorreu porque alguns pais procuraram a
Secretaria de Educação e disseram que não havia o serviço de transporte escolar na sua região,
que foi preciso implantar para garantir que o aluno frequente a escola. Disse que isso
representou um gasto extra de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Afirmou que só essas despesas
elencadas por ele, somadas, chegam a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por mês.
Falou que a sua administração recebeu o Conselho Tutelar abandonado, funcionando num
cubículo, que parceria que nem era gente que trabalhava lá, que as pessoas estavam fazendo um
favor e criando transtornos para o prefeito. Disse que foi preciso alugar uma casa e hoje o
Conselho Tutelar dispõe de um veículo para acompanhar e cuidar das crianças e orientar os
pais. Afirmou que isso representou um investimento extra de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Destacou que a Secretaria de Agricultura na gestão anterior só existia para dar emprego a um
familiar do ex-prefeito, que atualmente com o funcionário e técnico que lá trabalham está sendo
feito um investimento mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirmou que o funcionamento
da Secretaria de Turismo representa um investimento mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem contar as despesas com a participação em eventos ligados ao setor. Disse que na atual
gestão o acréscimo na folha de pagamento foi da ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) em relação à anterior, que esse dinheiro foi investido nas pessoas de Ituaçu e isso refletiu
no comércio. Salientou que as pessoas ficam usando as redes sociais para questionar o que está
sendo feito com os recursos públicos, que as pessoas ficam dizendo que o município está
endividado e que o prefeito não vai conseguir honrar os compromissos e sequer vai disputar a
reeleição, mas que eles estão enganados. Afirmou que ele tem juízo, que a sua administração já
contratou mais duas máquinas e em breve vão chegar para ajudar na recuperação das estradas,
que este será o foco principal até que o problema seja resolvido. Disse ainda, que não aceita ser
motivo de chacota, que é uma pessoa que gosta de ver as coisas arrumadas e que nunca vai
mandar uma máquina ficar parada, que se preocupa com a coisa pública, que gosta de zelar
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pelo patrimônio do povo. Ressaltou que não é fácil administrar o que é dos outros, que fez essa
breve prestação de contas para dizer que a atual administração fez um investimento extra de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em relação à administração anterior. Finalizou
agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes. Dando continuidade, o
Senhor Presidente agradeceu a fala do prefeito, agradeceu a presença de todos, convocou a
todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia vinte e oito de
Fevereiro de dois mil e vinte, no horário regimental, ao tempo em que, convidou todos os
presentes para participar de um coquetel que será realizado na recepção da Câmara. E, nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrada a Sessão Solene, 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 quatorze de fevereiro de dois mil e vinte.
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Quarto Ano Legislativo da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e vinte, 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 T eixeira Silva (1º Secretário) e Euvaldo Figueredo
da Silva (2º Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de
Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Reinalvo
Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Euvaldo Figueredo da
Silva (2º Secretário); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,
Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza e Tertulina Silva Andrade. Ausente a
Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (falta justificada). Constatado o quórum
regimental, o Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao
tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior
que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando prosseguimento aos
Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) - Ofício s/nº, datado de vinte e dois
de janeiro do corrente ano, encaminhado pelo Procurador Geral do Município, ao Presidente da
Câmara, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha. MD. Presidente
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu – Bahia, vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte.
Senhor Presidente, Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho com o respeito de sempre, perante
Vossa Excelência, apresentar as informaçõe s, justificativas e documentos (anexos) repassadas
pelo Setor de Licitações e Contratos desta municipalidade, em reposta ao Oficio enviado por
esta Procuradoria, em que o Procurador que esta subscreve solicitou esclarecimentos
necessários referentes ao Oficio/GP0127/2019, emanado desta Câmara Legislativa Municipal, a
fim de atender a solicitação do Exmo. Senhor Almir Santos Pessoa, Vereador de elevado
prestigio e reconhecida atuação. Na oportunidade, colocamo-nos a inteira disposição para
quaisquer outros esclarecimentos que, eventualmente, forem necessários. Com as homenagens
desta Procuradoria, no ensejo, elevo votos de estima e consideração. Antônio Leal Neto –
Procurador Geral do Município – OAB/BA 19.828. Em seguida o Senhor Presidente franqueou
a palavra aos Edis pelo tempo regimental de cinco minutos, para fazerem os comentários dos
expedientes lidos. Usou da palavra o Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes,
e prosseguindo, o Edil comentou o ofício recebido do Procurador, afirmando que o mesmo
ratifica a informação de que a empresa não cumpre as exigências do Edital, que o contrato foi
rescindido, mas que para evitar a paralisação dos serviços de transporte escolar, a empresa foi
novamente convocada. Disse acreditar que neste caso deveriam ter sido convocadas as
empresas que ficaram em terceira, quarta ou quinta colocação no certame licitatório. Disse que
se uma empresa vence uma licitação, mas não atende todas as exigências previstas no Edital,
está inapta para trabalhar e receber recursos públicos, enfatizando que o valor do contrato é de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) mensais. Afirmou que pretende analisar com mais
cuidado o ofício encaminhado pelo Procurador, que vai pedir ao Assessor Jurídico da Câmara
que lhe ajude, possibilitando que ele adote as medidas cabíveis acerca dessa prorrogação de
contrato, já que o cancelamento deste contrato teria sido publicado no Diário Oficial do
Município, no mês de setembro. Destacou que acidentes podem acontecer com carros novos ou
velhos e nenhuma empresa ou pessoa está livre de tal acontecimento. ORDEM DO DIA: Não
houve. Na sequência, 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
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palavra os seguintes Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes,
e prosseguindo, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofícios ao poder executivo
pedindo: a reforma da estrada do Guarani, afirmando que a mesma está em estado precário; e
que mande tapar um buraco em frente ao banco, enfatizando que uma senhora caiu no local e
precisou levar quinze pontos na perna. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando
um bom dia. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil
mencionou que gostaria de fazer algumas cobranças em relação as estradas, afirmando que o
gestor havia informado há quinze dias a contratação de duas máquinas para ajudar na
recuperação das estradas, mas que até a presente data nada foi feito nesse sentido. Disse que as
aulas já começaram e alguns pais de alunos estão lhe ligando, pedindo que cobrasse do prefeito
a recuperação das estradas, porque o transporte escolar não está conseguindo chegar em todas
as localidades em razão da situação das estradas. Em aparte, o Vereador Reinalvo falou que as
máquinas informadas pelo prefeito, uma já chegou ao município e vai iniciar o trabalho na
região dos Gerais, e que a outra deve chegar na próxima semana. Dando continuidade, o
Vereador Otacílio agradeceu ao colega pelas informações, e comentou que conversou a
respeito do assunto com a 1ª Dama, tendo dito a ela que nas gestões anteriores os ex-prefeitos
contratavam algumas pessoas para trabalhar em regime de mutirão, realizando operações tapaburacos, garantindo que o transporte escolar pudesse rodar até que a recuperação total fosse
feita pelas máquinas. Afirmou que são pequenos trechos em estado crítico e que a contratação
dessa mão-de-obra temporária resolveria o problema, mas que na gestão atual essa prática foi
abandonada. Disse ter ciência de que as estradas estão estragadas por conta da chuva, que ele só
tem de agradecer pela chegada do período chuvoso, mas que os alunos precisam das estradas
em bom estado para frequentar a sala de aula. Acrescentou que o trecho indo para as
localidades do Catingueiro e Ingazeira estão necessitando de reparos, que enquanto as
máquinas não chegam, é preciso fazer uma operação tapa-buracos, destacando que sua região a
estrada do Angico para o colégio velho está em situação difícil, que o veículo está tendo
dificuldade para pegar os alunos da Horta, que a estrada das Almas Pobres tem vários trechos
com difícil acesso que precisam de providências. Falou que se o município não quer contratar
as pessoas para fazer o serviço, deveria ter mandado a retroescavadeira ou uma patrol para
fazer. Agradeceu a todos pela atenção e finalizou desejando um bom dia. Ver. Tertulina Silva
Andrade: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora solicitou ao Senhor
Presidente, o envio de ofício para a Secretária de Saúde pedindo para que, pelo menos uma vez
por mês, seja feita a marcação de exames na localidade de Lagoa da Lage. Em seguida, disse
que a situação das estradas da sua região estão muito feias, que é preciso ter paciência porque
os estragos foram causados pela chuva e que ela tem esperança de que em breve o prefeito vai
tomar as providências para consertar ou emergencialmente fazer pelo menos uma operação
tapa-buracos. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Ronaldo da Silva Rocha:
Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo,
solicitando o rebaixamento de umas cabeceiras da ponte que fica próxima da casa do Senhor
‘Arnaldinho’, na estrada que liga o Espírito Santo ao Pau Ferro, afirmando que vários alunos da
Bateia, do Pau Ferro e da Boa Vista que não estão tendo acesso ao transporte escolar em razão
desse problema. Dando continuidade, relatou um fato grave ocorrido recentemente no
município, na área da saúde, solicitando ao Senhor Presidente que seja enviado um ofício para
a Secretária de Saúde questionando a legalidade do fato ocorrido. Comentou que recentemente
a Secretária de Saúde usou uma rede social para postar filmagens e fotos dos pacientes que
foram realizar cirurgias no município de Seabra, que ela comemora o fato de dezessete
pacientes estarem sendo atendidos e fala que isso nunca havia ocorrido antes. Afirmou ter sido
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procurado pelo esposo de uma das pacientes que lhe relatou que todos os pacientes foram
transportados em uma Van após serem submetidos ao procedimento cirúrgico, ressaltando
acreditar que isso é um descaso com a população, que não é admissível que uma pessoa retire
uma vesícula e depois faça a viagem de Seabra para Ituaçu em uma van. Solicitou ainda ao
Senhor Presidente, que fosse encaminhado um ofício para a Secretária de Saúde cobrando
explicações acerca desse assunto, questionando se existe legalidade neste transporte,
enfatizando que a van é feita para transportar doze pessoas e fez a viagem com dezessete
pessoas. Mencionou que a viagem de ida foi feita em uma van maior, mas que na volta o
veículo apresentou um defeito e eles tiveram que terminar a viagem nesse veículo menor. Disse
que isso é um descaso com a população, principalmente com pessoas que estão enfermas,
relatando que uma paciente da Laranjeira chegou ao destino morrendo de dor, que isso não
poderia ter ocorrido. Em seguida, o Verea dor Ronaldo, afirmou que a última sessão do
legislativo foi uma sessão solene, que os vereadores não podem abordar todos os assuntos e que
devem somente usar a fala brevemente, mas que o prefeito falou por um longo período e isso
tornou a sessão cansativa, que não havia necessidade dele ter se alongado por 01h03min, que é
muito tempo, que é preciso que haja um limite de tempo para que as pessoas usem a Tribuna
Livre, independentemente de quem seja. Falou que ainda não conseguiu encontrar no
Regimento Interno o artigo que regula essa questão, mas que sabe que isso depende muito da
forma como o Presidente conduz a sessão e que por esse motivo estava fazendo essa solicitação
a ele, pedindo que conversasse antes com as pessoas e oriente para evitar algum
constrangimento. Disse que essa medida deve ser adotada para qualquer pessoa que use a
Tribuna Livre, seja o prefeito ou não. Em seguida, disse que as redes sociais estão sendo usadas
para detonar os vereadores, afirmando que estão sendo feitas muitas piadas, que ele fica
chateado com isso que gostaria de pedir às pessoas que fazem essas críticas que compareçam
nas sessões, destacando que está fazendo um vídeo da sua fala e vai postar nas redes sociais.
Afirmou que é preciso conhecer o trabalho dos vereadores, que ele já fez mais de cinquenta
indicações ao poder executivo, que tem feitas as cobranças ao prefeito, que os vereadores
apresentaram emendas aos projetos encaminhados pelo poder executivo, citando como
exemplo, o Projeto de Lei que instituiu a Planta Genérica de Valores, afirmando ter apresentado
uma emenda em benefício da população. Disse que no Projeto que reajustou a Taxa de
Travessia da Gruta da Mangabeira, apresentou uma emenda, mas infelizmente não foi aprovada
em plenário, que no projeto que autorizou a atuação da Central das Associações em Ituaçu,
apresentou uma emenda para garantir que nas localidades onde as pessoas estão satisfeitas com
o sistema já existente não seja obrigada a aderir ao projeto e o município continuasse arcando
com a manutenção e funcionamento do sistema. Afirmou que as pessoas usam as redes sociais
para criticar, mas não comparecem nas sessões, que não sabem o que acontece, que as sessões
são realizadas todas as sextas-feiras e a câmara está de portas abertas para receber a todos.
Ressaltou que essas críticas em pleno ano eleitoral têm como finalidade ‘derrubar’ os
vereadores. Em seguida, o Vereador Ronaldo convidou a todos para prestigiar um torneio que
está realizando em parceria com seu amigo ‘Dio’, enfatizando que será realizado um bingo
beneficente para ajudar uma senhora que foi para São Paulo para fazer um tratamento de saúde.
Disse que o evento será realizado na próxima semana. Finalizou desejando um bom dia a todos
os presentes. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o
Edil disse que o vereador Otacílio já tratou da situação das estradas, mas que ele gostaria de
reforçar na sua fala. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício ao Poder
Executivo pedindo a recuperação da estrada que liga Tranqueiras ao município de Jussiape,
passando pelo Uruçuzinho, Uruçu, próximo da divisa de Canabrava. Disse que se não puder
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fazer a recuperação total, que pelo menos realize uma operação tapa-buracos com uma
retroescavadeira, ressaltando que não é toda estrada que está ruim, mas somente algumas partes
e que em alguns trechos nem caminhão está passando. Afirmou que na saída de Tranqueiras,
onde tem uma ponte, tinha um grande buraco aberto e, salvo engano, foi tapado pelos próprios
moradores. Disse ter conversado com o prefeito sobre isso, que ficou aguardando por doze dias
para que fosse enviada a máquina, mas que as pessoas acabaram se reunindo para fazer por
conta própria. Pediu que o município acelerasse a recuperação das estradas, principalmente as
usadas pelo transporte escolar, afirmando que os veículos não estão conseguindo chegar em
todas as regiões, citando como exemplo, os alunos de Santo Antônio de Carolo, que em 2019
não tinha nenhum aluno, mas que em 2020 tem e a situação da estrada é crítica. Dando
continuidade, o Edil disse que já fez diversas cobranças relacionadas ao PSF da Ovelha,
afirmando que as pessoas continuam cobrando dos vereadores, porque estão precisando se
deslocar até o PSF de Boca da Mata para terem acesso ao atendimento médico. Finalizou
agradecendo a presença de todos na sessão, pedindo que as pessoas compareçam mais nas
sessões para ver o trabalho dos vereadores, que muitas não comparecem e não sabem o que se
passa, ressaltando que todos os vereadores estão empenhados, buscando os benefícios para as
suas regiões, cobrando do prefeito. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os
presentes, e em seguida, o Edil comentou a fala do colega Ronaldo, afirmando que as pessoas
têm usado as redes sociais para criticar os vereadores, que considera isso um absurdo, mesmo
que as críticas sejam dirigidas somente a um vereador específico ou alguns. Afirmou que todos
os vereadores tem mostrado preocupação com o município, com as suas regiões e até mesmo
por outras regiões por onde passam eventualmente, cobrando a recuperação das estradas,
melhoria da saúde e nas escolas. Enfatizou que faz parte de um grupo de whatsapp e que tem
uma pessoa que fica sempre falando mal dos vereadores, postando foto dos buracos nas
estradas, falando que o prefeito não conserta e questionando onde estão os vereadores que não
fazem nada. Destacou que essa pessoa nunca compareceu a nenhuma sessão do legislativo
municipal para ouvir o que é dito e cobrado pelos vereadores. Dando continuidade, disse ter
ciência de que é muito complicado para o município consertar todos os estragos causados pela
chuva, que conversou com o prefeito e pediu que enviasse uma máquina para a sua região, que
ele lhe informou que foi feita uma programação e as máquinas vão iniciar os trabalhos pelas
regiões de Lagoa da Lage e dos Gerais, que é preciso ter paciência porque o poder executivo
está trabalhando, mas não tem condição de atender todo o município de uma vez, porque o
município é muito grande. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. Almir
Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse que a esposa do
biólogo, que mora na região do Catingueiro, pediu que ele conseguisse uma caçamba de
cascalho para dar manutenção num trecho de estrada e informou que a estrada está inacessível.
Sobre a estrada do Uruçuzinho, falou que a mesma está completamente acabada, que esteve no
local três vezes, na semana anterior, que tem vários buracos na via, que as pessoas estão usando
as redes sociais para esculhambar os vereadores, dizendo que eles não cobram do prefeito.
Afirmou que isso não é verdade, que os vereadores têm cobrado, mas que infelizmente eles não
têm condição de arcar com o custo de uma máquina para fazer a recuperação. Enfatizou que o
próprio município tem dificuldades para dar manutenção nas estradas, apesar de ter muito mais
recursos disponíveis que os vereadores. Comentou a fala do Vereador Reinalvo, afirmando que
apesar do seu nome não ter sido incluído na postagem, que não apoia esse tipo de prática
porque sabe das cobranças que são feitas por todos os vereadores nas sessões, que conhece o
dia-dia de cada vereador nas suas regiões, que sabe que o vereador não tem condição de dar
assistência a todo o município, que cada vereador cuida da sua região. Afirmou que os
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moradores dessas regiões é que vão dizer, na próxima eleição, se concordam ou não com o
trabalho que está sendo feito por cada vereador, enfatizando que o voto é melhor forma de
protesto. Salientou que se não for reeleito, vai deixar o cargo de cabeça erguida, com a certeza
de que cumpriu o seu trabalho de legislar, destacando que apresentou emendas aos projetos de
leis, modificando a forma original como havia sido encaminhado pelo poder executivo, que
votou contra os projetos que não considerou bons para a população. Ressaltou que a verdadeira
função do vereador é legislar, analisar os projetos de lei, fazer as cobranças e fiscalizar o poder
executivo, que ele e os demais vereadores tem feito isso ao longo dos últimos três anos.
Prosseguindo, disse que a fala do Prefeito Adalberto Luz na sessão solene foi muito longa e que
isso é pouco produtivo, que é melhor ser mais sucinto para que as pessoas assimilem melhor.
Disse que na sua fala o prefeito afirmou que o Senhor Aroldo Lima Chaves teria sido
exonerado do cargo por perseguição, por denúncia, que isso não é verdade, que ele não foi
exonerado por perseguição ou denúncia, mas sim por uma determinação da Juíza Lorena Assis,
que em sua decisão mandou exonerar o Senhor Aroldo Lima Chaves do cargo de confiança e o
seu retorno ao cargo em que foi aprovado em concurso público, que é de motorista do SAMU
192. Prosseguindo, o Edil comentou que se reuniu com os açougueiros do município e eles lhe
relataram estar sendo perseguidos pela ADAB e pelo Frigorífico, ressaltando estar ciente de
que não é legal o abate clandestino, mas que essa perseguição está ocorrendo somente em
Ituaçu e que em Tanhaçu e Barra da Estiva não está. Afirmou que os poderes legislativo e
executivo precisam se unir e buscar uma solução, que não considera legal o técnico da ADAB
vir em companhia de um representante do frigorífico para fazer a fiscalização. Solicitou ao
Senhor Presidente, que mantenha entendimento com o prefeito, com a Vigilância Sanitária e
peça uma p providência com a maior brevidade possível, porque os açougueiros estão
trabalhando com medo de perder a sua mercadoria. Falou que todos os açougueiros se
adequaram às exigência da ADAB para continuar comercializando seus produtos, compararam
câmaras frias, instalaram balões apropriados, que isso representou um investimento de cerca de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada comerciante. Destacou que eles são pais que estão
trabalhando para sustentar suas famílias. Dando continuidade, disse que esteve na Gruta da
Mangabeira no dia anterior e os moradores questionaram sobre a bomba d’água, afirmando que
a mesma está queimada desde domingo. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado um
ofício ao poder executivo cobrando uma providência, caso ainda não tenho sido feito nada
ainda, ressaltando que é uma localidade grande, onde moram muitas pessoas e que também é
muito frequen tado por turistas. Solicitou que o prefeito mantenha entendimento com a empresa
que vai fazer a recuperação da BA-142 ou com a empresa que está fazendo a pavimentação
asfáltica da sede, que faça uma operação tapa-buracos na estrada de acesso ao povoado da
Gruta da Mangabeira, de imediato, afirmando que o trecho já tem inúmeras crateras e que ainda
muitos animais soltos no local. Solicitou ainda ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício
para a Vigilância sanitária pedindo providências sobre os cachorros soltos nas vias públicas,
afirmando que finais de semana as famílias estão frequentando a Praça Barão do Sincorá e no
local ficam vários cachorros soltos, que é perigoso que eles ataquem alguma criança ou mesmo
transmitam alguma doença. Afirmou que o município precisa buscar um entendimento com o
Ministério Público e com o poder judiciário sobre o que pode ser feito, de forma legal, acerca
desse problema. Mencionou que tinha intenção de mandar um ofício cobrando a recuperação da
estrada do Uruçuzinho, mas como o Vereador Sivaldo já solicitou, que não há necessidade, mas
que ele gostaria de pedir ao poder executivo que adote uma providência urgente, porque tem
alunos que passam por aquele trecho diariamente e está de difícil acesso. Disse ter ciência dos
estragos causados pelas chuvas, que existem vários trechos precisando de recuperação, mas que
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o município precisa priorizar as estradas principais neste momento. Afirmou que a estrada da
sede para Tranqueiras não precisa de uma recuperação total neste momento, que basta consertar
os trechos críticos, ressaltando que esse trabalho já foi iniciado, que as máquinas estão
trabalhando próximo da propriedade de ‘Jair’, no Açude. Prosseguindo, enfatizou que em breve
será iniciado o Campeonato Municipal de Futsal, que é preciso dar manutenção no ginásio de
esportes, que os alambrados têm muitos buracos, que as paredes foram pintadas de verde e isso
escureceu o local, que é preciso trocar a iluminação do local, que os refletores são antigos e
precisam ser substituídos, que precisa reformar os banheiros do ginásio antes do início da
competição. Em seguida, o Vereador Almir, pediu ao Senhor Presidente que seja reiterada a sua
cobrança em relação ao atendimento médico no PSF de Tranqueiras, afirmando que a unidade
só está sendo assistida uma vez por semana, que a região tem mil e seiscentos eleitores, que é o
único distrito do município, que é preciso contratar um médico para atender nesta unidade, que
as pessoas estão formando filas desde as três horas da madrugada para serem atendidas. Dando
continuidade, afirmou que existe um buraco enorme próximo de uma ponte localizada nas
proximidades da propriedade do Senhor Anísio Braz, que o buraco está colocando em risco a
integridade física e a vida dos moradores que transitam pelo local, solicitando que o município
tome providência para consertar, enfatizando não ser difícil o reparo. Sobre o ofício em que ele
pediu esclarecimentos acerca da desclassificação de uma empresa num Pregão Presencial,
afirmou que a empresa que ficou em segundo lugar encaminhou ofício manifestando o seu
interesse na contratação, mas em seguida teria dito não possuir mais interesse. Disse que há
divergência nos ofícios, que há divergência no Edital, porque neste está previsto que o veículo
pode ter quinze anos e no ofício da JFS Transportes fala em sete anos e no ofício da SUMMER
está dito que são quinze anos. Disse ainda, que há divergências, e em seguida, fez a leitura de
um trecho do ofício encaminhado pelo Procurador: “no tocante ao parecer da Procuradoria
Municipal que aponta supostas irregularidades da empresa em não cumprir item que versa
sobre o ano. Falou que a consultoria jurídica do município esquece que o próprio edital é dúbio,
ou seja, se contradiz”. Destacando que o Edital estipula quinze anos, mas o parecer do jurídico
diz que são sete anos, que vai procurar o Procurador pessoalmente para esclarecer as suas
dúvidas. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Fazendo uso da palavra, o Assessor
Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, afirmou que o expromotor público, Dr. Marcelo, chegou a baixar uma portaria normatizando a atuação dos
municípios acerca dos cachorros soltos em vias públicas. Disse que, na época, o promotor
orientou o município a recolher os animais soltos e, caso os donos não aparecessem no prazo de
quarenta e oito horas, que os animais deveriam ser sacrificados. Disse que não concordou com
essa medida na época por acreditar ser muito radical, acreditando que o município precisa
manter um canil municipal para cuidar desses animais, que é preciso garantir que as pessoas
não abandonem os animais em vias pública, que considera isso uma crueldade muito grande.
Afirmou ser preciso buscar o entendimento com o atual promotor de justiça para ver o que pode
ser feito, de forma legal. Sobre a situação dos açougueiros, destacou que essa situação foi
imposta pelo Ministério Público, que determinou o abate somente em frigorífico, salientando
que considerou a medida absurda, que os vereadores da época protestaram, mas que não
conseguiram reverter a decisão do Ministério Público. Disse que o legislativo e executivo
precisam se mobilizar para buscar uma solução, que os açougueiros precisam fazer parte dessa
discussão. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o
Edil disse que estava viajando e quando chegou de viagem foi procurado por alguns moradores,
que lhe relataram o problema com a água do povoado da Gruta da Mangabeira, que tão logo
tomou conhecimento do problema procurou Jorge e este lhe informou que já estava tomando as
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providências, mas que a bomba d’água só chegaria hoje para ser instalada novamente, que o
município já estava tomando providência para adquirir uma boba d’água nova. Na sequência, o
Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider de Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder
da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , comentou a fala do colega Ronaldo a respeito do
transporte de pacientes para Seabra, afirmando acreditar que a Secretaria Municipal de Saúde
consegue esses procedimentos, mas o Hospital de Seabra não tem obrigação de ficar com esses
pacientes internados por muito tempo, que o município de Ituaçu precisa ter o compromisso de
mandar buscar esses pacientes. Afirmou que o paciente do Marçal, que fez a cirurgia de hérnia,
teve alta pela manhã e o carro do município só foi buscá-lo à noite, enfatizando que os
dirigentes o Hospital ficam até chateados porque conseguem atender aos pedidos de cirurgia,
mas o município não tem o compromisso de buscar todos os pacientes, que deixar um paciente
com alta internado, isso impede que outro paciente seja atendido. Afirmou que o município
precisa mandar buscar imediatamente o paciente que tem alta, seja em Seabra, Brumado ou
Vitória da Conquista, evitando que Ituaçu perca o crédito, porque essas cirurgias são de grande
valia para o município, porque muitas pessoas não tem condição de fazer particular e é preciso
aproveitar essa oportunidade. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Logo após, o
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os
presentes, e prosseguindo, destacou que em março será realizada a Feira Cidadã em Ituaçu, que
o evento vai atender pacientes de Ituaçu e outros dez municípios vizinhos, destacando que esse
foi um compromisso assumido pelo Deputado Federal José Rocha e que em 2020 o Governo do
Estado só vai realizar três Feiras Cidadãs e uma delas será em Ituaçu. Por questão de ordem, o
Vereador Almir questionou quando o evento será realizado e quais procedimentos serão
oferecidos? Em resposta, o Senhor Presidente informou que serão dois dias de eventos e serão
oferecidos diversos procedimentos e alguns tipos de cirurgia, que o cronograma de atendimento
ainda não foi definido, que trata-se de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de
Ituaçu e que as instalações do Hospital Municipal serão usadas. Em seguida, comentou a
reforma e ampliação do Colégio Ramiro Barbosa Rocha, destacando que está sendo implantado
o ensino fundamental II na unidade, garantindo mais conforto para os alunos daquela região.
Disse que a reforma do PSF está parada, que ele gostaria de cobrar a retomada da obra, que
algumas pessoas estão procurando a unidade e não estão conseguindo ter acesso ao
atendimento odontológico pela falta de manutenção na sala do dentista. Sobre a situação das
estradas, disse que o município está trabalhando na recuperação, que já foi feita a recuperação
dos trechos que ligas Ituaçu ao Açude, Paquetá e São José, Santa Clara ao Salobro e Riachão ao
Coité. Afirmou que o prefeito já assumiu o compromisso de recuperar as estradas das regiões
do Riachão e do São José. Salientou que a região da Caatinga será priorizada neste momento
não só pela questão do transporte de alunos, mas porque são as estradas que estão em pior
estado de conservação. Disse que se encontrou com moradores do Distrito de Tranqueiras e
eles lhe relataram que alguns trechos da estrada estão em pior estado, que informaram à
Secretária de Educação quais são estes trechos e pediram que ela intervenha junto ao prefeito
para agilizar essa recuperação. Mencionou que um dos trechos foi o citado pelo Vereador
Almir em sua fala, que é a estrada do Uruçuzinho. Afirmou ser importante que os moradores
deixem as máquinas trabalhar na recuperação das estradas, que não fiquem pedindo a
manutenção de estradas particulares, campos de futebol, que deixem para fazer esses pedidos
em outra oportunidade, porque neste momento é preciso priorizar o conserto das estradas, que
foram muito afetadas pelas chuvas. Enfatizou que pelas estradas principais são transportados
os alunos, é registrado o maior fluxo de veículos, a produção é escoada, que as estradas
secundárias também são importantes, mas que neste momento é preciso focar nas principais.
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Prosseguindo, o Senhor Presidente disse que os convidados para participar das sessões solenes
precisam ter mais bom senso nas suas falas , evitando que as sessões se alonguem demais e
fiquem cansativas, ressaltando que por ser uma sessão solene todos são convidados e nenhum
deles tem obrigação de estar presente, que seria constrangedor para ele chamar a atenção da
pessoa e pedir para encerrar a fala, até porque não tem nenhum tempo estipulado pelo
Regimento Interno, seja para Vereador ou para convidado, que é preciso que haja bom senso
por parte de quem está fazendo uso da palavra. Em seguida, parabenizou o empenho do prefeito
para conseguir a implantação de sistemas de abastecimento de água, enfatizando que na
comunidade de Bebedouro foi perfurado um poço e este deu uma vazão de trinta mil litros de
água, que no Riachão o poço deu uma vazão de seis mil litros de água de boa qualidade.
Afirmou que todos esses projetos são importantes, que prefeito está tentando ampliar o projeto
do Bebedouro para levar água até a Foveira, ressaltando o sistema existente foi construído na
gestão do ex-prefeito Paulo Antônio, que o reservatório foi construído no alto da serra, com a
captação no rio e bombeamento com uso de bomba d’água movida a diesel, mas que por falhas
no projeto a água acabou não chegando até a Foveira. Disse que o ex-prefeito Paulo Antônio
teve uma boa intenção, que não foi sua culpa o projeto não ter dado certo, que ele espera que
com o apoio da CERB, a atual gestão consiga levar água para os moradores da Foveira,
enfatizando que a comunidade precisa muito da implantação desse sistema, porque é abastecida
basicamente com água do rio Ourives e quando diminui a vazão do manancial os moradores
ficam sem água. Disse ainda, que as comunidades do Guigó e Canabrava, do Vereador
Reinalvo, enfrentaram muitas dificuldades com o abastecimento de água em 2019, a exemplo
de diversas outras comunidades do município, que também não tinham nenhum problema antes
e ele espera que tais problemas possam ser resolvidos. Dando continuidade, o Senhor
Presidente sugeriu que seja feita uma parceria entre os Hospitais de Ituaçu e Seabra para que os
procedimentos sejam realizados periodicamente em Ituaçu, evitando que haja esses transtornos
no transporte dos pacientes. Afirmou que se essa parceria se concretizada, seria bom até
financeiramente para o município, mas que para isso é preciso haver uma vontade política de
tornar isso realidade, porque são cirurgias relativamente simples, que não é necessário ter uma
UTI na unidade onde serão realizadas. Disse que a Feira Cidadã será um marco para Ituaçu,
enfatizando que na gestão do ex-prefeito Juvenal Neto foi realizado um evento similar em
Ituaçu, com foco nas cirurgias oftalmológicas. Dando continuidade, o Senhor Presidente disse
que ainda está tramitando na Câmara o Projeto de Lei N.º 008/2019, pedindo aos membros das
comissões que se reúnam para elaborar os pareceres. Fazendo uso da palavra, o Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador Almir Santos Pessoa, enfatizou a
necessidade de convidar os confrontantes para participar de reunião, destacando que o projeto
vai afetar as suas propriedades. Dando continuidade, o Senhor Presidente destacou que cada
projeto tem as suas peculiaridades, que é preciso ampliar a discussão antes da aprovação, que é
preciso ter em mente que a criação de uma unidade de conservação pode facilitar a vinda de
recursos para o município. Disse que Ituaçu vem ganhando projeção a cada dia, que
recentemente uma criança participou de um programa da TV Globo e comentou que Ituaçu
ficava localizado na Chapada Diamantina e isso é importante para o município. Enfatizou que
já visitou outros municípios da Chapada Diamantina e não viu tantas belezas naturais quanto vê
em Ituaçu, destacando que é preciso explorar mais o potencial turístico do município, que o
prefeito implantou a Secretaria de Turismo, que antes não existia, e que esse foi primeiro passo,
que as coisas não acontecem com a rapidez com que eles gostariam, mas que está vendo todo o
empenho da equipe da Secretaria de Turismo na busca de projetos para Ituaçu. Voltando a fazer
o uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado esclareceu que em
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todas as sessões de abertura dos trabalhos do legislativo municipal, no âmbito do Brasil, o
representante do poder executivo tem oportunidade de expor as suas metas de trabalho para o
ano, que na Lei Orgânica de Ituaçu não existe nenhuma limitação ao tempo de fala, que não
sabe dizer se em outros municípios existe essa limitação. Disse que os governadores também
tem essa oportunidade nas sessões de abertura dos trabalhos nas Assembleias Legislativas,
assim como o Presidente da República na sessão de abertura dos trabalhos no Congresso
Nacional. Afirmou não ser assessor do prefeito, nem ter procuração para falar em seu nome,
mas acredita que por essa razão ele tenha se alongado em seu discurso. Quanto ao Projeto de
Lei N.º 008/2019, disse ter sido ele que alertou os vereadores sobre a necessidade de convidar
os confrontantes para uma reunião, mas que o mesmo, na condição de Assessor Jurídico, não
pode fazer isto por conta própria, que cabe ao Presidente da comissão competente convidar os
confrontantes para participar de uma reunião, afirmando estar à disposição para participar.
Disse que a menina ituaçuense que participou do Programa da Rede Globo foi homenageada
pela administração municipal, na abertura da Jornada Pedagógica, que deixou a todos bastante
emocionados, ao tempo em que, parabenizou o poder executivo pela iniciativa. Destacou que a
TV Sudoeste, de Vitória da Conquista, também fez uma homenagem especial à menina, que
assistiu ao programa e ficou muito impressionado com a maturidade e desenvoltura da menina
ituaçuense. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir disse que, na condição de Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final estava solicitando ao Presidente que
designasse um funcionário do legislativo municipal para convidar os confrontantes para uma
reunião, na qual será debatido o Projeto de Lei N.º 008/2019. Pediu que esse pedido constasse
expressamente em ata. Fazendo uso da palavra, o Vereador Ronaldo, sugeriu que além dos
confrontantes, fossem convidados também os idealizadores do Projeto de Lei para que junto
possam debater os prós e os contras. 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 oito de fevereiro de dois mil e vinte.
____________________________________________
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____________________________________________
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