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ESTADO DA BAHIA

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

 

Ata da Terceira

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 
Aos vinte e quatro

 
dias

 
do mês de agosto

 
do 

ano de dois mil e dezoito, às

 
oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado 

na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve 
reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha tendo 
como Secretários os Vereadores, Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos (2ª Secretária).

  
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 

Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Ronaldo da 
Silva Rocha (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos (2ª Secretária); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,

 

Euvaldo Figueredo da Silva e
 

Reinalvo Rocha Ferreira. Ausentes os Vereadores, Otacilio Caíres 
de Souza e Tertulina Silva Andrade. 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. Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o  PEQUENO 
EXPEDIENTE,  e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: 
a) – Ofício nº 120/2018, datado de vinte e três de agosto do corrente ano, encaminhado pelo 
Prefeito Municipal de Ituaçu-BA, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores , com o seguinte teor: Ofício nº 120/2018. Ituaçu/BA, 23 de agosto de 2018. Exmo. 
Senhor Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA. Senhor Presidente, Com cordiais saudações, reporto-me ao Projeto de Lei nº 
04/2018, em tramite nesta Casa Legislativa desde 14.06.2018. Considerando que o Projeto de Lei 
nº 04/2018 dispõe sobre criação de gratificação especial para servidor efetivo que cumular as 
atribuições de recenseador do INCRA conveniado; Considerando que o ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre o Município de Ituaçu e o INCRA não contempla o 
cargo de recenseador; Considerando que o artigo 25 da Lei Municipal nº 787/2019 autorizou o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder Gratificação Especial –  GE aos Servidores de 
qualquer nível da Administração, respeitando o limite de cem por cento (100%) do salário base. 
Ante o exposto, com base nos argumentos postos acima, bem como nos termos do artigo 110 do 
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ituaçu, pleiteamos a retirada da

 
apreciação do 

Projeto de Lei nº 04/2018, para que seja analisada com afinco pela equipe técnica de gestão. 
Cordialmente, Adalberto Alves Luz –

 
Prefeito Municipal de Ituaçu.

 
b) -

 
Oficio nº 018/2018, 

encaminhado pelo Gerente da Unidade Regional Vitória da Conquista
 
–

 
Embasa, à Câmara 

Municipal de Vereadores de Ituaçu, Att. Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte 
teor: Vitória da Conquista, 21 de junho de 2018. CE –

 
018/2018 USVA. À Câmara Municipal de 

Vereadores de Ituaçu. Att. Sr. Márcio Aparecido
 

Araújo Rocha. Prezado Senhor, Em 
atendimento ao Ofício GP nº034/2018 da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu , que 
solicita esclarecimentos a cerca da modalidade de tratamento de água que serve a população da 
cidade de Ituaçu, temos a informar que: 1. O Sistema de Abastecimento de Àgua (SSA) de 
Ituaçu é abastecido pela barragem de nível do manancial Rio Mato Grosso, com vazão máxima 
de captação de 53,11m³/h e mínima de 41,08 m³/h, com nível de captação de 569.70m. A água 
bruta captada é conduzida à ETA a partir de adutora por gravidade em F°F° DN 150

 

com uma 
extensão de 1.312 metros. 2. A Estação de Tratamento de Àgua (ETA) de Ituaçu é do tipo 
Convencional, composta por uma unidade de floculação, duas unidades de decantação e três 
unidades de filtração e

 

um reservatório semi enterrado de 50m³.  3. Possui ETA capacidade 
nominal de tratamento de 72,0m³/H (20,0L/s), mas atualmente opera com vazão de, 
aproximadamente, 1031,7 m³

 

de água tratada/dia (COPAE, 2018). 4. São utilizados para o 
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tratamento de água os processos de Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração e 
Desinfecção. 5. O ponto de aplicação do coagulante (sulfato de alumínio) se dá na calha parshall 
através de bomba dosadora, sendo que o processo de mistura do produto químico ocorre entre o 
ponto de aplicação da solução e a entrada do floculador. 6. A floculação ocorre na unidade de 
floculação hidráulica do tipo chicanas de placa de concreto, medindo 5,25m de comprimento, 
1,38m de largura e 5,35m de profundidade útil. A decantação se efetua a partir de duas unidades 
de decantação de alta taxa, medindo cada 2,80 m de comprimento, 2,55m de largura e 5,0m de 
profundidade útil. A remoção do lodo é feita através de registros de descarga de fundo. 7. A 
filtração é realizada a partir de quatro unidades de filtração rápida, construídas em concreto 
armado e compostas por areia e seixos rolados. As dimensões de cada unidade são: comprimento 
= 1,20m

 
, largura = 1,10m, e profundidade útil = 5,0m. A desinfecção é realizada através de 

aplicação de solução de dicloro dosada através de bomba dosadora na caixa de reunião de água 
filtrada. 8. Após o processo de potalização na ETA a água tratada segue, do reservatório de 
distribuição semi enterrado, localizado na ETA, a partir da adutora de água tratada por gravidade 
com extensão de 1.600 metros, até a rede de distribuição da sede do município de Ituaçu. 9. De 
acordo com o catálogo do SSA de Ituaçu, atualmente a sede do município conta com uma rede 
de distribuição com extensão total de 25.815 metros. 10. O Controle de qualidade da água 
produzida e distribuída pelo SSA de Ituaçu é realizado pela Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S.A – Embasa, enquanto que, em paralelo, a Vigilância da Qualidade da Água é 
realizada pela Vigilância Sanitária do município de Ituaçu. Tanto o Controle como a Vigilância 
Sanitária do Município de Ituaçu. Tanto o Controle como a Vigilância da Qualidade da Água 
devem ser exercidos conforme critérios definidos na Portaria de Consolidação nº 05 –  Anexo XX 
– DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011) . A Embasa deve divulgar 
os resultados do Controle da Qualidade da Água, para os dados mensais, trimestrais e semestrais 
no Sistema de Informação da Qualidade

 
da Água para Consumo Humano por meio do SISÁGUA. 

11. No Anexo 12 do Anexo XX da Portaria Consolidada nº 5, são estabelecidos o número 
mínimo de amostras e frequência para o controle da qualidade da água de SSA para fins de 
análises físicas, químicas e de radioatividade, em Função do ponto de amostragem, da população 
abastecida e do tipo de manancial. 12. Nesse sentido, a Embasa tem realizado o controle da 
qualidade da água, bem como divulgado para consulta pública os dados de qualidade no Sistema 
de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA). Por 
fim, a Unidade Regional da EMBASA de Vitória da Conquista encontra -se à disposição para 
esclarecimentos adicionais, através dos telefones: 77-3423-9703 e 3229-1760. Atenciosamente, 
Engº Álvaro Newman V. Aguiar –

 

Gerente de Operação de Água; Engº Joselito Pires de Lima –

 Gerente da Unidade Regional Vitória da Conquista.

 

c) –

 

Ofício Circular –

 

002/2018, datado de 
vinte e quatro de agosto do corrente ano, encaminhado pelo Secretário Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer, Senhor Mateus da Silva Nascimento, à Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu, convidando os Vereadores para prestigiar os eventos da Semana da 
Cultura 2018, em comemoração aos 121 anos do nosso município, os quais estão sendo 
realizados na área de Eventos na Praça Barão do Sincorá, com a seguinte programação: Dia 
24/08 –

 

Tenda Literária durante todo o dia; Exposição ao AEE durante todo o dia; Apresentações 
Musicais –

 

a partir das 14hs00min; Dia 25/08 –

 

Avaliação

 

Técnica de Futebol no Estádio 
Municipal durante todo o dia; Miss Ituaçu –

 

a partir das 21hs00min; Dia 26/08 –

 

Avaliação 
Técnica de Futebol no Estádio Municipal no período da manhã; Exposição de carros antigos na 
Praça Barão do Sincorá durante todo o dia; Trilhão de Motocross e Passeio Ciclístico no período 
da manhã; Missa às 19hs30min; Inauguração do CAPS I após a missa; Festa Dançante às 
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22hs00min; d) -

 

Indicação apresentada pelo Vereador  Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte 
teor: Exmo. Senhor

 

Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 24 de agosto de 2018.

 

Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: 

 

“Instalação de braços de luz 
com lâmpadas nos Postes existentes nos seguintes Povoados: Mamonas, Tamburi 2; Riacho da 
Cabaceira e Riacho do

 
Tombador, des te Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A 

presente proposta se trata de ações de extremas necessidades, pois trará segurança a todos que ali 
residem, bem como vem atender a várias solicitações dos moradores daqueles Povoados, que 
sofrem com a escuridão. Essa situação favorece as ações de vândalos, onde as pessoas que por aí 
trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a violência, o que causa pânico e desconforto 
a todos daquela região. 

 
É importante que o Poder Púbico ofereça um serviço de iluminação 

pública de qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança 
pessoal e do patrimônio do munícipe.

 
Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares 

desta Casa, tendo a certeza de que o Gestor Municipal, não medirá esforços para atender esta 
indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me,  Atenciosamente, Sivaldo 
Ferreira da Silva - Vereador PR; e) - Indicação apresentada pelo Vereador Joel Teixeira Silva, 
com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 24 de agosto de 2018. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã  O: “Perfuração e 
instalação de um Poço Tubular no Povoado do Roncador, neste  Município de Ituaçu, Bahia”.  
JUSTIFICATIVA: A nossa região está localizada no polígono da  seca, sendo suprida com 
alternativa para o abastecimento de água   de   pequenas   comunidades   e   de   pequenos 
rebanhos através de poços tubulares. Neste contexto da falta de água, inclui-se o Povoado do 
Roncador, que vem sofrendo há muito tempo, contudo, com a

 
perfuração   e   instalação   de   um   

poço   tubular, solucionará   o  
 

problema,   trazendo   uma   melhor qualidade   de   vida   para   
os   seus   moradores, inclusive com a possibilidade de matar a sede dos pequenos rebanhos de 
animais. ÁGUA É VIDA. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, 
tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta 
indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Joel Teixeira 
Silva -

 
Vereador-

 
PSB;

 
e) -

 
Indicação apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, com o 

seguinte teor: Ituaçu (BA), 24 de agosto de 2018. Senhor Presidente,  Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I

 

C A Ç Ã O: 

 

“Pintar os redutores de 
velocidade que existem em nossa cidade de Ituaçu, Bahia”.  

 

JUSTIFICATIVA : Todos sabem 
que os redutores de velocidades são feitos a base de cimento, que possui cor que se confunde 
com a cor das pavimentações das ruas, avenidas, travessas e becos, portanto, quando não são 
sinalizados por meio de pinturas coloca em risco os veículos que por ali trafegam, podendo 
causar até acidentes. Pintando os redutores de velocidade em nossa cidade evitará transtorno 
principalmente para

 

os motoristas não residentes nesta cidade. Sinalização pública é ter respeito 
aos cidadãos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a 
certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta 
indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Ronaldo da 
Silva Rocha -

 

Vereador –

 

PSD. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis 
por cinco minutos, para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Ver. Almir Santos 
Pessoa:

 

Solicitou, com base no ofício da Embasa, que o poder executivo notifique a Vigilância 
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Sanitária Municipal para prestar esclarecimentos sobre a liberação do Alvará Sanitário da 
referida empresa, tendo em vista que a mesma jogou toda a responsabilidade para o município, 
devido à falta de fiscalização. Disse que foi questionado a qualidade da água fornecida em Ituaçu 
e que, apesar de longo o ofício encaminhado pela empresa, a mesma não esclareceu a razão pela 
qual houve a redução do limite de uso da taxa mínima de 10.000 (dez mil) litros para 6.000 (seis 
mil) litros de água, enquanto o valor da mesma taxa mínima subiu de R$ 22,00 (vinte e dois 
reais) para R$ 28,00 (vinte e oito reais). Afirmou que muitas pessoas tinha dificuldade de pagar a 
taxa anterior e com o aumento a situação piorou, tendo em vista que quando excedido a cota 
mínima, o valor cobrado a cada 1.000 (mil) litros é absurdo. Solicitou ao Senhor Presidente,  que 
seja reiterado o seu ofício, bem como encaminhado ofício para Vigilância Sanitária Municipal 
pedindo esclarecimentos acerca do Alvará Sanitário, já que a Embasa disse em ofício que o 
dever de fiscalizar é da Vigilância Sanitária do município. Dando continuidade, o Edil disse que 
a decisão sobre a retirada do Projeto do INCRA fica a cargo do Presidente, mas acredita que

 
não 

seja viável para o gestor tal
 

retirada, uma vez que o projeto de lei aprovado pela câmara, o 
prefeito pode sancionar ou não o mesmo. Disse que vai acatar a decisão do presidente em relação

 

ao mencionado projeto.
 

Em seguida, o Senhor Presidente afirmou que o Projeto de Lei citado 
pelo Vereador Almir cria uma despesa para o município, e projetos desta natureza não podem ser 
oriundos do legislativo, sendo sua autoria privativa do poder executivo. Disse que, com base 
nisso e diante do pedido de devolução do projeto pelo poder executivo, não vê motivos para que 
a solicitação não seja atendida, ao tempo em que, questionou aos vereadores se todos estavam de 
acordo com esta decisão, recebendo uma resposta afirmativa ao seu questionamento. Em questão 
de ordem, o Vereador Almir enfatizou que no ofício o poder executivo citou a existência de 
uma lei municipal que já prevê o pagamento de gratificação, que ele sabe da existência desse 
dispositivo legal, mas que a devolução do projeto de lei vai gerar um incômodo para o prefeito, 
já que a gratificação está sendo paga para alguns servidores e para outros não. Logo após, o 
Senhor Presidente abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que 
estava inscrito o Senhor José Pinto para falar sobre assunto referente ao abastecimento de água 
da comunidade do Cubículo. Após a deliberação do plenário, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao referido Senhor, disponibilizando o tempo de cinco minutos para o mesmo fazer o seu 
pronunciamento.  Fazendo uso da

 
palavra, o Senhor José Pinto

 
saudou a todos os presentes, e 

justificou que quem deveria fazer uso da palavra seriam os senhores Gilson Santos e Magno 
Santana Santos, mas como os mesmos tiveram que se ausentar da sessão, ele faria uso da mesma. 
Disse que é morador

 

da localidade de Cubículo, é membro

 

do Conselho Fiscal da Associação do 
Cubículo e que os moradores da referida localidade estão sofrendo muito com a falta d’água. 
Destacou

 

que são três comunidades afetadas: Cubículo, Manoel Alves e Retiro, mas o manancial 
não é suficiente para abastecer as três comunidades e os moradores do Cubículo estão se 
sentindo abandonados, já que não estão recebendo nenhuma atenção por parte dos vereadores. 
Afirmou que todo segundo domingo do mês é realizado

 

a reunião dos moradores da comunidade, 
destacando que o vice-presidente da Associação convidou o Vereador Adriano Machado para 
participar da reunião e o mesmo compareceu, ouviu as principais reivindicações da comunidade 
e ficou de dar um retorno. Falou

 

que o vereador abordou a questão na sessão da câmara, 
informou aos moradores, mas que depois disso nada foi feito. Afirmou que a sugestão para que 
os representantes da associação participassem da sessão foi do próprio vereador Adriano 
Machado e que ele estava ali fazendo um apelo aos vereadores no sentido de interceder em favor 
da comunidade, porque os moradores estão sofrendo. Disse que o Cubículo fica na ponta da rede 
de abastecimento e que é comum faltar água, sendo preciso fazer alguma coisa para acabar com 
esse problema. Destacou que antes das eleições muitos candidatos foram na região, mas que 
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passado esse período, ninguém vai lá para ajudar a comunidade.

 

Pediu aos vereadores que 
visitassem a comunidade, conheçam a associação, enfatizando que os moradores estão à 
disposição de qualquer vereador que vá lá no intuito de ajudar, franqueando aos vereadores a 
participação das reuniões.

 

O Senhor Presidente Indagou ao Senhor José Pinto qual a extensão 
total da rede

 

de abastecimento que fornece

 

água para a região do Cubículo?

 

Em resposta, o 
Senhor José Pinto

 
informou que, de onde o prefeito informou que pretende instalar a bomba até 

a comunidade são 3.000 (três mil) metros. Disse ainda,
 
que esta água foi uma coisa muito boa 

para a comunidade, mas o serviço foi mal executado, embora seja ele quem garante a pouca água 
que chega. Salientou

 
que o novo projeto vai beneficiar não só os moradores do Cubículo, mas 

também do Manoel Alves e do Retiro.
 

Em seguida, usaram da palavra os seguintes Vereadores: 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Destacou que a responsabilidade pelo abastecimento de água 
das comunidades é da prefeitura municipal, que os vereadores não tem o poder de determinar a 
instalação de um novo sistema de abastecimento, cabendo aos mesmos tentar ajudar através de 
cobranças ao poder executivo. Disse que esteve naquela região pedindo voto e que, na medida do 
possível, ajuda a todos os moradores de lá que o procuram pedindo ajuda. Disse que faz o que 
está ao seu alcance, mas que esta questão do abastecimento de água é de responsabilidade do 
prefeito e eles estão na câmara para cobrar do mesmo para que tome as providências cabíveis. 
Afirmou que os vereadores têm feito as cobranças, mas não tem o poder de fazer. Ressaltou que 
a reunião da Associação do Guigó é no mesmo dia da reunião do Cubículo e que, por este 
motivo, ele não pode participar da reunião na outra comunidade, já que é membro da Associação 
do Guigó. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva : Indagou ao Senhor José Pinto qual a providência que 
os moradores do Cubículo defendem para a solução do problema? Em resposta, o Senhor José 
Pinto disse que a instalação da bomba prometida pelo prefeito é a solução, ressaltando que a 
água deve ser captada na barragem. Afirmou que a informação que eles receberam é que se o 
poder executivo conseguir a bomba, não vai realizar a escavação para instalar a tubulação, 
pedindo aos vereadores que intercedam junto ao prefeito para que ele consiga a bomba e faça a 
instalação da tubulação, beneficiando os moradores do Cubículo, Manoel Alves e Retiro. 
Mencionou que atualmente a água que chega no Cubículo vem do Retiro e são mais de 5.000 
(cinco mil) metros de distância, além de passar por duas comunidades antes de chegar. Ressaltou 
que o novo sistema beneficiará primeiro a comunidade do Cubículo, enfatizando que a situação 
da sua comunidade e do Manoel Alves está difícil porque foram feitas muitas ligações 
clandestinas na tubulação e não existe uma fiscalização para coibir essa prática.

 
Ver. Adriano 

Silva Machado: Comentou
 

que esteve na comunidade do Cubículo, tendo sido muito bem 
recebido pelo Senhor José Pinto e todos os moradores. Disse que conversou com o prefeito no 
dia anterior e este lhe garantiu que vai resolver esse problema de abastecimento de

 
água da 

referida comunidade. Falou

 

que está à disposição dos moradores da localidade para ajudar no 
que for necessário.

 

Ver. Almir Santos Pessoa : Disse que, salvo engano, os moradores do 
Cubículo, Manoel Alves e Retiro são abastecidos por duas redes de água, sendo uma antiga e 
uma nova. Questionou ao Senhor José Pinto o que foi feito com a rede antiga de abastecimento. 
Pediu ao Líder do Governo e ao Chefe de Gabinete, Senhor Aroldo Lima, presente na sessão, 
que verificassem a possibilidade de aproveitar a rede antiga para abastecer a comunidade. 
Mencionou que se a rede não está sendo usada, basta que seja dada manutenção na mesma, seja 
cortadas todas as ligações clandestinas, trocados os canos quebrados e depois seja reativada. 
Falou que esteve no Retiro no

 

domingo e que na oportunidade relatou para os moradores que a 
solução poderia ser a reativação da rede antiga de abastecimento, mas que essa decisão cabe ao 
chefe do poder executivo, sugerindo ao mesmo que mande verificar o estado desta rede para 
avaliar essa possibilidade. Afirmou que reativar a rede pode ser uma solução mais rápida do que 
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instalar toda uma rede nova. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: 

 

Questionou ao Senhor José 
Pinto se ele sabe por que a rede antiga de abastecimento foi desativada, recebendo uma resposta 
negativa ao seu questionamento. Disse que caberia então ao poder executivo averiguar o estado 
dessa rede. O Senhor Presidente destacou que a intenção do Senhor José Pinto de participar da 
sessão não foi para discutir o porquê da

 

rede antiga ter sido abandonada, mas sim pedir uma 
providência para resolver o problema de abastecimento de água da comunidade. Em resposta, o 
Senhor José Pinto

 

destacou que todas as comunidades enfrentam problemas no abastecimento, 
mas que o Cubículo é que sofre mais, enfatizando que a comunidade fica muito próxima da 
barragem e o novo sistema seria a solução definitiva. Afirmou que os moradores do Cubículo 
estão se sentido esquecidos e que eles gostariam de contar com a presença dos vereadores nas 
reuniões da associação, convidando a todos para participar das reuniões, que são realizadas toda 
segundo domingo de cada mês. Disse que se os vereadores forem, terão a oportunidade de ouvir 
as reivindicações dos moradores, ressaltando que antes a associação era meio bagunçada, mas 
que de um tempo para cá a população de uniu. Voltando a usar da palavra, o

 
Vereador Almir

 

afirmou que os vereadores podem até participar das reuniões da associação, mas que os 
moradores devem desconfiar se algum Edil chegar lá prometendo que vai fazer algo. Disse que 
nesse caso os moradores devem questionar se o vereador vai fazer com recursos próprios, porque 
o papel do vereador é ouvir as queixas da comunidade e levar ao conhecimento do prefeito. 
Ressaltou que quem tem os recursos para fazer as obras é a Prefeitura e os vereadores não podem 
obrigar o município a executar nenhuma obra, podendo apenas cobrar do prefeito. Afirmou que 
está à disposição dos moradores no que for preciso. Voltando a usar da palavra, o Vereador 
Adriano disse que nunca prometeu nada aos moradores da comunidade e nem ao Senhor José 
Pinto, e que este é testemunha disso. Destacou que assumiu o compromisso de cobrar uma 
solução para o problema e que deixou claro não ser funcionário do prefeito, mas sim do povo de 
Ituaçu, a quem sempre vai defender. Prosseguindo, o Senhor Presidente agradeceu a presença do 
Senhor José Pinto, convidou o mesmo para participar de mais sessões do legislativo municipal, 
salientando

 
que a câmara está atenta aos problemas das comunidades e sempre encaminha os 

pedidos para o poder executivo, mas que o poder legislativo não tem o poder de executar as 
obras. Disse que as cobranças feitas pelo Senhor José Pinto serão levadas ao conhecimento do 
poder executivo, ressaltando que o

 
Vereador Adriano Machado assumiu o compromisso de 

buscar a solução desse problema junto ao prefeito. Rogou a Deus para que dê tudo certo. Dando 
continuidade à sessão, 

 
o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão 

e votação, as seguintes matérias: a) -

 

Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
003/2018, que

 

“Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –

 

(LDO) de 2019 
e dá outras providências”.

 

O Senhor Presidente conclamou a cada um dos Edis a declarar o seu 
voto. Todos os Edis votaram favoráveis ao supracitado projeto de lei. O Senhor Presidente 
declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 003/2018, que

 

“Dispõe sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –

 

(LDO) de 2019 e dá

 

outras providências”.

  

b) -

  
Indicação apresentada pelo Vereador  Sivaldo Ferreira da Silva, para a  “Instalação de braços de 
luz com lâmpadas nos Postes existentes nos seguintes Povoados: Mamonas, Tamburi 2; Riacho 
do Tombador, deste Município de Ituaçu,

 

Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade; c) -

 

-

  

Indicação apresentada pelo Vereador Joel Teixeira Silva, para  “Perfuração e 
instalação de um Poço Tubular no Povoado do Roncador, neste Município de Ituaçu, Bahia”, 
acima transcrita. sendo a mesma aprovada por unanimidade;

 

d) -

 

Indicação apresentada pelo 
Vereador Ronaldo da Silva Rocha, para “Pintar os redutores de velocidade que existem em nossa 
cidade de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita.

 

sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em 
seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, 
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acima transcrito, sendo o mesmo aprovado por unanimidade

 

de votos. Em seguida, o Senhor 
Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE

 

e franqueou a palavra aos Edis por

 

quinze 
minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 

 

disse
 

que tinha alguma indicações verbais para apresentar, destacando que foi procurado pelo 
Senhor José Vieira na véspera da sessão, informando que a estrada do Riachão do Olavo está 
intransitável, sendo preciso dar uma volta por Tranqueiras, solicitando que seja enviado um 
ofício para o gestor pedindo providências urgentes

 
nesse sentido. Em seguida, afirmou ter 

recebido uma cobrança referente a estrada do Retiro, ressaltando que um amigo passa com o seu 
ônibus pela referida estrada e relatou que está muito difícil transitar por esta via. Disse ser um 
pequeno trecho de estrada. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício para o 
prefeito pedindo providências no tocante a bomba d’água usada para abastecer a comunidade do 
Riachão, que segundo informações recebidas estaria queimada. Dando continuidade, o Vereador 
Adriano questionou ao assessor jurídico da Câmara se o ofício pedindo providências no tocante a 
estrada da Ingazeira foi encaminhado ao poder executivo, recebendo uma resposta afirmativa ao 
seu questionamento. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito 
pedindo a instalação de braços de luz na localidade de Manoel Alves, nas proximidades da casa 
de Dona Arminda, ressaltando ter recebido informação de que o local está muito escuro. 
Afirmou que vai continuar lutando pelo abastecimento de água do Cubículo e  que vai procurar o 
prefeito novamente. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia! Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil disse que gostaria 
de fazer duas indicações verbais, sendo uma pedindo a instalação de um banheiro público nas 
proximidades da quadra de esportes do Campo Grande, ressaltando que o campeonato da 
localidade virou uma tradição e tem atraído um grande número de pessoas para o local, sendo 
necessário um banheiro para que as pessoas e até mesmo os atletas possam usar; e a outra 
reiterando o pedido para a manutenção das lâmpadas da localidade de Mato Grosso, nas 
proximidades da casa de Dona Angelina, destacando que existem cerca de seis postes no local e 
todos estão sem lâmpadas.

 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva : Após fazer as saudações de praxe, o 

Edil relatou que a estrada que dá acesso ao Distrito de Tranqueiras, passando pela Mamona, tem 
um trecho conhecido como Volta do Morro, que está interditado para a passagem de caminhão, 
porque passou uma máquina pesada pelo local e acabou derrubando uma encosta e no local só dá 
para passar com carro de pequeno porte. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
prefeito pedindo que sejam adotadas providências para resolver esse problema. Em seguida, 
comentou a situação do abastecimento de água da região de Mamona, Riacho do Tombador, 
Piaba e adjacências, afirmando que três poços são usados para abastecer essas comunidades, mas 
todos tem pouca vazão e não está suprindo a demanda. Falou que existe um poço perfurado pela 
prefeitura na região e que o mesmo chegou a ser instalado, mas a bomba quebrou e não voltou a 
ser instalada, estando o poço sem uso. Disse acreditar que mesmo com a instalação desse poço, a 
demanda ainda não será atendida, tendo em vista que a vazão do mesmo é inferior a 1.000 (mil) 
litros. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo falou sobre a água do Cubículo, Manoel Alves e 
Retiro, solicitando que o pedido do representante da comunidade não fique só no poder 
legislativo e chegue ao conhecimento do prefeito. Pediu a todos os vereadores que se 
empenhassem nessa questão e cobrassem do prefeito uma providência, porque todos sabem que 
água é

 

vida e o poder público não pode querer economizar neste quesito. Parabenizou o Senhor 
José Pinto por ter participado da sessão e ter relatado os problemas que estão ocorrendo na sua 
comunidade, afirmando que muitas coisas acontecem no município e não chegam ao 
conhecimento do prefeito. Pediu ao Senhor José Pinto que compareça mais vezes nas sessões até 
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que esse problema seja resolvido. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo

 

comentou a fala do Senhor José Pinto na Tribuna Livre, destacando ter sido de grande 
importância a sua presença e a sua fala. Solicitou ao Presidente que enviasse um ofício em nome 
da Câmara de Vereadores de Ituaçu, em nome de todos os vereadores, fazendo esta cobrança ao 
chefe do poder executivo. Disse que o mais

 

importante não é pedir uma solução, mas apresentar 
essa ideia de construir um sistema de abastecimento a partir da barragem, que fica mais próxima, 
do que continuar levando água do Cubículo para lá. Destacou que além de resolver o problema 
do Cubículo, o novo sistema vai melhorar o abastecimento do Manoel Alves e Retiro, já que o 
sistema existente vai precisar abastecer menos casas. Afirmou que o investimento do município 
será apenas a aquisição de uma bomba e a construção de uma rede de três quilômetros, 
enfatizando não ser um investimento alto para uma prefeitura. Ver. Almir Santos Pessoa : 
Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o 
Edil, ressaltou que em nenhum momento em sua fala, quando disse que a população deveria 
desconfiar se algum vereador afirmasse que iria resolver o problema, não insinuou que o 
Vereador Adriano Machado tenha agido dessa forma, pedindo desculpas ao mesmo caso ele 
tenha entendido dessa forma. Afirmou que sua intenção foi deixar claro para o Senhor José Pinto 
que o poder do vereador limita-se a fazer as cobranças ao poder executivo. Em seguida, o 
Vereador Almir comentou a fala do colega Ronaldo, defendendo que além de construir o sistema 
de abastecimento de água até a comunidade, o poder executivo ainda precisa fazer as ligações 
nas residências. Dando continuidade, solicitou ao Senhor Presidente  que seja reiterado o ofício 
do Vereador Euvaldo Figueredo, uma vez que está se aproximando o período da festa da Gruta 
da Mangabeira e até hoje o pedido do vereador para que fossem construídos mais banheiros 
públicos na localidade, nas proximidades da quadra de esportes e da associação, não foi 
atendido. Disse que esteve na Gruta da Mangabeira ao longo da semana, aproveitando para 
parabenizar o prefeito pela manutenção que está sendo dada na estrada que dá acesso a 
localidade, elogiando a qualidade do serviço e o alargamento da pista com a construção de 
acostamentos, ressaltando, no entanto, que a obra precisa ser bem feita e que não adianta 
somente jogar a terra no local, sendo preciso também fazer a compactação do solo. 
Prosseguindo, o Edil, pediu que caso esteja errado o Vereador Sivaldo o corrija, mas que os 
moradores do Capim Açu estão cobrando a melhoria dos trechos que ainda não foram 
recuperados, que pelo menos o prefeito mande uma patrol para fazer um serviço emergencial, 
ressaltando que existe uma ladeira que está praticamente intransitável

 
e dificulta o acesso das 

pessoas às suas residências. Sobre o abastecimento de água da comunidade de Taquari, 
questionou ao Senhor Presidente

 

e aproveitou a presença do chefe de gabinete do prefeito na 
sessão, para questionar se o problema foi resolvido, destacando

 

que a pessoa aprovada no 
concurso para fazer o serviço não está cumprindo com a sua obrigação, de acordo com um 
abaixo assinado que foi feito. Pediu ao chefe de gabinete que adotasse

 

as providências 
necessárias, tendo em vista que a falta de abastecimento não é por falta d’água, mas sim porque a 
pessoa só está cuidando do abastecimento da região de São Mateus, mas tem obrigação de cuidar 
também do abastecimento do Taquari. Em seguida, parabenizou o Senhor José Pinto por ter 
comparecido à sessão e

 

relatado um problema enfrentado por sua comunidade, destacando que as 
pessoas precisam fazer mais isso. Enfatizou

 

que muitas pessoas falam nas ruas que os vereadores 
não cobram do prefeito, mas eles estão sempre cobrando, o que não impede que as pessoas da 
comunidades também façam isso. Disse que, infelizmente, os vereadores não tem o poder de 
executar obras e, infelizmente também, o município é pobre e o prefeito não tem condição de 
executar todas as obras que lhe são pedidas. Afirmou esperar que o problema de abastecimento 
de água do Cubículo seja resolvido o mais rapidamente possível, seja através da reativação da 
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rede antiga ou da construção de uma rede nova, cabendo essa decisão ao poder executivo, que 
vai levar em consideração o que é mais viável economicamente. 

 

Ver. Euvaldo Figueredo da 
Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil fez um convite a todos os presentes 
para participar, nos dias 29 e 30 de setembro, do Encontro dos Vaqueiros, que será realizado na 
comunidade da Gruta. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Após as saudações de 
praxe, a Vereadora agradeceu ao senhor José Pinto pelo convite para participar da reunião da 
associação de Cubículo, ressaltando que está combinando com o Presidente Márcio Aparecido 
para participar, deixando de imediato o convite aos demais vereadores que também queiram 
participar. Afirmou que seria muito importante que os representantes de cada comunidade 
viessem ao legislativo municipal e relatassem os principais problemas, enfatizando, no entanto, 
que a solução não depende dos vereadores, cabendo a eles somente cobrar uma providência do 
poder executivo. Mencionou que as pessoas tem a impressão de que os vereadores não estão 
cobrando e pedindo providências, mas que não é verdade e seria importante que a pessoas 
comparecessem mais às sessões para ver as cobranças que são feitas pelos vereadores. Em 
seguida, a Vereadora Elza Marillu afirmou que os vereadores haviam combinado, desde o ano 
anterior, de fazer uma visita ao escritório local e regional da Embasa em Vitória da Conquista, 
salientando que é importante agendar essa visita, até para mostrar para a comunidade que a 
atuação dos vereadores não se limita a ficar mandando e recebendo ofícios. Indagou ao colega 
Sivaldo, se o mesmo procurou a Secretária de Saúde para tratar da questão do atendimento da 
população de Ituaçu no Hospital de Barra da Estiva? Em resposta, o Vereador Sivaldo  disse que 
foi procurar a Secretária de Saúde na sexta-feira, mas não conseguiu encontrá-la, porque ela já 
tinha saído da Secretaria. Disse que esteve novamente na secretaria na quarta-feira, mas ela 
estava viajando, afirmando que ainda não conseguiu conversar com a mesma a respeito do 
problema. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu destacou a importância do  Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), que será inaugurado no município, no domingo, ressaltando a 
importância de todos os vereadores estarem presentes na solenidade de inauguração, devido a 
importância do benefício para a comunidade. Finalizou desejando um bom dia a todos os 
presentes. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu 
a Deus por estar presente em mais uma sessão do legislativo municipal, e prosseguindo, 
parabenizou o Senhor José Pinto por ter vindo à

 
sessão e relatado o problema da comunidade. 

Disse que a sua região fica próxima do Cubículo, salientando

 
que várias pessoas já lhe 

procuraram e que, na medida do possível, ele tem ajudado a todos, mas que ainda não teve a 
oportunidade de participar da reunião da associação, mas que não é por má vontade, mas sim 
porque é difícil ele ficar em casa, já que está sempre viajando para Vitória da Conquista e

 Brumado para ajudar os pacientes que precisam de atendimento nesses municípios. Disse que o 
Vereador Reinalvo, desde o ano anterior, vem cobrando insistentemente uma solução para o 
problema de abastecimento de água do Cubículo. Afirmou que ele também fez essa cobrança no 
final do ano passado, quando o prefeito esteve presente na sessão do legislativo municipal e que, 
na oportunidade, o gestor afirmou que iria mandar verificar a viabilidade de instalar uma bomba 
d’água na barragem e construir um sistema de abastecimento exclusivo para abastecer os 
moradores do Cubículo. Afirmou que o fato dos vereadores não estarem constantemente na 
comunidade ou não participarem da reunião da associação, não quer dizer que eles não estejam 
cobrando a solução do problema, bastando para atestar isso fazer uma consulta nas atas da 
sessões anteriores. Afirmou que ele já cobrou e o colega

 

Reinalvo tem feito a mesma cobrança 
insistentemente. Disse que outros vereadores já fizeram essa mesma cobrança e que basta 
consultar as atas das

 

sessões para ver isso. Acrescentou

 

que cobrou o poço de Roncador

 

no ano 
passado e que reiterou tal

 

pedido recentemente. Ratificou as palavras do Vereador Almir, 
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destacando que o Vereador não tem a capacidade de mandar fazer e nem garantir para a 
população que o prefeito vai fazer. Destacou que a decisão de fazer ou não é do prefeito, 
cabendo aos vereadores fazer a cobrança. Disse acreditar que o prefeito Adalberto tem boa 
vontade e vai resolver o problema de abastecimento de água do Cubículo, mas que ele vai 
conversar novamente com o gestor para buscar

 

a solução desse problema. Finalizou desejando a 
todos um bom dia e pedindo que compareçam mais vezes às sessões do legislativo municipal. Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da 
palavra, o Lider da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , comentou a fala dos Vereadores Joel 
e Adriano, destacando que desde o ano anterior fez um pedido de uma fábrica de velas para o 
povoado da Gruta, mas que até o presente momento não foi autorizado e que ele jamais pode 
dizer para os moradores que ele vai fazer. Disse que não é fácil conseguir as coisas, que se fosse 
tudo autorizado da forma como os vereadores pedem, as suas regiões já teriam recebido 
inúmeros benefícios, mas infelizmente as coisas não acontecem na mesma velocidade que os 
vereadores gostariam. Disse ter conseguido um trator para a comunidade do Açude e que sua 
intenção não foi prejudicar o Vereador Márcio Aparecido. Afirmou que sua intenção era destinar 
o trator para a comunidade de Tranqueiras, mas houve uma interferência política e a 
documentação não foi aprovada e depois o prefeito conseguiu a liberação de um trator para 
Tranqueiras. Mencionou que poderia ter destinado o trator para a comunidade da Gruta, mas que 
os moradores preferiram a fábrica de velas. Destacou que o trator já foi liberado, mas que, 
infelizmente, ainda não pode ser entregue. Disse ter ouvido alguns moradores se queixando do 
Vereador Márcio Aparecido, que teria se comprometido a buscar uma quadra de esportes, mas 
ressaltou que o compromisso do vereador foi tentar conseguir o benefício, já que ele não tem R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para mandar construir do próprio bolso. Destacou que o referido 
vereador cobrou insistentemente esta quadra do deputado federal que ele apoia, mas o 
parlamentar não honrou o seu compromisso e, em razão disso, o vereador também não vai apoiá-
lo nessas eleições. Salientou que muitas pessoas criticam os vereadores, mas não sabem as 
dificuldades que estes enfrentam no exercício do mandato. Enfatizou que se o papel do vereador 
fosse apenas legislar e fiscalizar os atos do poder executivo, seria fácil, mas que os vereadores 
hoje são uma espécie de mini prefeito, a quem a população recorre constantemente. Defendeu 
que os Edis precisam ser mais unidos e não devem aproveitar o momento de crítica a um colega 
para tentar derrubá-lo e crescer politicamente com isso. Falou que, infelizmente, alguns agem 
dessa forma, mas que ele e o Vereador Márcio Aparecido tem uma amizade de longa data, muito 
em função da amizade que tem com

 
o pai do mesmo, e o trator que ele destinou para a 

comunidade do Açude não foi com a intenção de tentar tomar os votos do mesmo nessa região. 
Disse ainda, que tinha uma pessoa da comunidade que iria apoiá-lo, mas faleceu antes do período 
eleitoral, e que mesmo assim ele destinou esse benefício para aquela comunidade. Destacou que 
o benefício vai servir a todos os moradores, enfatizando que o presidente da associação apoia o 
prefeito Adalberto. Dando continuidade, voltou a afirmar que os vereadores têm feito as 
cobranças e que as pessoas podem ter certeza que, se eles tivessem condição de executar as obras 
com recursos próprios, com certeza assim o fariam. Afirmou já ter conversado várias vezes com 
o vereador Ronaldo a respeito disso e que sempre fala que a sorte dos outros políticos é que eles 
não têm

 

recursos para fazer as coisas do próprio bolso, porque se tivessem eles fariam. Em 
questão de ordem, o Vereador Adriano afirmou que nunca foi na região e que nunca tentou 
derrubar nenhum colega, que isso não faz parte da sua índole, que nunca falou nada do Vereador 
Joel Teixeira, mas que ele está sempre percorrendo diferentes localidades do município. 
Comentou

 

que na quarta-feira esteve na localidade de Bela Vista, que fica depois de Tranqueiras, 
para buscar uma

 

paciente. Ressaltou

 

que tem todo o município de Ituaçu como sendo a sua 
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região, que anda de uma ponta na outra e é vereador do município, destacando que sempre vai 
participar das reuniões em que for convidado, bem como vai fazer as cobranças na sessão.

 

Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a 
todos os presentes, enfatizando que durante a fala dos vereadores ele ficou observando o 
semblante do Senhor José Pinto e percebeu o desejo do mesmo de ver concretizado esse projeto 
do novo sistema de abastecimento de água da comunidade do Cubículo. Afirmou acreditar que 
em breve essa obra deve se tornar uma realidade, melhorando a qualidade de vida dos moradores 
da referida localidade. Mencionou que os vereadores ficam um pouco frustrados algumas vezes 
porque eles têm a vontade de ver as coisas sendo feitas no município, mas não conseguem 
transformar esse desejo em realidade. Afirmou ter visto nos olhos do Senhor José Pinto a mesma 
vontade que os vereadores têm de ver essa obra concretizada. Falou que os vereadores vão 
continuar cobrando, destacando acreditar que os representantes daquela região vão se empenhar 
ainda mais na solução desse problema, mas que o mais importante é que os moradores nunca 
percam a esperança. 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 quatro de agosto de dois mil e dezoito.  

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________    
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