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Ata da Nona  Sessão Ordinária do Segundo  Período, do Terceiro  Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.

 
Aos

 
quatro

 
dias

 
do mês de outubro

 
do ano de dois mil e 

dezenove, às
 
oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na Praça Dr. 

Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara, esteve reunida esta 
Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, tendo como

 
Secretários 

os Vereadores :
 
Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário).

 Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: 
Márcio Aparecido

 
Araújo Rocha (Presidente);

 
Reinalvo Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel 

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

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

 

e Almir Santos Pessoa. Constatado o quórum regimental, o 
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,

 

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

 

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

 

Em 
seguida, o Senhor Presidente iniciou o

 

PEQUENO EXPEDIENTE, e solicitou a Secretária que 
fizesse a leitura

 

das seguintes matérias:

 

a) –

 

Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, à

 

Câmara Municipal de Vereadores , com o seguinte teor: Ofício nº 493/2019. Ituaçu –BA, 
01 de outubro de 2019. Da: Secretaria Municipal de Saúde; Para: Câmara Municipal de Vereadores.  
Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para esclarecer ao questionamento a 
respeito do “porque de não haver mais o dia de demanda no atendimento realizado no Posto de 
Saúde do Povoado do Campo Grande” com base na Politica Nacional de Atenção Básica no que 
tange o Programa Saúde da Família (PSF), que tem por fundamento a continuidade e 
acompanhamento das afecções e patologias, bem como dos indivíduos e família como um todo, 
além de promover saúde em diversas formas com promoção e prevenção de agravos da população 
assistida pela equipe, portanto, o tratamento apenas curativo foge do conceito e objetivo do 
programa. No entanto a equipe não deixou de atender a população de demanda livre, apenas tirou o 
dia só para esta finalidade, pois estava causando transtornos para a população e equipe de saúde. 
Para maior esclarecimento. Para maior esclarecimento encaminho em anexo a declaração do médico 
da equipe. Atenciosamente, Georgia Maria Lima de Novaes Aroeira –

 

Coordenadora de Atenção 
Básica. b) –

 

Indicação apresentada pelo Vereador Almir Santos Pessoa, com o seguinte teor:

 

Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de outubro de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vo ssa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação 
de minha autoria, abaixo transcrita:

 

INDICAÇÃO:

 

“Instalação do Sistema e Rede de 
encaminhamento de água com Sistema de Tratamento para servir ao Povoado da Gruta da 
Mangabeira, deste Município de Ituaçu, Bahia”.

 

JUSTIFICATIVA: É de grande importância a

 

instalação de Rede de Água com sistema de tratamento para aquele Povoado, vez que, as famílias 
que ali residem estão enfrentando sérios transtornos no abastecimento de água para as suas casas e 
com a realização desta obra irá solucionar o problema. Lembrando ainda, que aquele Povoado por 
ser um Pólo Turístico em nossa Região, sendo assim, importante para o Nosso município e como 
homens públicos, não podemos deixar de atender os anseios de sua população, bem como, aos 
turistas e romeiros. A instalação desta

 

rede de água é o anseio de todos os moradores que ali 
residem que sofrem por falta de água até para o uso doméstico. O acesso à água potável é questão 
prioritária para a saúde e o bem estar do ser humano. ÁGUA É VIDA! Certo do acolhimento de 
Vossa Excelên cia e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder 
Executivo, não medirá esforços para atender esta solicitação, dado a sua importância e necessidade, 
subscrevo-me, Atenciosamente. Almir Santos Pessoa  Vereador – PSD. Em seguida, o Senhor 
Presidente, saudou a todos os presentes, ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis pelo tempo 
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regimental de cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Almir

 

Santos Pessoa: Questionou quem encaminhou o Ofício relativo 
ao PSF do Campo Grande, solicitando uma cópia do mesmo, questionando se no Ofício está escrito 
que os Agentes não estão trabalhando lá. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Esclareceu que enviou um 
ofício a Secretária de Saúde pedindo uma explicação, uma resposta sobre a retirada do Dia da 
Demanda no PSF do Campo Grande. Afirmou acreditar que a resposta encaminhada poderia ter se 
limitado a dizer que o Dia da Demanda havia sido implantado de forma experimental, mas não deu 
certo e foi descontinuado, que não precisava ter encaminhado um ‘jornal inteiro’, da forma como 
foi encaminhado, que não precisava ter perguntado ao médico, questionando se a decisão sobre o 
que é feito nos PSFs é deste ou da Secretária Municipal de Saúde? Disse que a resposta foi 
encaminhada pelo médico, questionando se o PSF vai funcionar da forma como o médico quer 
trabalhar. Enfatizou

 
que o PSF do Campo Grande está uma ‘porcaria’, está péssimo para a 

comunidade e que ele enviou um ofício exatamente porque está péssimo, que se uma pessoa 
adoecer, ela não consegue atendimento e só consegue agendar uma consulta para trinta dias depois,
ressaltando que o paciente só será atendido se conseguir sobreviver nesse período. Falou

 
que o 

paciente marca um exame para um determinado dia, mas chegando na unidade descobre que o 
médico não foi e se voltar no dia seguinte não é atendido, precisando remarcar para trinta  dias 
depois. Afirmou que em razão disso mandou o seu ofício, mas que a resposta foi desrespeitosa e 
tentando ‘engambelar’ os vereadores que é por isso que quando tem a oportunidade ‘esculhamba’ 
no meio da comunidade, porque o atendimento está péssimo, está errado e que ele vai continuar 
cobrando. Falou que se existem pessoas fazendo ameaças, que eles precisam procurar a justiça, que 
não é mudando a forma de atendimento que eles vão resolver esse problema das ameaças. 
Mencionou que se alguém fizer uma ameaça, é preciso procurar a justiça, que ele vai continuar 
conversando com a comunidade para expor os problemas e relatar que quando ele procura a 
informação, recebe uma resposta tentando desmoralizar o vereador. Afirmou que algo semelhante já 
aconteceu quando fez um questionamento à Secretária de Educação e que agora está recebendo uma 
resposta de um médico, quando fez um questionamento para a Secretária de Saúde. Disse que se a 
Secretária não tem potencial para mandar a resposta, que ela procurasse

 
as informações, que ela vá 

ao
 

local saber o que está acontecendo para ter capacidade de responder ao questionamento feito.
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e 
votação as seguintes matérias: a) –

 
Indicação apresentada pelo Ver. Almir Santos Pessoa, para

 
a 

“Instalação do Sistema e Rede de encaminhamento de água com Sistema de Tratamento para servir 
ao Povoado da Gruta da Mangabeira, deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente, disse que antes de 
conceder a palavra aos Edis gostaria de destacar que naquele dia se comemorava

 

o Dia Nacional 
dos Agentes Comunitários de Saúde, que é uma classe importantíssima para todo o país, 
principalmente para Ituaçu, que ele gostaria de parabenizar esses profissionais, afirmando ser uma 
satisfação enorme contar

 

com o trabalho dessa categoria. Ressaltou

 

que apesar de todos os esforços, 
nem sempre se consegue controlar as epidemias, mas os referidos Agentes

 

conseguem amenizar o 
sofrimento da

 

população, minorando os seus efeitos através do trabalho realizado, que isso é muito 
importante. Destacou

 

que gostaria de deixar registrado em ata os seus parabéns aos Agentes 
Comunitários de Saúde. Prosseguindo, cobrou a recuperação da estrada que liga o

 

Açude ao 
Riachão, bem como da estrada que liga a sede ao São José, afirmando que neste trecho existem dois 
pontos distintos com problema que precisam de uma intervenção e recuperação, porque estão muito 
ruins e as pessoas vem lhe procurando, pedindo essa restauração. Pediu ao poder executivo que faça 
essas intervenções com a maior brevidade possível, principalmente o trecho entre o Açude e o 
Riachão, porque essa estrada tem um fluxo maior, porque é muito usado pelos moradores de 
Tranqueiras e de outras comunidades próximas como Angico, Riachão do Coité, Riachão do Açude, 
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entre outras. Solicitou o envio de ofício ao poder executivo informando essa necessidade, 
enfatizando estar ciente de que as demandas existentes são muitas, mas que são problemas

 

fáceis de 
resolver, porque não é toda a estrada, mas somente alguns pontos críticos. Em seguida, solicitou ao 
Vice-Presidente, Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, que assumisse a condução da sessão porque 
precisava se ausentar antes do término da mesma. Desejou aos vereadores um bom trabalho.

 

Em 
questão de ordem, o Vereador Almir

 

solicitou ao Senhor Presidente que, antes de se ausentar, 
pedisse ao Assessor Jurídico para explicar qual o procedimento para que as pessoas recebam de 
volta o dinheiro pago pela inscrição no concurso público da Câmara de Vereadores, enfatizando que 
as pessoas estão procurando a Prefeitura e não estão conseguindo.

 

Na sequência, o Vice-Presidente, 
Vereador

 
Reinalvo Rocha

 
Ferreira, assumindo a condução dos trabalhos legislativos,

 
iniciou o 

GRANDE EXPEDIENTE, e franqueou a palavra aos Edis pelo tempo regimental de quinze
 

minutos para falar sobre qualquer assunto.
 

Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, a Vereadora questionou ao Vereador Ronaldo se o ofício 
encaminhado por ele estava pedindo explicações sobre a realização de exames laboratoriais ou 
consulta médica? Em aparte, o Vereador Ronaldo

 
disse que encaminhou ofício questionando a 

oferta de consulta médica, que a realização de exames
 
laboratoriais foi cancelada no PSF do Campo 

Grande, que esse foi o terceiro laboratório contratado para prestar  o serviço e que parou de prestá-
lo. Dando continuidade, a Vereadora Elza Maril lu afirmou que não pode responder pelo PSF do 
Campo Grande, que pode falar sobre o funcionamento do PSF da Sede, que quando trabalhava no 
setor funcionava da seguinte forma: que tinha um determinado número de atendimentos que era 
agendado e eram deixadas duas ou três consultas para atender a demanda, que não sabe informar se 
ainda continua sendo dessa forma, que o vereador Ronaldo deveria procurar se informar se ainda 
continua assim. Disse que se houvesse quinze consultas, doze  eram agendadas e três  ficavam 
reservada para os atendimentos de pessoas que estavam doentes e necessitavam de atendimento 
médico. Afirmou ter estranhado a resposta encaminhada ao ofício do Vereador Ronaldo, ressaltando 
que foram usadas muitas palavras difíceis e pouco usadas, que ficou até mesmo difícil entender o 
conteúdo. Disse que o Vereador Ronaldo precisa dar uma resposta, não só para quem enviou o 
ofício, mas também para os moradores da comunidade, afirmando acreditar que antes de fazer isso, 
ele deveria verificar se o atendimento continua da forma como ela disse. Finalizou desejando um 
bom dia a todos.

 
Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a 

Vereadora parabenizou os Agentes Comunitários de Saúde, ressaltando que a sua comunidade não 
conta com o serviço desses profissionais, mas sabe da

 
importância dos mesmos para o município. 

Em seguida, reiterou o pedido de construção dos banheiros públicos na Lage, afirmando que já fez 
essa solicitação diversas vezes, que é uma necessidade da comunidade, principalmente nos dias de 
feira livre. Finalizou desejando a todos um bom dia.

 

Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou a 
todos os presentes, e continuando, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, 
parabenizou os Agentes Comunitários de Saúde, afirmou que o Vereador Ronaldo está certíss imo 
em cobrar a melhoria do atendimento nos PSFs, ressaltando que vê muita coisa errada nessas 
unidades de saúde, que os moradores da sua região sempre reclamam do atendimento, que muitas 
vezes eles agendam o atendimento, mas se o médico não for no dia, eles precisam remarcar 
novamente. Defendeu que nesses, o atendimento deveria ser remarcado para o dia seguinte, que não 
concorda com a remarcação para trinta

 

dias depois, que considera isso um grande erro. Afirmou que 
nos casos de acidente e que as pessoas estão doentes, é preciso garantir que elas recebam 
atendimento médico no PSF, afirmando que isso não está acontecendo no PSF da sua região. Disse 
que o PSF da sua região melhorou um pouco, que antes o atendimento era pior, mas está voltando a 
ser o que era antes, destacando que antes tinha uma enfermeira trabalhando, mas não tem mais, 
defendendo que a Secretária de Saúde faça visitas pelo menos uma vez por mês nas unidades de 
saúde para ver a situação, que se reúna com os moradores da comunidade para saber o que eles 
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estão achando do atendimento. Afirmou que essa é a melhor forma da Secretária de Saúde saber 
como o atendimento nos PSFs está de verdade. Dando continuidade, o Edil afirmou que a sua região 
está bem servida de estrada, mas tem muitos pontos que precisam de cascalho, citando como 
exemplo a subida da

 

Boca da Mata para Tranqueiras, afirmando que tem alguns pontos que só a 
recuperação

 

com o uso das máquinas não terá a durabilidade necessária, sendo preciso molhar e 
usar cascalho. Disse que se isso não for feito e não chover em breve, que em pouco tempo os carros 
não vão mais conseguir trafegar em alguns trechos, porque junta muito pó. Destacou que sempre vai 
fazer as cobranças necessárias, que o gestor precisa olhar para esses

 

pontos em que é preciso ter 
mais atenção, porque de nada adianta usar só a máquina na recuperação. Disse que os alunos das 
Almas Pobres e da Ovelha estão sofrendo com a poeira, que tem carro que roda 

 
sete quilômetros e 

dá pena
 

ver as crianças descendo dos mesmos por causa da poeira, que dá para tirar um balde ou 
dois de poeira de dentro do veículo. Prosseguindo, pediu providências ao gestor em relação a

 
água 

do Marçal e da Ovelha, afirmando que há pouco tempo fez um critica
 

à forma como os recursos 
públicos estão sendo usados, ressaltando acreditar que estão sendo

 
mal gastos, estão sendo usados 

em coisas que não tem necessidade e deixando de ser investidos em coisas que são prioridades, 
citando como exemplo,

 
o abastecimento de água. Afirmou que as pessoas estão passando 

necessidade, que quando comentou a obra na praça em frente da antiga sede da Prefeitura, destacou 
que essa obra poderia esperar um ano ou dois para ser realizada, que deveria ser priorizado o 
abastecimento de água na região do Marçal, afirmando que as pessoas estão passando dificuldade 
de água, assim como os moradores da Ovelha e outras regiões. Disse que o prefeito deveria, pelo 
menos, mandar abastecer os moradores do Marçal com um caminhão-pipa.  Em aparte, o Vereador 
Almir disse que já solicitou ao Prefeito, através de ofício, a disponibilização de um caminhão-pipa 
para abastecer os moradores do Marçal, destacando que as pessoas estão pagando R$ 200,00  
(duzentos reais) por um caminhão-pipa, que muitos tem condição de pagar, mas outros não tem. 
Disse que conseguiu um caminhão, que a pessoa estava colocando água para os moradores, que 
estes pagaram e ele então solicitou ao prefeito que usasse

 
o caminhão-pipa do PAC, que está parado 

na garagem para dar assistência à comunidade.
 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
pediu ao 

Senhor Presidente, que fosse
 

reiterado o ofício, pedindo ao prefeito que tome as providências, 
porque água é vida, que esteve na região do Marçal e os moradores estavam se queixando de que 
para ter água estavam precisando pagar um caminhão-pipa. Falou

 
que o gestor precisa olhar esse 

lado, que quando fala uns acham ruim e outros acham bom, porque o seu dever e obrigação é 
cobrar. Enfatizou

 
que o gestor não pode deixar de lado as questões prioritárias para fazer obras que 

podem esperar um ano ou dois para serem realizadas. Afirmou não ser fácil para um morador abrir a 
torneira de casa e não ter água, sendo difícil passar por isso,

 

e que os vereadores precisam cobrar 
uma solução, porque o povo é que está passando por dificuldade. Pediu ao prefeito que envie um 
caminhão-pipa para abastecer os moradores daquela região, afirmando que coisas que precisam ser 
feitas, estão sendo deixadas de lado e coisas que não precisam estão sendo feitas. Salientou

 

que a 
situação da quadra de Tranqueiras é uma vergonha, que as pessoas que chegam na localidade veem 
logo na entrada uma quadra naquela situação, destacando que isso é uma vergonha, que a

 

quadra 
das Almas Pobres, por causa de quatro refletores, não pode ser usada pelos moradores para praticar 
esportes ou fazer eventos à noite. Afirmou que na semana retrasada foi realizado um evento 
evangélico no local e os moradores pediram que ele providenciasse umas lâmpadas para iluminar o 
local, afirmando que é muito fácil para a administração municipal resolver esse problema, mas que 
fica usando mal os recursos públicos.

 

Em aparte, o Vereador Joel

 

questionou se a quadra citada é 
uma que fica próxima de

 

onde o Vereador Otacílio mora, recebendo como resposta que é uma 
quadra que fica nas Almas Pobres e que é longe de onde mora, cerca de seis quilômetros de 
distância. Em seguida, o Vereador Joel afirmou que se o Vereador Otacílio quiser, eles podem 
fazer uma parceria e cada um dá dois refletores. Em resposta, o Vereador Otacílio afirmou que 
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para iluminar o local é preciso também comprar cento e cinquenta

 

metros de fiação, que ele 
agradece ao Vereador Joel pela sua boa vontade, que não descarta aceitar essa ajuda no futuro. 
Afirmou que às vezes são pequenas coisas que a administração municipal deixa de fazer, que fazem 
com que o povo fique insatisfeito.

 

Em

 

aparte, o Vereador Almir

 

afirmou que os vereadores tem a 
boa vontade de querer ajudar a comunidade, que tem coisas que podem ser feitas, mas que isso 
depende de autorização do prefeito, porque só fazer a instalação dos refletores não resolve o 
problema, porque depois vai ser preciso pagar pela energia e dar

 

a

 

manutenção. Disse que na região 
do Salobro, no Morro, foi aberto um poço artesiano e o prefeito mandou abrir outro ao lado, só para 
não mandar instalar o que havia sido aberto por eles. Salientou

 

que os vereadores podem conseguir 
a perfuração de um poço artesiano no Marçal com seus deputados, mas cabe ao prefeito mandar 
instalar, porque o município é que vai ter que arcar com o custo da instalação e manutenção do 
sistema de abastecimento.

 
Em aparte, o Vereador Sivaldo

 
afirmou que tem muitos trabalhos que o 

Ministério Público
 

não aceita que sejam feitos pelos vereadores por acreditar ser dever do poder 
executivo, que é preciso ter boa vontade, mas que é preciso seguir o que determina a lei.

 
Novamente 

em aparte, o Vereador Almir
 

destacou ter dado a manutenção na iluminação pública  no Distrito de
 

Tranqueiras e na localidade de Piaba, e que algumas pessoas foram denunciá-lo para o Prefeito, 
sendo que ele estava fazendo um benefício para a comunidade. Disse que foi chamado pelo 
Secretário e lhe informou que a sua ação havia sido denunciada lá no Fórum, que diante disso ele 
interrompeu o trabalho que vinha fazendo. Dando continuidade, o Vereador Otacílio  afirmou 
concordar com os seus pares, que os vereadores tem a boa vontade de fazer, mas infelizmente eles 
não podem desrespeitar as leis, sob pena de serem penalizados pela justiça. Mencionou  que sempre 
vem defendendo que o prefeito atenda as prioridades, que no seu entendimento é o abastecimento 
de água, citando como exemplos a comunidade do Marçal, afirmando que o gestor sabe que nesse 
período de seca, as nascentes se esgotam e é preciso tomar as providências necessárias para garantir 
o abastecimento de água das comunidades. Disse que isso se aplica a todas as regiões onde falta 
água, que ele tem água na sua residência, mas que não pode deixar de olhar para quem não tem. Em 
seguida, o Edil, afirmou ser preciso tomar a providência de construir uma barragem para abastecer o 
distrito de Tranqueiras, pedindo que seja enviado um ofício para o poder executivo cobrando, pelo 
menos, a ampliação da barragem que já existente no local, porque o volume acumulado é muito 
pouco e se não chover em breve, o manancial vai secar e os moradores vão ficar sem água. Disse 
que se o município não tiver

 
condição de construir uma barragem maior, que pelo menos amplie a 

existente, solicitando ao Senhor Presidente, que essa providência seja cobrada através de ofício para 
o Prefeito. Afirmou que se o município não tiver condição de arcar com

 

todo o custo, que faça uma 
parceria com a comunidade e os moradores entrem com a mão-de-obra necessária. Finalizou 
agradecendo a presença de todos.

 

Ver.

 

Almir Santos Pessoa:

 

Saudou a todos os presentes,

 

e 
prosseguindo, o Edil

 

comentou a fala do Vereador Otacílio, afirmando que, salvo engano, a 
barragem foi uma promessa de campanha do atual prefeito, que prometeu construir uma nova 
barragem no distrito de Tranqueiras. Em seguida,

 

afirmou que o município tem um caminhão-pipa e 
fez uma licitação para alugar mais três ou quatro caminhões-pipa para abastecer as localidades 
rurais, pedindo que seja reiterado o seu ofício para enviar um caminhão-pipa para abastecer os 
moradores do Marçal, enfatizando que os moradores estão tendo que comprar água para beber. 
Parabenizou os Agentes Comunitários de Saúde pelo seu dia, pediu que o Senhor Presidente veja 
com o gestor a questão do médico em Tranqueiras, afirmando que o PSF está há quase dois meses 
sem médico apesar de ser o único

 

distrito do

 

município. Disse que tinha intenção de cobrar do 
Presidente uma posição em relação ao Decreto Legislativo, enfatizando que todos os vereadores 
assinaram, e o mesmo

 

assumiu o compromisso de verificar a legalidade com o Assessor Jurídico, 
mas até o presente momento nenhuma resposta foi dada aos professores. Em seguida, apresentou 
verbalmente uma Moção de Pesar pelo falecimento de ‘Badu’, solicitando que a mesma seja 
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subscrita por todos os vereadores, que também seja prestada uma homenagem ao mesmo no BOX 
em que sempre trabalhou, afirmando que esteve no local antes dele morrer e que achou um

 

absurdo 
a administração pública

 

ter obrigado as pessoas a fazer uma reforma no local com recursos próprios, 
sendo que se trata

 

de um órgão público. Comentou

 

que conversou com os açougueiros e eles lhe 
informaram que vivem do comércio e não tinha outra opção, porque corriam o risco de ter que 
fechar. Defendeu que

 

a administração pública deveria ter efetuado

 

as reformas, mesmo que fosse 
fazendo aos poucos, de acordo

 

com o orçamento disponível, que esse custo não poderia ter sido 
transferido para os particulares. Afirmou que sua intenção é fazer uma homenagem a ‘Badu’ no 
BOX 17, onde ele trabalhava, sugerindo a afixação de um quadro no local, onde ele trabalhou por 
toda a sua vida. Prosseguindo, o Vereador Almir destacou já ter feito o questionamento ao Senhor 
Presidente a respeito da devolução da taxa paga para inscrição no concurso da Câmara, afirmando 
ser preciso dar uma solução, já que a população quer saber qual o

 
procedimento para receber de 

volta o valor pago, uma vez que o concurso público foi anulado por orientação do Ministério 
Público. Prosseguindo, pediu ao Assessor Jurídico uma orientação a respeito do benefício da 
aposentadoria por invalidez, afirmando que algumas pessoas aposentadas por invalidez estão 
prestando serviços ao município e que ele vai analisar cada caso para saber qual foi o critério 
adotado pela administração municipal. Sobre a água do Marçal e a quadra de Tranqueiras, disse que 
gostaria de reforçar a fala do Vereador Otacílio, solicitando ao Senhor Presidente, que seja reiterado 
o seu ofício a respeito da quadra de Tranqueiras e que já encaminhou diversos ofícios acerca desse 
instrumento público, que é um absurdo a quadra chegar ao ponto que chegou, já que com R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) a administração municipal faria a reforma da quadra.  Enfatizou  que no 
início da gestão, ele e os vereadores Sivaldo e Otacílio se prontificaram a fazer, mas a 
administração municipal não autorizou, afirmando que agora cabe ao poder executivo reformar, 
ressaltando que a quadra é usada diariamente pelos desportistas locais, que ao lado do local existe 
um colégio. Destacou que Tranqueiras é o único distrito do município, que tem um colégio eleitoral 
com cerca de 2.000

 
(dois mil)

 
eleitores, que o prefeito deveria priorizar essa reforma, que sabe das 

dificuldades
 

financeiras enfrentadas pelo município, mas que, como disse o Vereador Otacílio, não 
tinha necessidade do prefeito mandar demolir a praça que fica em frente da antiga Prefeitura, que 
não tinha necessidade de mandar demolir a fonte. Falou

 
que o prefeito deveria eleger melhor as 

prioridades, pedindo ao Senhor Presidente, que seja reforçado o ofício solicitando a reforma da 
quadra de Tranqueiras. Em seguida, afirmou que o Vereador Euvaldo pediu a construção de 
banheiros públicos

 
no povoado da Gruta, ressaltando que a atual administração já está no seu 

terceiro ano e até o presente momento não realizou essa obra e que a arrecadação aumentou muito 
no santuário e o prefeito pode muito bem construir esses

 

banheiros, até mesmo porque o pedido foi 
feito por um aliado dele. Enfatizou

 

que a construção desses

 

banheiros públicos vai ajudar muito a 
comunidade, porque os moradores precisam ficar cedendo os banheiros de suas residências para as 
pessoas usarem e que os banheiros públicos trarão um conforto maior para os visitantes, destacando

 
que próximo do local existe um parque, bares, um campo e uma quadra, sendo de grande 
necessidade a realização dessa obra. Dando continuidade, o Edil afirmou que é um absurdo a 
situação dos cachorros de rua na cidade, que no dia anterior esteve no Bar de Aderbal e havia cerca 
de quinze

 

cachorros no local, que havia alguns visitantes de São Paulo no local e que um dos 
cachorros foi para cima da mesa onde havia uma mulher sentada e essa acabou caindo. Pediu 
providências à Vigilância, ressaltando que entre esses cachorros de rua pode haver algum doente, 
que deve ser dada uma atenção especial aos cachorros que ficam na Praça Barão do Sincorá, já que 
tem muitos bares no local e o mesmo está sendo muito frequentados nos finais de semana, que as 
pessoas estão indo se divertir nesse local, levam crianças e tem que conviver com esses cachorros 
soltos, colocando em risco a integridade de todos. Solicitou que seja enviado um ofício para 
Vigilância Sanitária pedindo providências quanto aos cachorros de rua. Em seguida, disse que na 
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gestão do ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto foi proibido que os açougueiros

 

de fora trabalhassem 
no mercado, que esse foi um acordo firmado na EMAC, que na época era coordenada pelo Senhor 
Antônio José

 

Cedraz, com participação do Secretário e do Prefeito, tendo sido acordado na época 
que os BOXES só seriam liberados para eleitores do município. Afirmou que esteve no local e foi 
abordado por açougueiros, que lhe questionaram a não observância desse critério e informaram que 
algumas pessoas de fora estariam usando os BOXES, que eles tiveram que reformar os seus locais 
de trabalho, que são eleitores do município e que é preciso ver essa questão com o Secretário de 
Administração. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Ver. Sivaldo Ferreira da Silva : Saudou 
a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse que muito já foi comentado sobre a situação do 
abastecimento de água no município, que ele já pretendia comentar sobre esse assunto na presente 
sessão, mas que primeiro gostaria de falar sobre a situação no povoado de Mamona, afirmando que 
foi entregue um abaixo assinado há cerca de três semanas e o mesmo foi encaminhado para o poder 
executivo, mas não deu nenhuma resposta aos vereadores, não disse se vai ou não fazer. Disse que 
já conversou sobre o assunto, mas que não houve nenhuma resposta formal por parte do poder 
executivo, que ele precisa disso para levar ao conhecimento da população. Afirmou que já levou ao 
conhecimento da comunidade o ofício protocolado na Prefeitura, no qual entregou o abaixo 
assinado feito pelos moradores, que agora precisa de uma resposta do poder executivo se vai ou não 
realizar a obra, enfatizando acreditar que vai, porque ninguém consegue viver sem água. Em 
seguida, destacou que vários vereadores já comentaram o abastecimento de água do Marçal, que os 
moradores dessa região têm cobrado bastante uma solução, que todos os vereadores têm  
conhecimento disso, que ele já encaminhou um ofício recentemente cobrando uma solução, mas até 
o presente momento não houve nenhuma resposta. Disse que existe um poço do Senhor Moacir, que 
no ano de 2018 ele cedeu provisoriamente e o mesmo informou que está à disposição para ceder 
novamente, independentemente de haver algum contato prévio por parte do poder executivo 
pedindo autorização. Dando continuidade, comentou a situação da estrada que liga a Lage a 
Tranqueiras,

 
afirmando que já fez essa cobrança anteriormente e não houve nenhuma resposta por 

parte do poder executivo, que alguns vereadores costumam transitar por essa estrada e sabem da 
situação, que recentemente teve que passou

 
pelas estradas da região da Lage e viu que alguns 

trechos já foram recuperados e estão em bom estado.
 
Em aparte, o Vereador Joel

 
afirmou que a 

estrada que liga Cristalândia a Lage já foi recuperada, que a máquina está trabalhando nessa região. 
Dando continuidade, o Vereador Sivaldo

 
disse que passou recentemente pela região, há cerca de 

dez dias, que a

 
estrada de Tranqueiras para Lage não foi recuperada e a máquina não estava fazendo 

esse trabalho. Falou

 

que se o trabalho já estiver sendo feito, é bom para os moradores daquela 
região.

 

Em aparte, o Vereador Almir

 

afirmou que a recuperação da estrada que liga Tranqueiras à 
Lage ainda não foi iniciada, que foi feita a recuperação do trecho que liga a Laje a Cristalândia, que 
foi passada a máquina e está com muita poeira no trecho, já que não foi usado cascalho. Disse que 
existem dois vereadores da região e podem atestar o que ele está falando, que se foi feito algum 
trabalho na estrada entre Lage e Tranqueiras, ainda não foi concluído, que passou recentemente pelo 
local e pode atestar isso.

 

Dando continuidade, o Vereador Sivaldo

 

afirmou que tem conhecimento 
da recuperação da estrada da Lage até a ponte de Cristalândia, que disse isso no início da sua fala, 
que na volta passou pelo trecho que liga a Lage ao município de Tanhaçu e viu que também estava 
em bom estado, mas que o trecho entre a Lage e Tranqueiras é que está precisando ser recuperado. 
Em seguida, disse que os moradores estão cobrando o funcionamento do PSF da Ovelha, afirmando 
que já está há

 

bastante tempo parado.

 

Em aparte, o Vereador Otacílio

 

disse que cobrou, essa 
semana, pessoalmente, do prefeito o funcionamento do PSF da Ovelha, que disse ao gestor que 
quando fala alguma coisa, fala porque tem razão, que disse ao mesmo que, se não tivesse condição 
de fazer os dois ao mesmo tempo, porque não fez a ampliação do prédio escolar primeiro para 
implantar a creche e deixava o PSF funcionando da forma como estava. Afirmou que se o PSF 
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estivesse funcionando como estava, ninguém estaria reclamando, ressaltando que o funcionamento 
estava ruim, mas pelo menos o povo estaria sendo atendido. Disse que o prefeito quebrou o PSF há 
cerca de um ano, não terminou a obra e o povo está tendo que ser atendido no PSF de Boca da 
Mata. Afirmou que levou ao conhecimento do prefeito a intenção da comunidade se reunir para 
reconstruir por conta própria o que o executivo mandou quebrar. Disse ter pedido uma providência 
ao prefeito, que ele tinha o dever de honrar o compromisso assumido com o povo.

 

Dando 
continuidade, o Vereador Sivaldo

 

afirmou que isso deixa os vereadores da região numa situação 
difícil, porque a obra foi iniciada e não foi concluída, que o povo tem razão de reclamar, que o povo 
entende quando precisa aguardar alguns dias para que a obra seja concluída, mas não se pode deixar 
passar tanto tempo sem concluir, que os moradores já estão sem esperança de voltar o atendimento 
no PSF, que ouviu alguns moradores falarem isso. Destacou que essa tem sido a maior 
reivindicação daquela comunidade, ressaltando que o atendimento no setor de saúde deve ser uma 
prioridade de qualquer gestão. Afirmou não ser fácil para uma mãe ter que se deslocar com seus 
filhos até o PSF de Boca da Mata em busca de atendimento médico, que muitas vezes os moradores 
encontram dificuldades para conseguir um veículo para fazer esse trajeto, que muitos moradores 
usam moto e que é arriscado fazer isso levando as crianças. Pediu a Deus para tocar o coração do 
prefeito e que esse leve mais benefícios paras regiões mais necessitadas. Finalizou agradecendo a 
presença de todos, pedindo que voltassem mais vezes nas sessões da Câmara, ao tempo em que, 
desejou aos presentes um bom dia. Ver. Ronaldo da  Silva  Rocha:  Após  fazer  as  saudações  de
praxe, o Edil agradeceu a Deus por mais um dia, e em seguida, desejou  boa sorte ao Senhor Gilvan
Marques na eleição para o Conselho Tutelar, a qual  será realizada no  próximo  domingo, 
parabenizou os Agentes Comunitários de Saúde pelo seu dia, convidou os vereadores e público 
presente para assistir ao torneio beneficente que será realizado no estádio municipal, ressaltando 
que foi uma iniciativa sua e teve o apoio da Prefeitura  Municipal  de Ituaçu, que cedeu o estádio e 
funcionários para ajudar na realização, enfatizando que o torneio será realizado em prol do Senhor
João Dias

 
da Silva, que fez uma cirurgia no olho e todo recurso arrecadado será doado ao mesmo. 

Destacou que uma equipe da região do Vereador Reinalvo fez inscrição para participar do torneio e 
dar uma força para eles. Em seguida, pediu ao Senhor Presidente que seja reiterado o ofício 
solicitando a perfuração e instalação de um poço artesiano na comunidade do Espírito Santo. 
Afirmou que os vereadores encaminham ofícios para o poder executivo e recebem algumas 
respostas como se a gestão municipal estivesse 100%

 
(cem por cento)

 
correta, citando como 

exemplo,

 

o ofício que encaminhou a respeito do atendimento no PSF. Disse que se o poder 
executivo estivesse 100% (cem por cento) correto, a população não estaria reclamando, que se o 
povo está reclamando é porque está ruim.

 

Afirmou que os funcionários das unidades de saúde 
precisam ter em mente que o trabalho deles é atender a comunidade, que o PSF não é local de 
simplesmente dar emprego aos

 

profissionais, que tem ciência de que esses profissionais precisam 
ser valorizados, mas que, em contrapartida, precisam atender bem à população. Mencionou

 

que 
nenhuma administração manda perfurar um poço para dar um emprego, mas sim para abastecer uma 
comunidade, destacando que é caríssimo construir um posto de saúde e também por isso deve ser 
buscada a melhor forma possível de atender a comunidade. Disse que as falas dos vereadores 
Otacílio e Sivaldo reforçam que os problemas estão presentes em quase todas as unidades de saúde, 
ressaltando, que a Prefeitura gasta em média de R$ 50.000,00

 

(cinquenta mil reais)

 

a R$ 
60.000,00(sessenta mil reais)

 

para manter um PSF, questionando porque os profissionais não 
atendem às pessoas da forma correta, que não está dizendo que o atendimento está sendo negado às 
pessoas doentes, mas que para ser atendida

 

a pessoa precisa estar muito doente, que só atende nos 
casos de urgência. Salientou

 

que a pessoa, às vezes, está sentindo uma dor e essa dor é sintoma de 
alguma doença que pode levar à morte, mas não é atendida. Afirmou que faz a cobrança porque os 
moradores lhe cobram e se eles estão cobrando é porque o atendimento não está sendo feito da 
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forma certa, que o atendimento pode estar sendo satisfatório para os profissionais, porque tem hora 
certa para chegar e para sair, mas não seria nada demais para o médico atender três

 

ou quatro

 

pacientes a mais, que chegam sentindo alguma coisa no PSF. Afirmou que o Hospital de Ituaçu 
atende em média quarenta

 

pacientes por dia, questionando porque no PSFs também não pode ser 
atendido. Disse que no ofício foi dito que o Dia da Demanda foi retirado porque as pessoas estavam 
indo de madrugada para o local e formando uma fila, destacando acreditar que se for feito o 
atendimento desses casos que chegam ao

 

dia-a-dia, essa demanda vai deixar de existir. Falou que as 
filas estão sendo formadas porque as pessoas não estão sendo atendidas, que se as unidades de 
saúde atendessem de dez a trinta

 

pacientes por dia, não haveria fila de atendimento, porque o 
contingente populacional é pequeno. Acrescentou

 
que se os PSFs atendem

 
de quatro a seis

 

pacientes por dia, é claro que sempre vai ter uma fila para ser atendido. Destacou
 

que tem algumas 
pessoas que são ignorantes, que é preciso saber conversar com essas pessoas, porque são pessoas 
que nunca entraram numa sala de aula, que se chegar ao extremo de ter uma ameaça, é preciso 
recorrer ao poder judiciário, afirmando que o local

 
de resolver esses problemas é o fórum. Ressaltou

 

que cabe à pessoa ameaçada registrar uma ocorrência na delegacia ou fazer uma queixa no fórum.
 

Em aparte, o Vereador Almir
 

afirmou que os vereadores aprovaram o reajuste dos servidores e em 
alguns casos esse reajuste chegou a quase 50% (cinquenta por cento), ressaltando acreditar que isso 
é um incentivo a mais para as pessoas trabalharem em prol do município. Destacou que o projeto foi 
aprovado por unanimidade de votos pelos vereadores.  Prosseguindo, o Vereador Ronaldo  afirmou 
que muitas pessoas pensam que ele está cobrando por ser oposição, que está procurando ‘picuinha’, 
mas que isso não tem nada a ver, que está cobrando porque o atendimento não está bom para o 
povo. Afirmou que fica indignado com certas respostas que recebe, que essa foi a segunda que 
recebeu e não gostou, que fez uma simples pergunta e recebeu como resposta um verdadeiro 
‘jornal’, que não é assim que deve ser, que é preciso sentar para conversar, marcar uma reunião, 
convidar os vereadores, que são os representantes do povo, ressaltando estar à disposição para se 
reunir, mostrar o seu ponto de vista, expor as queixas da população para decidir a forma de 
atendimento. Finalizou agradecendo a presença

 
de todos e desejando um bom dia aos presentes.

 Prosseguindo, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Líder da Oposição.
 

Fazendo uso da 
palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , pediu aos vereadores que 
convidassem

 
os moradores das suas comunidades para participar da eleição dos novos membros do 

Conselho Tutelar, que será realizada no próximo domingo, ressaltando que é preciso levar um 
documento oficial com foto e o título de eleitor. Em seguida, agradeceu à Secretária de Saúde e ao 
Diretor do Hospital, Senhor Eduardo

 

Figueredo, pela assistência que deram a ele, afirmando que 
estava necessitando muito. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Otacílio, afirmando que em 
sessão anterior ele se manifestou sobre o PSF da Ovelha e algumas pessoas deturparam a fala dele 
dizendo que o mesmo

 

era contra a instalação da creche na localidade, que o próprio prefeito foi 
naquela região dizer isso, mas que na verdade ele defendeu que o prefeito não deveria ter iniciado a 
obra no PSF se não tinha recurso para concluir. Disse que algumas pessoas usaram esse episódio 
para tentar denegrir a imagem do Vereador Otacílio na região em que ele tem o maior número de 
votos. Dando continuidade, o Edil afirmou que a Secretária de Educação encaminhou para o 
legislativo a cópia dos pareceres que motivaram os Decretos do Poder Executivo, informando que 
as gratificações pelos cursos de aperfeiçoamento seriam pagas e o Decreto que suspendeu o seu 
pagamento seria revogado, mas até o presente momento nada disso foi feito, que nada foi pago. 
Defendeu que o legislativo precisa dar uma resposta aos professores, que é preciso dizer quem está 
certo e quem está errado, que é preciso tomar uma providência, ressaltando que já cobrou do 
Presidente da Câmara e que agora estava cobrando do Presidente em exercício uma resposta. 
Afirmou que os representantes do sindicato não podem ficar comparecendo a todas as sessões à 
espera de uma resposta e não ter essa resposta, que os vereadores têm o dever de dar essa resposta. 
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Em seguida, desejou sorte ao Senhor Gilvan

 

Marques

 

e sua esposa na eleição do Conselho Tutelar, 
bem como aos demais candidatos que estão concorrendo. Finalizou desejando um bom dia a todos 
os presentes.

 

Logo após, o Presidente

 

em exercício, Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, saudou

 

a todos

 

os

 

presentes,

 

e

 

em

 

seguida,

 

agradeceu a Deus por participar de mais um dia de sessão, 
parabenizou os Agentes Comunitários de Saúde pelo seu dia, solicitou que seja reiterado o pedido 
de perfuração de um poço para atender as comunidades do Guigó e Canabrava, destacando que o 
Rio Ourives está secando e quando isso acontece a água fica imprópria para consumo, porque o 
manancial tem pouca areia para ‘filtrar’ a água. Disse que se não for perfurado o poço e não chover 
em breve, as comunidades precisarão ser abastecidas com carros-pipa. Em seguida, destacou que 
desde a gestão anterior vem cobrando a extensão

 
do calçamento do povoado da Lage até o 

cemitério, bem como da saída do cubículo, ressaltando que quando o atual gestor assumiu, 
encaminhou ofício pedindo a realização dessas obras e que gostaria de reforçar esse pedido 
novamente através de ofício, solicitando que seja enviado ao chefe do poder executivo. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente em exercício, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada  a  

presente sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai 
devidamente assinada.  Ver. Joel Teixeira Silva –  Primeiro Secretário, mandei digitar e 
subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, em quatro de 
outubro de dois mil e dezenove.  

_______________________________________  

___________________________________________
 

___________________________________________
 

___________________________________________
 

___________________________________________

  
___________________________________________

 
___________________________________________

  ___________________________________________  

 ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________
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