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Ata da Sessão Solene de Encerramento

 

dos Trabalhos do Primeiro

 

Período, do Segundo 
Ano

 

Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e nove dias

 

do mês de junho

 

do ano de dois mil e dezoito, 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: 
Ronaldo da

 

Silva Rocha (Vice-Presidente); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª 
Secretária); Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano 
Silva Machado, Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de Souza

 

e Euvaldo Figueredo da 
Silva.

 

Ausente o Vereador

 

Joel Teixeira Silva -1º Secretário.

 

Devido a ausência do Primeiro 
Secretário, o Senhor Presidente convidou o Vereador Adriano Silva Machado para compor a 
Mesa. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Veread or

 
Márcio Aparecido 

Araújo Rocha, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”,
 

ao tempo em que,
 

saudou a
 

todos os presentes,
 

parabenizou a todos os vereadores pela forma como participaram 
das sessões do legislativo municipal no primeiro semestre, destacando que todos tiveram um 
trabalho efetivo e mostraram comprometimento com os cidadãos de Ituaçu. Disse esperar que 
os vereadores estejam ainda mais empenhados no próximo semestre legislativo, aproveitando 
para desejar aos mesmos um bom período de recesso, com paz e saúde. Destacou que no 
segundo semestre será realizado o processo eleitoral para escolha do presidente, governadores, 
deputados e senadores, enfatizando que o país atravessa um período político difícil e a 
população tem se mostrado desacreditada. Afirmou que as pessoas estão enxergando todos os 
políticos de uma maneira ruim, acreditando que todos são mal intencionados, mas acredita que 
existem políticos bem intencionados e que a população precisa escolher bem em quem vai 
votar. Disse confiar no trabalho desenvolvido pelos deputados que apoia e acreditar que eles 
vão intensificar ainda mais as suas atuações em prol do município de Ituaçu. Defendeu que a 
população precisa cobrar uma postura mais coerente dos seus representantes nas assembleias 
legislativas e câmara dos deputados. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao chefe do 
poder executivo que tenha mais atenção com os pedidos feitos pelos vereadores, ressaltando 
que as indicações e requerimentos feitos pelos Edis

 
visam melhorar a qualidade de vida da 

população, solicitando ainda,
 

que os questionamentos feitos sejam respondidos. Disse esperar 
que os responsáveis pelos

 
eventos no município dessem

 
um tratamento igual aos vereadores, já 

que todos compõe o poder legislativo, não sendo possível que haja diferenciação entre 
vereadores da situação e oposição. Mencionou

 

que durante os festejos juninos o nome do 
Vereador Almir não foi falado pelo locutor oficial do evento, ressaltando ser preciso respeitar o 
vereador, independentemente dele ser situação ou oposição. Ressaltou

 

ser contra este tipo de 
desrespeito e, na condição de Presidente da Câmara, não pode se omitir, reiterando

 

o seu 
pedido para que fatos como esse não voltem a ocorrer. Dando continuidade, agradeceu aos 
vereadores, assessores e funcionários da Câmara pelo trabalho desenvolvido, desejando a todos 
eles e seus familiares,

 

muita paz e saúde, bem como,

 

ao público presente. Na sequência, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores:

 
Ver.

 

Tertulina Silva Andrade:

 

Saudou a todos os presentes, e na continuidade, a Vereadora

  

parabenizou o prefeito pela realização dos festejos juninos, afirmando que tudo estava muito 
bonito e organizado. Em seguida, rogou a Deus para que os gastos realizados com a festa não 
afetassem

 

o trabalho desenvolvido pela gestão municipal. Desejou a todos os seus pares um 
bom recesso parlamentar, com muita saúde, paz, alegria, união, esperando

 

que o retorno do 
recesso seja marcado por mais carinho e amizade entre os vereadores, garantindo que todos 
sejam mais compreensíveis. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:

 

Saudou a todos os presentes, e 
em seguida, o Edil

 

agradeceu a Deus pelo término de mais um período legislativo produtivo, 
rogando que todos os vereadores tivessem um bom recesso parlamentar, com muita paz e 
tranquilidade. Destacou o trabalho realizado pela administração municipal, afirmando que 
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Ituaçu nunca viveu um momento como esse com tantas conquistas significativas. Sobre a fala 
do Presidente da Câmara, Márcio Aparecido, acredita que houve uma falha de alguém por não 
divulgar o nome do Vereador Almir, ressaltando que ele também já enfrentou esse tipo de 
problema antes, afirmando esperar que não volte a ocorrer com ele e com nenhum outro 
vereador. Disse que a Câmara vai retomar as suas atividades no mês de agosto e que ele vai 
voltar ao trabalho com mais alegria e felicidade. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos 
colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e em seguida, o Edil agradeceu a presença do 
público na sessão, agradeceu a Deus por esse primeiro um ano e meio de mandato, bem como, 
aos seus familiares pelo apoio que vem lhe dando no exercício desse mandato. Prosseguindo, 
parabenizou o prefeito pela organização dos festejos juninos, afirmando que foi um evento de 
destaque na região não só pela organização e beleza, mas também pela segurança, já que não 
houve o registro de nenhuma ocorrência de maior gravidade. Disse esperar que no próximo

 

semestre de 2018, Deus ajudasse

 
os vereadores a retornarem ao trabalho com mais sucesso, 

desejando o mesmo para o prefeito. O Vereador Otacilio falou que estar
 

encerrando esse 
primeiro semestre não satisfeito, já que a sua região, até o presente momento, está totalmente 
abandonada e os moradores estão sofrendo muito com a situação das estradas. Afirmou que os 
moradores da Ovelha que precisam ir para Boca da Mata estão passando por um caminho 
alternativo, tendo que dar uma volta muito grande para evitar trafegar pela via mais curta, que 
está em péssimo estado de conservação. Mencionou  que precisou se deslocar até uma 
localidade rural no dia anterior e que a velocidade máxima que conseguiu trafegar foi de 20 
km/h, classificando a situação da estrada como sendo uma vergonha e que somente indo lá 
pessoalmente para ter a exata noção de como a estrada está ruim. Destacou  que o prefeito não 
gosta quando os vereadores falam esse tipo de coisa, mas que ele não pode fugir da verdade e 
tem que dizer, voltando a afirmar que não está satisfeito com essa situação das estradas, mas 
que parabenizava o prefeito por outros trabalhos realizados. Disse esperar que sua região seja 
beneficiada nesse segundo semestre, ressaltando que, nesse caso, terá a maior satisfação em 
falar bem da situação das estradas, rogando a Deus para que isso aconteça. Dando 
continuidade, o Edil parabenizou a todos os vereadores pela atuação nesse primeiro semestre 
legislativo, afirmando acreditar que todos vão voltar ainda mais comprometidos para o segundo 
semestre de 2018, garantindo ainda mais sucesso. Rogou a Deus para que dê saúde ao assessor 
jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto, bem como,

 
a todos os vereadores. Sobre o fato do 

nome do vereador Almir não ter sido divulgado durante os festejos juninos, disse que esse tipo 
de coisa não pode acontecer, independente do vereador ser situação ou oposição, destacando 
que ninguém é melhor do que ninguém e é preciso ter humildade de reconhecer isso. Disse ter 
ficado chateado quando tomou conhecimento desse fato, não só pelo fato dele ser vereador, 
mas também por considerá-lo um amigo e, mesmo que não fosse,

 

o referido vereador merece o 
respeito de qualquer outro colega, bem como do poder executivo. Em seguida, parabenizou o 
colega Almir pela sua postura,

 

por o mesmo ser um vereador atuante e que não usa mentiras 
para tentar se promover, estendendo o elogio aos demais vereadores,

 

rogando a Deus para que 
dê força a cada um para continuar sempre dessa forma.

  

Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo, o Edil destacou o trabalho realizado pelos vereadores nesse 
primeiro semestre legislativo, e em seguida, afirmou que o ocorrido com ele durante os festejos 
juninos não vai afetar o seu trabalho como vereador, não vai fazer com que ele pare de criticar, 
e sim fortalecer ainda mais a sua atuação, porque o povo está com ele, está vendo as suas 
cobranças e que ele está dizendo a verdade. Agradeceu aos Vereadores Euvaldo, Otacílio e 
Márcio pelas palavras de apoio, ressaltando que durante os festejos juninos foram citados os 
nomes de dez vereadores, deixando de citar apenas o dele, acreditando que tenha sido porque 
ele solicitou a abertura de uma CPI. Disse ter se reunido com o Promotor durante a semana para 
ver a legalidade da divulgação dos nomes de dez vereadores e não do nome dele, destacando 
que na gestão do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, o mesmo foi penalizado por citar o 
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nome de vários vereadores e não citar o nome do Vereador Euvaldo. Enfatizou que isso é uma 
falta de respeito, independentemente de ter ocorrido com o Vereador Euvaldo ou com ele. 
Falou que se incomodou no primeiro momento, mas que depois as pessoas comentaram com 
ele, demonstrando que apesar do gesto, as pessoas estavam lembrando-se dele, que é o mais 
importante. Disse que o fato das pessoas lhe questionarem o motivo do seu nome não ter sido 
citado demonstra que a população está atenta ao que ele tem feito na câmara, ressaltando 
acreditar que o ocorrido seja em razão das críticas que tem feito ao atual prefeito. Ressaltou que 
a

 

função principal do vereador não é bater palmas para o prefeito, mas sim fiscalizar, 
enfatizando que estava em Tranqueiras e na volta telefonou para o Presidente perguntando se o 
mesmo gostaria que ele passasse para buscá-lo na volta, recebendo deste uma resposta 
afirmativa. Comentou que trafegou pelas estradas da região do Presidente e viu que as mesmas 
estão em excelente estado de conservação, parabenizando o Vereador Márcio Aparecido pelo 
seu empenho, bem como ao Secretário de Transportes Willian por ter dado manutenção nos 
trechos por onde ele trafegou. Em seguida, o Vereador Almir solicitou ao prefeito que dê mais 
atenção para as estradas da região do colega

 

Otacílio, destacando que o mesmo trata-se de um 
vereador da situação e que desde o início do mandato vem pedindo a manutenção dessas 
estradas. Afirmou que muitas pessoas não comparecem à sessão e ficam acreditando que o 
Vereador Otacílio não está fazendo a cobrança necessária, o que não é verdade, já que ele vem 
sempre cobrando a manutenção das estradas da região da ovelha, Almas Pobres, entre outras 
regiões.  Prosseguindo, o Edil convidou a todos para o festejo de São Pedro, em Tranqueiras, 
que será realizado nesta sexta-feira, à noite, destacando que o evento tem o apoio da Câmara de 
Vereadores e patrocínio da Prefeitura Municipal de Ituaçu e da Bahiatursa. Disse acreditar que 
será uma festa muito bonita, que a estrutura já está toda montada e a expectativa é de um 
grande público. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Saudou a todos os presentes, e em seguida, o 
Edil agradeceu a Deus pelo primeiro semestre legislativo, ao tempo em que, parabenizou o 
Senhor Presidente, aos colegas vereadores e funcionários da câmara pelo trabalho 
desenvolvido, bem como, ao prefeito pela sua administração, pelas estradas que já foram 
recuperadas, pela festa do São João que foi bem organizada. Sobre o ocorrido com o Vereador 
Almir, disse ter ficado chateado pelo fato do nome de todos os vereadores terem sido citados, 
menos o dele, destacando que todos são vereadores, fazem as suas cobranças visando o bem 
das suas regiões e merecem respeito. Dando continuidade, o Edil rogou a Deus para que dê 
saúde a todos os vereadores durante o recesso parlamentar e que todos possam retornar para o 
trabalho no segundo semestre de 2018. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou aos colegas 

vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus 
pelo primeiro semestre legislativo do ano de 2018, parabenizando o Senhor Presidente pela 
forma como conduziu a câmara, estendendo os seus parabéns a todos os vereadores. Em 
seguida, disse esperar que no segundo semestre o trabalho seja ainda mais produtivo, não só 
por parte do poder legislativo, mas também do executivo. Afirmou esperar que o trabalho de 
manutenção das estradas de algumas regiões seja concluído, aproveitando para parabenizar o 
prefeito pelo trabalho realizado na manutenção das estradas rurais do município. Destacou que 
nas regiões beneficiadas, o trabalho foi bem feito e as estradas estão em ótimo estado de 
conservação. Destacou que ainda falta concluir o trabalho em algumas regiões, citando como 
exemplo, Ovelha, Almas Pobres, Taquari, Capim Açu e São Mateus, mas acredita que essas 
regiões também serão beneficiadas e que ainda não foram porque a administração está 
desenvolvendo um trabalho com qualidade e isso demanda mais tempo. Disse acreditar que 
quando o serviço for feito

 

nessas regiões, será com a mesma qualidade que está sendo realizado 
em outras regiões. Prosseguindo, agradeceu a Deus por tudo, rogando para que todos tenham 
um bom recesso parlamentar e retornem para o segundo período com saúde. Rogou a Deus para 
que dê saúde para o assessor jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto, afirmando esperar que 
ele já esteja plenamente reestabelecido no retorno das atividades da câmara. Finalizou
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desejando um bom dia para todos! Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, 
e prosseguindo, o Edil

 

agradeceu a Deus pelo terceiro semestre legislativo, destacando que 
cada semestre tem sido de aprendizagem para ele e outros vereadores que estão no exercício do 
primeiro mandato. Disse

 

esperar que o próximo semestre

 

seja ainda melhor,

 

e

 

que ocorram 
novas experiências. Sobre o ocorrido com o colega

 

Almir, disse ter ficado muito triste com o 
fato de dez vereadores terem os seus nomes citados e apenas um ter sido esquecido, enfatizando 
que comentou com algumas

 

pessoas a

 

sua indignação e que chegou a dizer que, se não fosse 
para dizer o nome de todos, preferia que o seu também não tivesse sido citado, afirmando 
acreditar que os demais vereadores tem esse mesmo sentimento. Disse acreditar que o ato foi 
motivado pela atuação do vereador, que solicitou a abertura de uma CPI na Câmara, ressaltando 
que ele está apenas cumprindo o seu papel de fiscalizar os atos do executivo. Afirmou que o 
próprio prefeito participou de uma sessão da câmara e os demais vereadores são testemunhas

 

das palavras ofensivas que o mesmo lhe dirigiu naquela oportunidade, só

 
porque ele o havia 

criticado e cobrado anteriormente. Falou
 

que o prefeito pode ter certeza de que os vereadores 
vão estar ainda mais empenhados no

 
segundo semestre, ressaltando que eles apenas estão 

cumprindo com a sua obrigação de fiscalizar e que, se necessário for, a Câmara vai abrir uma 
CPI, bem como vai encaminhar as denúncias ao Ministério Público, caso seja necessário. 
Destacou que em três semestres legislativos, o poder executivo não respondeu a nenhum pedido 
de esclarecimento dos vereadores e que, a cada dia que passa, a situação está ficando mais 
grave, as pessoas aumentam as cobranças aos vereadores e chegam ao cúmulo de dizer, nas 
esquinas, que os vereadores foram comprados. Mencionou que já falaram com ele que este 
comentário está circulando no município, afirmando acreditar que isso decorre da falta de 
informação e fiscalização, já que lhe questionaram quanto o município gastou com a realização 
dos festejos juninos e ele não soube responder. Disse ainda, que lhe questionaram quanto estava 
sendo gasto mensalmente com as máquinas que estão trabalhando na manutenção das estradas, 
ele fez esse questionamento durante uma sessão e quase apanhou

 
por causa disso, ressaltando 

que o prefeito lhe ‘xingou’ durante uma sessão por causa do seu questionamento. Afirmou que 
as cobranças serão intensificadas no

 
segundo semestre e que os vereadores vão procurar a 

forma correta de fazer valer o seu direito de
 

fiscalizar e ter acesso às informações necessárias. 
Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Sivaldo

 
manifestou a sua solidariedade ao colega 

Almir, afirmando que não esteve presente nos festejos juninos, mas ouviu o comentário a 
respeito do ocorrido. Disse ter ficado chateado com o que aconteceu, enfatizando que não 
concorda que seja dito o nome de alguns e não seja dito o de outros, já que todos são iguais e 
exercem o mesmo cargo. Ver. Adriano Silva Machado : Saudou a todos os presentes, e 
continuando,

 

o Edil manifestou o seu apoio ao colega Almir, ressaltando que também não 
esteve presente nos festejos juninos, mas tomou conhecimento do fato e acredita que, se não 
fosse para falar o nome de todos os vereadores, que deveria se limitar a informar o apoio

 

da 
Câmara de Vereadores, sem citar o nome de ninguém. Em seguida, o Edil solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio de ofício ao prefeito, ressaltando que o funcionário responsável pelo 
abastecimento de água na região da Cobra foi tirado e as pessoas estão sentindo falta, pedindo 
ao prefeito que reveja essa situação, garantindo o acesso dos moradores à água. Destacou que 
as estradas da região dos Gerais estão em situação precária, solicitando que no mesmo ofício 
seja pedido ainda a manutenção urgente das mesmas. Em seguida, parabenizou o Senhor 
Presidente pela condução dos trabalhos do legislativo municipal, estendendo os seus parabéns a 
todos os vereadores. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos : Saudou a todos os presentes, 
e em seguida, a

 

Vereadora agradeceu a Deus pelo primeiro semestre legislativo, parabenizou o 
Senhor Presidente pela condução dos trabalhos e comentou o fato ocorrido com o colega

 

Almir, 
afirmando que no ano anterior, além dele, outros vereadores também não tiveram os seus 
nomes citados. Disse concordar com a fala do referido colega, quando este enfatizou que não 
teve o seu nome lembrado no palco, mas que o mais importante foi ter sido lembrado pela 
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população por ser um vereador atuante e que tem recebido elogios

 

dos moradores. Disse que 
isso não ameniza o fato do nome dele não ter sido citado, mas a lembrança do seu nome

 

pelos 
eleitores é o mais importante. Em seguida, a Vereadora Elza Marillu parabenizou o prefeito, a 
primeira-dama, a equipe comandada por Dona Sofia, os funcionários e todos que trabalharam 
na ornamentação, bem como,

 

os garis que trabalharam na limpeza pelo sucesso dos festejos 
juninos. Prosseguindo, destacou que esteve em um evento na condição de funcionária da 
Secretaria de Educação e foi convidada para ser jurada no concurso de quadrilhas, achando

 

que 
as pessoas precisam parar de levar tudo para o lado político, ressaltando, que ficou

 

impressionada com a reação após a divulgação do resultado final do concurso. Disse

 

ser preciso 
mudar esta mentalidade existente no município, enfatizando

 

que os vereadores tem papel 
importante nesse processo. Dirigindo-se ao Vereador Almir, afirmou que ele não deve 
considerar o fato do seu nome não ter sido lembrado como uma grande coisa,

 

e que ele, na 
condição de político, deve saber enfrentar esse tipo de situação. Finalizou desejando um bom 
recesso a todos!

 
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Assessor 

Jurídico da Câmara. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Antônio 
Augusto Medrado dos Anjos e Silva, saudou a todos os presentes, agradeceu ao Senhor 
Presidente por lhe ceder o espaço para fazer uso da palavra, agradeceu a todos os vereadores 
pelas manifestações de apoio e pela paciência que tiveram com ele durante o seu período de 
afastamento. Destacou que foi vítima de um erro médico e que isso fez com que o seu 
tratamento fosse mais demorado, mas já estava desempenhando suas atividades e, com fé em 
Deus, vai estar plenamente reestabelecido no retorno das atividades da câmara para o segundo 
semestre legislativo. Desejou a todos um bom recesso parlamentar, ressaltando a necessidade 
de implantar um sistema de acompanhamento dos atos do executivo, que permita o acesso dos 
vereadores às informações necessárias, evitando o encaminhamento de tantos ofícios ao chefe 
do poder executivo. Finalizou se colocando à disposição de todos os vereadores no que for 
necessário, apesar de ter sido contratado para prestar assessoria jurídica para a Mesa Diretora 
da Câmara. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, elogiou a fala dos vereadores, afirmando que a cada sessão se surpreende positivamente 
com a atuação dos mesmos, já que os Edis externam toda a sua preocupação com os problemas 
e repudiam, de coração, algumas atitudes e fazem elogios, mesmo estando em lados políticos 
opostos. Destacou a fala da Vereadora Elza Marillu, afirmando ser preciso acabar com a 
‘politicagem’ em Ituaçu, com essa ideia de que quem está em um grupo não pode conversar 
com que está no grupo político oposto. Disse ser preciso acabar com essas picuinhas que não 
levam a lugar nenhum. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente

 

agradeceu a presença 
de todos, e

 

encerrou a Sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada 
conforme vai devidamente assinada.

  

Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos –

 

Segunda 
Secretária, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu-BA, em  vinte e nove de junho de

 

dois mil e dezoito.

 
 

_________________________________________

  
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________
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_________________________________________
 

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________  
 

_________________________________________  
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Ata da Sessão Solene de Abertura

 

dos Trabalhos do Segundo

 

Período, do Segundo Ano

 

Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos três dias

 

do mês de 
agosto

 

do ano de dois mil e dezoito, 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: Ronaldo 
da

 

Silva Rocha (Vice-Presidente); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária); Joel 
Teixeira Silva (1º Secretário); Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira 
da Silva, Adriano Silva Machado, Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de Souza

 

e Euvaldo 
Figueredo da Silva.

 

Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Veread or

 

Márcio Aparecido Araújo Rocha, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”,

 

ao 
tempo em que,

 
saudou aos nobres colegas vereadores, ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto 

Alves Luz, ao Chefe de Gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves, aos funcionários da Casa
 

e 
demais presentes. Prosseguindo, agradeceu a Deus por estar presente na sessão de reabertura 
dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. Re ssaltou que o 
recesso parlamentar foi importante para que os vereadores pudessem descansar um pouco, 
refletir sobre algumas questões, até porque o período eleitoral está se aproximando, quando 
serão eleitos deputados, governadores e presidente. Destacou que a maioria dos brasileiros não 
tem certeza ainda de quem serão os candidatos a presidente, bem como ninguém desponta 
como favorito para vencer a próxima eleição, o que gera uma grande instabilidade em todo o 
país. Disse que todos sabem as dificuldades que o município vem enfrentando, enfatizando que 
essa realidade não é só de Ituaçu, mas da quase totalidade dos municípios brasileiros e isso 
reflete diretamente na atuação dos vereadores, já que quando o município sofre o vereador 
também sofre. Afirmou ter conhecimento da luta de cada um dos Edis, ressaltando que a cada 
dia a cobrança aumenta sobre os vereadores por parte dos eleitores e moradores de suas regiões. 
Em seguida, O Senhor Presidente, parabenizou o prefeito pelo trabalho realizado na 
recuperação das estradas vicinais, destacando que esteve no Guigó e viu de perto o trabalho de 
recuperação da estrada e que assim como nessa região, diversas outras já foram beneficiadas no 
município. Afirmou ter ciência de que não é um trabalho fácil e barato dar manutenção em 
todas as estradas rurais de Ituaçu, ressaltando ser um trabalho caro, mas o poder executivo, 
mesmo sem ter muitos recursos disponíveis, está investindo nesse trabalho, mas não pode 
realizar todos os serviços ao mesmo tempo. Falou que isso acaba frustrando o próprio prefeito, 
que tem boa intenção em realizar o serviço, mas por questões financeiras não pode atender 
todas as regiões com mais rapidez como gostaria. Destacou que o poder executivo não cuida só 
da manutenção das estradas e que também investe no setor de educação, saúde, etc., e isso 
comprometem todas as receitas disponíveis.

 

Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Edis. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores:

 

Ver. Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora

 

agradeceu a Deus pelo 
retorno de todos os vereadores aos

 

trabalhos legislativos, rogando que o segundo semestre que 
ora se inicia, seja produtivo e que todos

 

tenham a sabedoria necessária, desejando

 

que as 
sessões transcorram normalmente. Salientou as palavras do Presidente

 

da Câmara, 

 

Márcio 
Aparecido, afirmando que a próxima eleição será diferente das anteriores em razão dos 
descrédito na classe política brasileira. Ressaltou que antes mesmo de ouvir o que os políticos 
têm

 

a dizer, as pessoas já falam mal

 

e ofendem, ressaltando que quando se fala mal de toda uma 
classe política, até os vereadores são incluídos. Destacou que a próxima política será muito 
difícil, ressaltando que quando tentou conversar com alguns eleitores sobre a escolha para

 

Deputado, as pessoas logo se esquivaram dizendo que não vão votar em ninguém. Pediu a Deus 
que os próximos eleitos sejam boas pessoas e que ajudem a mudar a realidade do nosso

 

país, 
ajudando a tirar essa má

 

impressão dominante sobre a classe política. Disse esperar que a 
campanha ocorresse

 

de forma transparente, sem nenhum tipo de picuinha, que cada 
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representante político apoie o seu deputado sem que haja a necessidade de fazer qualquer tipo 
de ataque a outro representante. Mencionou que foi

 

procurada por uma pessoa, que comentou 
algo sobre um colega vereador, afirmando que havia procurado

 

o mesmo para pedir uma ajuda 
e esse só queria ajudar com R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 

A Vereadora Elza falou que disse

 

para 
a pessoa que fica constrangida com esse tipo de situação, já que a pessoa está lhe procurando 
para pedir ajuda, mas não aceita mais uma pequena

 

ajuda, querendo estipular um valor que está 
acima da capacidade do vereador. Pediu aos colegas vereadores que não permitam e nem 
estimulem para que os eleitores fiquem falando mal dos seus pares. Disse que teve um 
problema e que agradecia o apoio do colega

 

Almir por ter lhe avisado imediatamente, 
destacando que os vereadores precisam se unir nessas questões, independente de que lado 
esteja, porque todos são colegas. Destacou que cabe a cada membro

 
da classe política ajudar a 

desconstruir essa imagem que a sociedade está fazendo dos políticos brasileiros, não 
permitindo que um vereador seja esculhambado por fazer parte de um determinado grupo, 
porque isso em nada contribui para o bem do município. Afirmou esperar que todos tenham 
entendido o seu posicionamento,

 
e finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.

 
Ver. 

Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil destacou
 

a 
presença do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, rogando a Deus para que nesse 
segundo semestre os vereadores sejam mais unidos, todos trabalhando juntos em prol do 
município. Ressaltou a fala da Vereadora Elza Marillu, destacando que muitas vezes surgem 
determinadas picuinhas, fuxicos, mas que os vereadores não devem ligar para esse tipo de 
coisa. Disse que gostaria de aproveitar a presença do prefeito para transmitir ao mesmo, um 
recado dos moradores do Cubículo, que lhe questionaram a respeito do abastecimento de água 
da comunidade e qual a previsão da máquina iniciar o trabalho de abertura das valas para 
instalação dos tubos. Disse que foi cobrado pelos moradores da referida localidade e que estava 
transmitindo o questionamento para o prefeito. Finalizando a sua fala, o Vereador Adriano 
voltou a conclamar todos os Edis para buscarem a realização de  um bom trabalho nesse 
segundo semestre legislativo.

 
Ver.

 
Tertulina Silva Andrade:

 
Saudou a todos os presentes, e

 em seguida,
 

a Vereadora
 

agradeceu a Deus por retornar ao trabalho na Câmara de Ituaçu, 
manifestou o seu apoio à fala da 

 
colega

 
Elza Marillu, destacando ser importante a união dos 

vereadores e não ficar comentando a vida dos outros colegas, porque hoje pode ser um colega, 
mas amanhã pode ser a própria pessoa que vai passar por essa situação. Afirmou esperar que o 
trabalho do legislativo seja desenvolvido com união e paz, porque se existir isso nas sessões, 
todos vão conseguir trabalhar melhor e as coisas vão melhorar. Na oportunidade,

 

agradeceu ao 
prefeito pelo poço da comunidade de Riachão, destacando que não poderia deixar de fazer esse 
agradecimento, já que a população estava sofrendo demais com a falta d’água. Comentou que 
no dia anterior recebeu uma ligação de uma pessoa da comunidade, informando que a água já 
estava chegando na caixa, afirmando ter ficado aliviada com a notícia, uma vez que estava 
sofrendo junto com os moradores daquela comunidade. Por fim, o Edil desejou a todos um bom 
dia!

 

Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil

 
agradeceu ao prefeito, em nome de Tõe de Zé de Laura, porque o mesmo estava em uma 
situação difícil e lhe pediram uma ajuda, tendo conseguido uma vaga para ele em Salvador, 
mas o carro estava quebrado e a Secretária de Saúde não poderia autorizar a viagem, mas 
conseguiu falar com o prefeito e este autorizou de imediato o transporte do paciente. Finalizou 
agradecendo a presença de todos. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas 
vereadores, aos funcionários da Casa, e em seguida, o Edil

 

agradeceu a Deus pelo retorno de 
todos os vereadores ao trabalho nesse segundo semestre legislativo do ano de 2018, rogando 
muita paz e saúde para todos. Prosseguindo, parabenizou o prefeito pelas estradas que foram 
recuperadas, afirmando que todos os trechos beneficiados estão em bom estado de conservação, 
mas que na última sessão antes do recesso ele deixou claro a sua insatisfação em razão do 
péssimo estado de conservação das estradas da sua região. Destacou que o seu discurso não foi 
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feito em razão da ausência do prefeito naquela sessão, assim como não deixaria de falar pela 
sua presença na presente sessão. Disse que o prefeito tem ciência da cobrança que é feita aos 
vereadores, ressaltando que o mesmo mandou a máquina iniciar o trabalho, mas

 

que, 
infelizmente a mesma apresentou um defeito e precisou ser levada para oficina, solicitando ao 
gestor que providenciasse o conserto com a maior brevidade possível para que o trabalho seja 
reiniciado, porque os moradores estão enfrentando muitas dificuldades em razão do péssimo 
estado de conservação das estradas. Mencionou que não pode deixar de parabenizar e agradecer 
ao prefeito pelas estradas já recuperadas, ressaltando ser um trabalho de qualidade. Afirmou 
que sempre pensa muito antes de falar, porque o seu discurso não varia de acordo com a 
presença ou ausência do prefeito na sessão, voltando a pedir ao mesmo que enviasse a máquina 
com a maior brevidade possível para reiniciar o trabalho de recuperação das estradas da sua 
região, afirmando que os moradores estão sofrendo muito e que ele está sendo muito cobrado 
pela população. Enfatizou que o povo cobra do vereador e este precisa cobrar do prefeito. Em 
seguida, o Vereador Otacilio pediu a Deus que ajude a todos os vereadores, bem como, ao 
prefeito em

 
sua administração, enfatizando ter ciência de que todos os municípios brasileiros 

estão enfrentando grandes dificuldades. Comentou que esteve com o prefeito de Barra da Estiva 
e o mesmo lhe relatou as dificuldades que está enfrentando em sua gestão, ressaltando não ser 
fácil enfrentar uma crise dessa, uma escassez de recursos por queda no repasse pelo governo 
federal, que parece pouco se importar com os municípios e os seus moradores. Falou  que o 
prefeito de Barra da Estiva parabenizou o prefeito de Ituaçu, Adalberto Luz, ressaltando que se 
tivesse fazendo pelo menos metade do que este tem feito, já estaria satisfeito. Em seguida, o 
Edil voltou a pedir a intervenção do poder executivo na quadra de esportes da localidade de 
Almas Pobres, solicitando que o prefeito mandasse  uma equipe para resolver o problema em 
definitivo, acabando de vez com essa picuinha, já que se trata  de coisa simples e que, mesmo 
diante das dificuldades financeiras enfrentadas, com um pouco de esforço o poder executivo 
consegue solucionar esse problema. Aproveitando o ensejo, o Vereador Otacilio convidou os 
vereadores e pessoas presentes para participarem da festa de São Pedro na localidade de Boca 
da Mata, a realizar-se no dia seguinte (sábado), a partir das 20hs00min. Finalizou desejando um 
bom trabalho aos demais vereadores, rogando a Deus que os protejam. Ver. Ronaldo da Silva 
Rocha: Após fazer as saudações de praxe, o Edil agradeceu a Deus por retornar ao trabalho no 
legislativo municipal,

 

rogando proteção e sabedoria para saber lidar com as situações que vão 
se apresentar ao longo desse próximo semestre legislativo. Destacou que cada semestre tem 
sido diferente do outro, servindo de aprendizado, ressaltando que o vereador está sempre 
aprendendo algo novo no exercício do mandato. Em seguida, agradeceu ao prefeito pela 
reforma da quadra de esportes do Campo Grande, enfatizando que no dia seguinte será iniciado 
um campeonato de futebol na referida localidade, aproveitando para convidar a todos os 
presentes para prestigiar a abertura do torneio. Mencionou que o campeonato foi um sucesso no 
ano anterior e que tem tudo para ser mais um grande evento em 2018. Concluindo a sua fala, o 
Vereador Ronaldo pediu a proteção de Deus e a união de todos os vereadores, afirmando que se 
todos se unirem, tudo fica mais fácil e os objetivos serão alcançados com mais facilidade e eles 
vão conseguir ajudar o próximo, sendo este o objetivo principal de todos os Edis. Finalizou 
desejando um bom dia a todos.

 

Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou aos colegas 
vereadores, aos funcionários da Casa e ao público presente, em especial ao Prefeito Municipal, 
Senhor Adalberto Luz. Prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus por tudo na vida de todos, 
afirmando que sem Deus, nós não somos nada. Em seguida, destacou a união dos vereadores 
que compõe o legislativo municipal, rogando a Deus para que continue sempre dessa forma, já 
que a própria Bíblia Sagrada prega que, onde dois ou mais estiverem reunidos, Deus estará 
entre eles. Dando continuidade, parabenizou o prefeito pelo trabalho realizado à frente do 
executivo municipal, principalmente na recuperação das estradas rurais do município, 
enfatizando que ele e o Vereador Otacílio sempre cobraram a recuperação da estrada que passa 
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pelo Catingueiro com destino a Boca da Mata, Mamonas e Tranqueiras e que hoje a referida 
estrada está em bom estado de conservação, recebendo elogios de todos que trafegam por 
aquela via. Disse saber que ainda faltam muitos trechos que precisam ser recuperados, mas as 
principais vias já foram recuperadas, merecendo o prefeito os seus parabéns. Salientou que a 
qualidade do serviço feito nas estradas recebe elogios não só dos moradores de Ituaçu, mas 
também de moradores de outros municípios que trafegam pelas estradas rurais do município. 
Disse ter ciência da crise que o Brasil atravessa e os seus reflexos nos municípios, ressaltando 
que o prefeito não tem como fazer tudo que gostaria. Em seguida, parabenizou o Presidente da 
Câmara, Vereador Márcio Apareci do pela condução dos trabalhos legislativos, ressaltando a 
prestatividade do mesmo em atender a todos os vereadores, bem como as pessoas que procuram 
o legislativo municipal. Desejou a todos um bom trabalho, enfatizando que 2018 é um ano 
político, sendo preciso ter cuidado com os discursos até o encerramento do período eleitoral. 
Falou

 
que a política tem se tornado cada dia mais complexa e isso tem tornado ela cada vez 

mais disputada. Finalizou desejando um bom dia e rogando a Deus que abençoe a todos. Ver.
 

Reinalvo Rocha Ferreira:
 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a 
Deus pelo retorno de todos com saúde, rogando para que assim permaneçam, desejando 
sucesso para todos e destacando a necessidade dos vereadores estarem unidos. Em seguida, 
parabenizou o prefeito pelo trabalho de recuperação das estradas rurais do município, rogando a 
Deus que dê força e assegure os recursos necessários para que o gestor dê continuidade a esse 
trabalho e possa beneficiar todas as regiões do município. Afirmou que os moradores das 
regiões beneficiadas estão contentes, mas que há moradores descontentes porque suas regiões 
ainda não foram beneficiadas. Finalizou desejando um bom dia a todos e rogando a Deus que 
dê saúde a todos. Ver. Almir Santos Pessoa : Após fazer as saudações de praxe, o Edil 
comentou a fala da Vereadora Tertulina, destacando que foi aberto um poço na região citada 
por ela, que deu uma vazão de 8.000 (oito mil) litros de água, mas que em março, ou meados de 
abril desse ano a Câmara recebeu um abaixo assinado pedindo socorro em razão da falta d’água 
e que eles conseguiram a perfuração de um poço uma semana antes para ajudar uma população 
que estava pagando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por um caminhão pipa de água. Disse 
que o poço foi perfurado, mas por questões políticas não foi instalado, ressaltando que quem 
quiser comprovar, é só ir até a comunidade para ver o poço que foi perfurado. Dando 
continuidade, comentou a fala do Vereador Euvaldo, afirmando que a família do Senhor 
Antônio agradece muito o Vereador Reinalvo por estar sempre ajudando a levá -lo a Vitória da 
Conquista, quando necessário. Em seguida, disse que esperava algum comentário do Vereador 
Otacílio a respeito do fato dos alunos da região de Boca da Mata terem ficado dois dias sem 
aula em razão de uma paralisação feita pelos motoristas do transporte escolar. Solicitou ao 
poder executivo que verificasse com a empresa vencedora da licitação uma solução, destacando 
que os alunos não podem ser prejudicados porque a empresa não está honrando os 
compromissos assumidos. Afirmou que a empresa é obrigada a prestar os serviços mesmo se o 
município ficar sem pagar por até noventa dias. Dando continuidade, o Vereador Almir disse 
ter recebido o pedido de um eleitor do Vereador Joel Te ixeira, solicitando a recuperação da 
estrada que liga a localidade da Lage a cidade de Tanhaçu, destacando que o acesso por este 
trecho está muito difícil. Disse ainda, que esteve em Tranqueiras, onde recebeu um abaixo 
assinado dos moradores do Taquari, reclamando da falta d’água na localidade. Destacou que 
nessa região existe um funcionário concursado responsável pelo abastecimento de água da 
comunidade, mas o mesmo não está cumprindo com o seu dever e só está trabalhando na região 
do São Mateus, e aproveitando a presença do chefe de gabinete do prefeito, Senhor Aroldo 
Lima Chaves, solicitou a secretária que entregasse ao mesmo o referido abaixo assinado. Em 
seguida, o Vereador Almir parabenizou o Presidente da Câmara pela condução dos trabalhos do 
legislativo municipal, destacando que o mesmo é sempre atuante. Afirmou que tem um 
requerimento para ler, mas que por tratar-se de sessão solene, foi informado de que deveria 
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deixar para fazer a leitura na próxima sessão, afirmando que acataria a determinação e iria 
deixar a leitura para a próxima sessão. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, 
agradeceu a Deus por estar presente em mais uma sessão do legislativo municipal, parabenizou 
o prefeito municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, por atender aos

 

pedidos que tem feito ao 
mesmo, assim como pela realização da festa no Distrito de Tranqueiras, afirmando ter 
participado da mesma, e que foi bom demais. Em seguida, o Edil parabenizou o Chefe de 
Gabinete Aroldo Lima Chaves, ressaltando ter precisado dele

 

na semana anterior e o mesmo 
lhe deu toda a assistência. Parabenizou o Presidente da Câmara pelo trabalho realizado, 
aproveitando para comunicá-lo que iria se retirar mais cedo da sessão, uma vez que precisa ir 
até Brumado para prestar ajuda em um caso de

 

urgência. Finalizou desejando um bom dia a 
todos.

 

Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
afirmou ter ficado grato com as palavras de carinho recebido por parte dos vereadores, 
destacando que a gratidão é algo que a pessoa nunca pode perder na vida, enfatizando que não 
leva em consideração o que faz pelas pessoas, mas que sempre fica agradecido quando alguém 
faz algo por ele e que todos deveriam ser assim. Agradeceu a presença da ex-vereadora, Maria 
Rosa Teixeira (Dona Santa), destacando que a mesma exerceu o cargo de vereadora por muitas 
legislaturas. Agradeceu a presença do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, do 
Chefe de Gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves, Secretários Municipais, funcionários da 
câmara e pessoas da comunidade de uma maneira geral, franqueando em seguida a palavra ao 
prefeito. Fazendo uso da palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz,  saudou a 
todos os presentes, elogiou a atuação do Presidente da Câmara, afirmando que o mesmo tem 
prestado um relevante serviço ao município na condução do legislativo municipal, enfatizando 
não ser uma tarefa fácil, mas que ele tem o reconhecimento do seu trabalho por parte dos 
demais vereadores e também o seu reconhecimento. Em seguida,  agradeceu a Deus e a Nossa 
Senhora do Alívio pela oportunidade de participar de mais uma sessão da câmara, solicitando 
ao Senhor Presidente

 
permissão para quebrar o protocolo e pedir a todos para rezar a oração do 

Pai Nosso. Após a oração, o Prefeito Adalberto Luz rogou a Deus pela plena recuperação do 
assessor jurídico da câmara, Dr. Antônio Augusto, destacando que o mesmo enfrentou um 
período difícil, mas está se reestabelecendo e já retornou ao trabalho. Disse

 
ter ficado muito 

satisfeito de participar da presente sessão, destacando acreditar que os vereadores vão continuar 
exercendo os seus mandatos de forma unida e harmoniosa, com dedicação. Mencionou

 

que 
todos conhecem as dificuldades enfrentadas pelo município, ressaltando que essa realidade não 
é exclusiva de Ituaçu, mas de todos os municípios brasileiros, principalmente do estado da 
Bahia. Afirmou que a sua gestão tem feito tudo que está ao seu alcance para tentar solucionar 
os problemas existentes, sempre com dedicação e afinco, enfatizando

 

que foi para isso que 
concorreu ao cargo de prefeito e que foi isso que ele pediu a Deus, não podendo se furtar 
daquilo que pediu a Deus. Destacou

 

que sempre teve vontade de trabalhar pelo município, até 
como forma de agradecer por tudo que conquistou em sua vida.

 

Falou

 

que tem feito isso e que 
tem procurado ouvir as críticas construtivas e os pedidos que lhe são feitos, destacando ter 
ciência de que existem regiões que ainda não foram beneficiadas, citando como exemplo a 
região dos Vereadores Otacílio e Sivaldinho, mesm o com muitas necessidades a serem 
atendidas. Afirmou que mandou a máquina para começar o trabalho, mas a mesma apresentou 
um defeito na lâmina, sendo necessária desloca-la até a oficina para fazer o reparo, mas tão 
logo a máquina fique pronta, será mandada

 

novamente para a região e só vai sair de lá quando 
todo o serviço tiver sido concluído. Disse que não é fácil trabalhar em um município que vive 
uma crise financeira, destacando que hoje circula cerca de dois

 

milhões a menos no município 
em razão do fechamento da Itaguarana. Mencionou

 

que a fábrica empregava cerca de 
quinhentos funcionários e todas essas pessoas estão desempregadas, o que afetou diretamente 
todo o comércio local, contribuindo para uma crise ainda maior em Ituaçu. Ressaltou

 

que além 

Fl. 69V

 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 13

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

INEXIGIBILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

17 de Agosto de 2018

 
 

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

 
 

de diminuir o fluxo de recursos, ainda aumentou a demanda por serviços prestados pela 
Prefeitura, citando como exemplo o transporte de pacientes e a doação de cestas básicas. Pediu 
a compreensão dos vereadores diante desse cenário de crise, lembrando que se o vereador 
quiser somente ficar criticando o poder executivo e o prefeito é fácil, mas é preciso reconhecer 
o que foi feito em prol da comunidade. Disse entender que o vereador esteja sempre pedindo 
em favor das suas regiões, mas que é preciso ponderar os ânimos, evitando críticas 
desnecessárias. Destacou a fala da Vereadora Elza Marillu, pedindo mais união entre os 
vereadores e que, caso alguém fale mal de um colega, ao invés de incentivar, o vereador deve 
tentar

 

evitar

 

que a pessoa continue

 

fazendo, porque em outra ocasião pode ser ele o alvo das 
críticas. Elogiou a fala da Vereadora Elza Maril lu, ressaltando que o seu pedido foi feito em um 
momento muito oportuno e deve ser entendido pelos demais vereadores. Dando continuidade, o 
Senhor Prefeito afirmou que não tem nada contra nenhum vereador e que não está fazendo 
política partidária e sim trabalhando pelo município de Ituaçu. Disse que o cenário eleitoral é 
de muita incerteza, que cada vez mais se aproxima o período eleitoral e as pessoas ainda não 
decidiram em quem vão votar. Afirmou que a população não aceita mais a imposição de 
candidatos por parte das lideranças políticas, já que todos tem acesso às informações e sabem 
da atuação de cada deputado no Congresso Nacional, ou do envolvimento dos mesmos em 
escândalos. Defendeu que as pessoas não podem desacreditar no sistema político, já que o 
pouco que chega de benefício para o município é através da atuação dos deputados, do 
governador e do presidente. Enfatizou que não leva nada do que toma conhecimento para o lado 
pessoal e que entende que, em determinadas circunstâncias, a pessoa pode acabar se excedendo, 
mas que é preciso reconhecer e saber pedir perdão. Falou  que sabe pedir perdão quando 
reconhece que errou, destacando que sempre agiu dessa forma  e que gostaria naquele momento 
de pedir perdão a todos que tenham se sentido ofendido com algum ato por ele praticado. Disse 
ter ciência do seu temperamento explosivo e que às  vezes acaba se excedendo com algum 
funcionário, mas que sempre procura se desculpar e não guardar mágoa de ninguém. Afirmou 
que vai procurar trabalhar até o final do mandato em prol do bem de Ituaçu, mas que tem 
certeza de que não vai conseguir fazer tudo que tem vontade, mas que sua intenção é entregar 
um município melhor, mesmo que

 
os frutos plantados por ele sejam colhidos apenas no futuro. 

Destacou que o município tem feito avanços significativos na área da saúde, citando como 
exemplo a implantação do CAPS e do NASF, que já existem há muito tempo, mas que nunca 
haviam sido implantados no município. Afirmou que a sua gestão tem procurado dar assistência 
à população, enfatizando que todo dia tem uma van que vai para Vitória da Conquista ,

 

e três 
vezes por semana,

 

tem uma van que vai para Brumado, além de toda a frota que fica à 
disposição. Disse que nunca negou um carro para ninguém e que tem procurado tratar a todos 
de forma igual. Prosseguindo, o Senhor Prefeito

 

disse que apesar de não ser o momento 
adequado, não poderia deixar de responder ao questionamento feito pelo vereador Almir, 
enfatizando que o mesmo foi funcionário da Prefeitura, que sua esposa já foi proprietária de 
uma empresa que prestava serviço ao município e que a despeito disso ele nunca procurou ficar 
remexendo nessa questão para tentar prejudicá-lo ou denunciá-lo. Afirmou que todos os 
políticos tem telhado de vidro e acabam cometendo alguns deslizes no exercício do cargo, mas 
que ele não tem culpa de uma empresa ganhar uma licitação e depois não efetuar o pagamento 
no dia acertado com os prestadores de serviço. Disse que a prefeitura tem efetuado os 
pagamentos regularmente, a cada trinta dias, por força de contrato. Falou

 

que o setor de 
educação passa por um momento delicado, ressaltando que os procuradores do município estão 
analisando alguns casos com carinho, porque

 

existem professores que precisam se aposentar e 
que já deveriam ter sido aposentados desde a gestão anterior, mas que por razões políticas o ex-
gestor não autorizou, mas que ele vai ter que fazer, sob pena de ter que responder no futuro por 
isso. Destacou

 

que este é um ato necessário, porque caso contrário o município não vai ter 
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como arcar com todas as despesas num futuro próximo, já que o Plano de Carreira existente no 
município está acima da capacidade financeira de Ituaçu. Afirmou que a gestão não conseguiu 
efetuar o pagamento do adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário 
porque não tinha recurso disponível, ressaltando que a educação não é só pagar professor e 
colocar o aluno em sala de aula. Salientou que participou de uma festividade na localidade da 
Lage e que chamou sua atenção a situação do prédio escolar, que apesar de não ser 
responsabilidade da sua gestão, não pode permitir que exista um prédio abandonado na  
referida localidade. Disse

 

ainda, que as merendeiras que trabalham na unidade se queixaram da 
falta de condição de trabalho, porque estão tendo que trabalhar em uma sala fechada, sem 
nenhuma janela, sem ventilador. Falou

 

que se colocou na situação daquelas pessoas e chamou 
para si uma culpa que não é dele, mas que na condição de gestor tem que fazer a obra, apesar 
de não ter os recursos disponíveis. Afirmou

 

que vai recorrer ao FNDE para tentar conseguir os 
recursos necessários, mas que isso não se resolve de uma hora para outra. Falou

 

que o Vereador 
Almir sabe de tudo isso que ele falou, já que trabalhava na Prefeitura e sua esposa prestava 
serviço ao município, ressaltando, que,

 
por conhecer essas

 
dificuldades, ele precisa ser mais 

parcimonioso e tentar entender que a prefeitura não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. 
Afirmou que a empresa, recentemente, encaminhou a Nota Fiscal com o valor correspondente a 
um mês de serviço prestado, mas que houve um recesso nesse período e a prefeitura não 
poderia pagar integralmente pelo serviço, sendo necessário solicitar o cancelamento da nota 
fiscal e a emissão de outra, que já foi paga. Destacou que a empresa vencedora da licitação 
poderia muito bem ter mandado a sua própria frota de ônibus prestar os serviços, o que seria 
muito ruim para o município, mas que ela acolheu Ituaçu e contratou prestadores de serviço 
locais. Disse ter tido acesso a alguns áudios de pessoas dizendo que viriam para a sessão de 
hoje para questionar do prefeito sobre desvio de recursos públicos, sendo que essas pessoas são  
prestadores de serviço contratados pela empresa. Destacou que se essas pessoas estão acusando 
a empresa de desviar recursos, depois não podem se queixar se a empresa rescindir o contrato 
com elas. Afirmou que não tem nenhuma ligação com a empresa e que a mesma venceu um 
procedimento licitatório realizado pelo município, mas que não poderia deixar de registrar o 
fato da empresa ter feito a contratação de prestadores de serviço locais. Disse que seria muito 
pior para o município se a empresa tivesse trazido toda a frota de fora para prestar o serviço em 
Ituaçu, já que o dinheiro deixaria de circular no comércio local. Dando continuidade,

 

o Senhor 
Prefeito agradeceu aos vereadores pela aprovação do projeto que possibilitou o reajuste dos 
salários dos funcionários, ressaltando que esse dinheiro a mais que cada um vai receber irá

 
ajudar o comércio local. Mencionou

 

que os médicos estavam recebendo um salário de R$ 
7.000,00 (sete mil reais) e que todos estavam querendo pedir demissão, mas que a prefeitura 
precisou dar um reajuste a todos os servidores para melhorar o salário dos médicos e conseguir 
mantê-los no município. Destacou que procura fazer tudo de forma transparente e que jamais 
assumiria o compromisso de pagar ‘por fora’ para os médicos, assim como não assume esse 
compromisso com ninguém. Afirmou que se as gestões anteriores tinham empresas que faziam 
essa prática e permitia ao gestor efetuar pagamentos ‘por fora’, que ele não mantém esse tipo 
de relacionamento com nenhuma empresa e por isso não tem como pagar nada além do que está 
em contrato, ou em folha. Destacou

 

que o objetivo principal da sua gestão não é agradar a 
ninguém especificadamente, mas sim à população de uma maneira geral, até porque conhece a 
realidade do município e sabe das suas necessidades. Disse que não pode se furtar desse 
objetivo, já que pediu muito a Deus para se eleger prefeito e conseguiu, destacando que perdeu 
duas vezes a disputa e que em nenhuma das vezes veio para a câmara para denunciar este ou 
aquele prefeito. Falou

 

que sempre

 

tentou demover os vereadores que faziam parte do seu grupo 
de fazer denúncias sem ter as provas do que estavam denunciando, ressaltando acreditar que 
fazer denúncias vazias não é a forma mais correta de fazer oposição. Disse entender que 
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existem

 

vereadores que fazem parte do grupo de oposição e que ele precisa respeitar estes 
vereadores e o grupo político do qual fazem parte, enfatizando que o fato de se dar bem com 
esses vereadores não significa que esteja tentando trazê-los para o seu lado político, mas sim 
que está tratando a todos com respeito, apesar de serem adversários, porque está pensando no 
bem de Ituaçu. Destacou que ninguém pode ter intenção de entrar para a vida pública pensando 
em fazer o mal, porque isso é uma coisa ruim e não

 

leva

 

ninguém a lugar algum. Afirmou que 
não gostaria que o vereador Almir levasse a sua fala para o lado pessoal, que ele apenas tocou 
no assunto porque foi questionado pelo edil, aproveitando para dizer que apesar de não ter sido 
saudado por ele em sua fala, que gostaria de saudá-lo e afirmar que o respeita muito. Disse que 
conhece toda a família do vereador, sabe do seu potencial, conhece a sua maneira de atuar e 
sabe que ele tem um relevante serviço prestado ao município no exercício de um cargo de 
chefia, sempre tratando a todos bem, o que fez com que o seu nome se tornasse forte e ele 
lograsse êxito da disputa do cargo de vereador. Pediu ao Vereador que deixe as questões 
político-partidárias para trás, destacando ser preciso olhar sempre para trás para ver de onde 
saiu, o caminho que percorreu,

 
para saber para onde está indo, sob pena de não alcançar os 

objetivos. Em seguida, o Senhor Prefeito
 

convidou a todos para um almoço após a sessão, 
destacando que o evento não tem nenhuma conotação política e que não quer levar para lá nada 
do que aconteceu na presente sessão. Desejou um bom trabalho para os vereadores no segundo 
semestre legislativo, rogando a Deus para que conduza os trabalhos da câmara da melhor 
maneira possível. Continuando, destacou que está se aproximando a hora da eleição para Mesa 
Diretora da Câmara, fazendo um apelo aos vereadores para que se reúnam e cheguem a um 
consenso sobre quem será o Presidente. Destacou  que o presidente não pode ser uma pessoa 
que queira fazer picuinha no exercício do cargo, mas sim uma pessoa que esteja preocupada 
com o futuro do município, ressaltando acreditar que os vereadores têm  plenas condições de 
fazer essa escolha, já que são pessoas do bem, centradas e, mesmos os que estão no primeiro 
mandato, com experiência no

 
exercício da função. Salientou

 
que vai encerrar o seu mandato e 

depois disso,
 

não vai aceitar que ninguém vá até sua casa para ficar criticando o próximo 
gestor, porque acredita que foi o povo quem o terá escolhido,

 
e se a pessoa não está satisfeita 

deve procurar o prefeito diretamente e externar a sua insatisfação e não ficar fazendo picuinha. 
Afirmou que as portas da sua casa vão estar sempre abertas para os seus amigos e pessoas que 
possa ajudar de forma pessoal, mas não para fazer picuinha. Disse que nenhum ex-gestor deve 
agir dessa forma e que em determinadas situações o silêncio é a melhor resposta. Destacou que 
toda pessoa que foi eleita pelo povo deveria agradecer o voto de confiança recebido e não ficar, 
depois do exercício do cargo, tentando prejudicar quem o sucedeu. Afirmou que a sua história 
de vida o credenciou a receber o voto de confiança dos eleitores do município. Finalizou 
desejando um bom dia a todos!

 

Em questão de ordem,

 

voltando a fazer uso da palavra, o 
Vereador Almir comentou a fala do prefeito Adalberto Luz quando o mesmo citou que a 
empresa da sua esposa prestou serviço ao município de Ituaçu na gestão anterior, destacou que 
a informação é verdadeira e que não existe nenhuma lei que a impedia de participar e ganhar a 
licitação. Destacou que no ano anterior a empresa também participou da licitação, mas foi 
desclassificada pela comissão de licitação, ressaltando que a mesma comissão que atuava na 
gestão anterior, continua

 

atuando na atual gestão, indagando se o prefeito está questionando a 
capacidade dessa comissão?

 

Dando continuidade, o Edil disse que em suas colocações não 
afirmou que a prefeitura está errada, mas sim que o erro é da empresa que venceu a licitação 
para fazer o transporte escolar, já que esse serviço não pode ser interrompido, ressaltando

 

que 
não criticou a prefeitura

 

nesse sentido. Ainda sobre o transporte escolar, disse que em 2016 o 
município pagava R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e no ano

 

seguinte este valor 
subiu para R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil

 

reais) e em 2018 o valor subiu para R$ 
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), destacando

 

que em 2018 quem venceu a 

Fl. 71

 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 16

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

17 de Agosto de 2018

 
 

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

 
 

licitação foi uma cooperativa, embora este tipo as cooperativas

 

paguem cerca de 17% 

 

(dezessete por cento) a menos de impostos do que empresas privadas. Disse acreditar que se a 
licitação foi vencida por uma cooperativa, o valor deveria ser menor do que o praticado no ano 
anterior, que foi de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Voltando a usar a palavra, o 
Senhor Prefeito

 

afirmou que o Vereador

 

Almir 

 

faltou com a verdade ao falar que o valor é R$ 
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), quando na verdade é pouco mais de R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Disse que esse aumento se deu em razão da 
necessidade de licitar a contratação de monitores para atuar nos veículos que fazem o transporte 
escolar e que antes de realizar a licitação o executivo fez uma consulta ao Ministério Público 
para verificar a legalidade e recebeu o aval deste para fazer dessa forma. Destacou que na 
gestão anterior não havia monitores no transporte escolar e as crianças pequenas sofriam com 
isso, diferente do que está acontecendo agora, quando as crianças estão sendo assistidas, tanto 
na sala de aula, quanto no transporte escolar. Acrescentou que na gestão anterior tinha criança 
que precisava almoçar às dez horas,

 
porque o ônibus passava muito cedo e percorria grandes 

distâncias antes de chegar na unidade escolar, mas que os pais conversaram com ele e foi 
preciso aumentar o número de linhas, não sabendo porque as pessoas não cobraram isso do 
gestor anterior, indagando se era por medo?

 
Afirmou que na sua gestão ninguém precisa andar 

a pé, de bicicleta ou moto para depois pegar o transporte escolar, ressaltando que ele não pode 
responder pela gestão passada, mas que na sua gestão ele está fazendo dessa forma. Falou  que 
se o vereador acredita que está havendo alguma coisa errada, que apure, mas uma coisa ele tem 
certeza, que o dinheiro não está indo parar no seu bolso. Afirmou que nunca procurou saber 
quem são as empresa que participam das licitações e que foi a vencedora do certame, que 
nunca interferiu em nenhum processo e confia na sua equipe. Disse  ter ouvido uma crítica de 
que o município recebeu uma verba, fez a licitação e quem ganhou foi uma empresa de fora, 
questionando qual empresa de Ituaçu teria condição de assumir esta obra de pavimentação com 
asfalto, enfatizando que não tinha dúvida de que a empresa vencedora seria de fora do 
município, mas que tem certeza de que a empresa vai comprar no comércio local e vai usar mão 
de obra local. Destacou que o prefeito não pode determinar qual empresa vai vencer a licitação, 
ressaltando que a licitação é do tipo menor preço e ganha quem oferece a melhor proposta. 
Pediu ao Vereador Almir para não levar as suas colocações para o lado pessoal, que apenas 
respondeu ao mesmo porque foi questionado e não poderia se calar. Comentou

 

que existe uma 
estudante com necessidade especial, que a mãe procurou o ministério público e este solicitou 
ao executivo que tomasse as providências para assegurar o transporte dessa aluna, sendo 
necessário fazer um aditivo para contratar um veículo para esta finalidade. Disse que essas 
questões precisam ser explicadas para que não reste nenhuma dúvida. Na sequência, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara. Fazendo uso da palavra, o 
Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, saudou a 
todos os presentes, agradeceu a Deus pela presença de todos na sessão, rogando a Ele que 
conduza tudo da melhor maneira possível e que todos visem sempre o bem estar do povo de 
Ituaçu. Em seguida, desejou aos vereadores um bom trabalho nesse segundo semestre 
legislativo e que 

 

este 

 

seja sempre pautado pela lisura e em consonância com os anseios do 
povo de Ituaçu. Desejou uma boa administração ao prefeito, destacando que foi oposição na 
eleição municipal, mas que concorda com o mesmo que é preciso agir com moderação

 

e evitar 
o denuncismo. Destacou ser amigo de vários ex-prefeitos e que ao longo de toda a sua atuação 
política jamais assinou nenhuma denúncia contra algum gestor, bem como fez nenhuma 
denúncia verbal no exercício do mandato de vereador, porque acredita que todos serão julgados 
por Deus, não acreditando no homem julgando outro homem. Finalizou desejando a todos um 
bom trabalho e que espera

 

no final do ano, que todos possam estar juntos e fazendo uma 
avaliação positiva desse segundo semestre legislativo.

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
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Presidente

 

agradeceu a presença de todos, e

 

encerrou a presente sessão

 

solene,

 

convocando

 

a 
todos os vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no dia dez de agosto do 
corrente ano, no horário regimental,

 

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  três de agosto

 
de dois mil e dezoito.

 
 

_________________________________________
  

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________
 

 _________________________________________
 

 _________________________________________

 
 _________________________________________

 
 

_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 
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