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Ata da Sexta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 

Aos vinte e oito dias

 

do mês de setembro

 

do 
ano de dois mil e dezoito, às

 

oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado 
na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve 
reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha tendo 
como Secretários os Vereadores, Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos (2ª Secretária).

  

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

 

Euvaldo Figueredo da Silva, Otacilio Caíres de Souza e Tertulina Silva Andrade. Ausente o 
Vereador Reinalvo Rocha Ferreira. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente,

 

“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
 

Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi 
aprovada pelos Vereadores presentes.

 
Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o

 
PEQUENO 

EXPEDIENTE, 
 

e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: 
a) –
 

Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio C aíres de Souza, com o seguinte teor: Exmo. 
Senhor Márcio Aparecido Araújo Silva, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 21 de setembro de 2018.

 
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 

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

 
“Instalação de uma bomba no Rio de Contas, 

altura da Fazenda do Senhor Carlinhos do Maçal, com instalação de uma rede de canos para 
levar água até o morro, construindo aí uma caixa D’Água, levando daí, por meio de outra rede de 
canos, até o Povoado do Marçal, deste Município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: As 
famílias que ali residem, há muito tempo clamam por um abastecimento de água para que 
possam ter uma vida mais digna, daí a necessidade da implantação de uma rede de abastecimento 
de água do Rio de Contas para o Povoado do Marçal, visando atender os moradores  daquele 
Povoado, melhorando a qualidade da água para o consumo humano. Somos sabedores que a 
nossa região sofre com a constante falta de água potável. Ressalta-se que do Morro até o 
Povoado do Marçal, a água irá por gravidade, portanto, necessita somente da instalação da rede 
por meio de canos, naquele trecho. Rogo que a referida implantação da rede de água seja feita 
urgentemente, para evitar que os habitantes daquela localidade fiquem impossibilitados de seus 
afazeres domésticos, trazendo assim, grandes benefícios. É dever do poder público garantir 
melhorias na qualidade de vida da população. ÁGUA É SAÚDE É VIDA! Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder 
Executivo, não medirá esforços

 
para atender esta indicação, dado a sua importância e 

necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Otacílio Caires de Souza -
 
Vereador –

 
PSD; b) –

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

Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Ituaçu (BA), 21 setembro de 2018. Senhor Presidente, Pelo presente, reitero a Indicação de 
minha autoria encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha 
autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de passagens molhadas nos córregos e 
riachos localizados no trecho da estrada vicinal que liga o Povoado de Boca da Mata ao Povoado 
do Açude, deste município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: Trata-se de um anseio 
comunitário e um sonho das famílias daqueles Povoados, uma vez que, ameniza os transtornos 
causados pelos córregos localizados na estrada vicinal entre as localidades de Boca da Mata ao 
Povoado do Açude, principalmente no período chuvoso, com acúmulo de água nos córregos, 
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dificultando o ir e vir dos cidadãos e dos veículos, danificando os automóveis e motos, que 
transitam por aquela estrada vicinal, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e 
danificação do patrimônio. Portanto, a construção das passagens molhadas no referidos córregos 
irá amenizar as dificuldades dos moradores daquelas comunidades, sobretudo, no transporte dos 
seus produtos agrícolas, no transporte de estudantes e no transporte de pessoas nas difíceis horas 
da

 
doença, necessitando de socorro médico. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais 

Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços 
para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, 
Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva -

 
Vereador PR; c) -

 
Moção de Pesar

 
pelo falecimento 

do Sr. João Ribeiro Leite, com o seguinte teor:
 
Ituaçu (BA), 28 de setembro de 2018. Senhor 

Presidente, Apresentamos a esta Casa Legislativa, Moção de Pesar
 
pelo falecimento do Sr. JOÃO 

RIBEIRO LEITE. (Proposta pelo Vereador Adriano Silva Machado e apoiada por todos os demais 
Edis). MOÇÃO DE PESAR: No dia 09 deste mês de setembro do corrente ano de 2018, fomos 
acometidos de uma imensa tristeza e pesar devido ao falecimento do SR. JOÃO RIBEIRO LEITE, 
nascido na Fazenda Velhas, deste município de Ituaçu, Bahia, em 22 de junho de 1936. Era filho 
de Elisiário da Silva Leite e Etelvina da Silva Leite, era casado com Isabel Morais Leite, com a 
qual conviveu durante 53 anos de harmonia e amor. Tal acontecimento abalou os Ituaçuenses. 
Carinhosamente conhecido como “João Gabiraba”, chegou nesta cidade de Ituaçu, no ano de 
1949, com 13 anos de idade, vindo a morar com Dona Teté, sogra do Senhor Vade da Farmácia, 
recebendo todo o apoio e carinho. Em 1958 os seus pais, juntamente com os outros seus irmãos 
mudaram da Fazenda Velhas para esta cidade de Ituaçu, juntando-se com João, vieram a residir 
em uma casa situada na Praça Barão do Sincorá, cuja casa existia em anexo  um ponto comercial, 
onde João deu inicio as suas atividades de comerciante. Embora tenha cursado somente até o 5º 
ano primário, obteve um ótimo conhecimento na matemática e na língua portuguesa. Do 
casamento com Isabel adveio 04 filhos, Cristina, Clayde, Cláudia e Luiz. Era uma pessoa alegre, 
de boa reputação, honesto, íntegro, trabalhador, acima de tudo bom pai, deu aos seus filhos 
respeito e carinho, sempre os guiando para uma formação de retidão, ajudando-os em seus 
planos de vida, nunca os abandonaram e estes (seus filhos) ouviram tais lições. O maior presente 
para os pais é que seus filhos temem a Deus e sejam retos, respeitadores e respeitados, e este 
presente os seus filhos o deram,

 
por isso, podemos dizer que este foi um dos principais motivos 

que o
 

nosso amigo “João Gabiraba”, partiu para junto de Deus cheio de felicidades.
 

Exerceu a 
atividade de comerciante com dignidade e respeito a todos, quer seja fregueses, fornecedores e 
amigos que em seu ponto de comércio frequentava. Tratava a todos sem distinção e, sobretudo 
com sinceridade. Usava poucas palavras para expressar sua opinião. Com a sua sabedoria 
peculiar e visão de negócios foi um comerciante dos mais prósperos. Engajado na política do 
município de Ituaçu, Bahia, exerceu o cargo de Vereador em

 
Ituaçu, quando da gestão do ex-

prefeito Dr. Luiz Edson de Gouveia, com respeito, sinceridade e urbanidade, mesmo para com os 
seus adversários, contudo, mantinha a fidelidade ao grupo que pertencia. Com a partida de  
“Gabiraba”,  a tristeza tomou conta de todos nós e dos seus muitos amigos e moradores das 
zonas rurais circunvizinhas da nossa cidade de Ituaçu. “João Gabiraba” possuía ainda o dom de 
ser músico, expressando-o através da sanfona e do violão. Com estes instrumentos e sua voz, 
teve participação atuante nas rodas de músicas, nos carnavais, nas animações dos bailes, nos 
leilões, nas festas juninas e nas demais atividades festivas, dando alegria para todos ituaçuenses, 
podemos dizer com toda convicção que “Gabiraba”,

 

fez parte do folclore de Ituaçu, Bahia. 
Recebeu o apelido de Gabiraba pelo espírito de alegria que contagiava a todos quando em suas 
apresentações musicais, tocava e cantava a musica “Quebra, Quebra Gabiraba”. O som de seu 
violão e sua voz soam em nossos ouvidos, quando relembramos a última seresta realizada nesta 
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cidade de Ituaçu. SALVE A MUSICA, SALVE A VIDA E SALVE GABIRABA!

 

Assim, jamais 
poderíamos deixar de prestar esta homenagem ao nosso saudoso “João Gabiraba”,

 

merecedor do 
nosso reconhecimento pelo exemplo de um homem próspero e digno, ressaltando que esta 
homenagem não é só do nosso anseio, como também de todos ituaçuenses. Que Deus, com a sua 
imensa sabedoria e misericórdia possa dar ao saudoso “João” o descanso da vida eterna, para que 
dê a sua alma muita paz, sossego e as glórias do Céu e aos seus familiares nesse momento de dor 
e de saudades, a resignação por tão grande e triste perda.  Declarou Jesus “Eu sou a ressurreição 
e a vida; quem crê em mim, ainda que morra, viverá; -

 
João 11:25”.

 
Assim, solicitamos a Vossa 

Excelência que, após os trâmites regimentais, seja a presente Moção
 

transcrita nos Anais desta 
Câmara e dela seja dado conhecimento aos familiares do nosso saudoso amigo, JOÃO RIBEIRO 

LEITE. Márcio Aparecido Araújo Rocha –
 

Presidente; Ronaldo da Silva Rocha -
 

Vice-
Presidente;

 
Joel Teixeira Silva -

 
Primeiro Secretário; Elza Marillu Martinelly Silva Ramos

 
-

 

Segunda Secretária; 
 

Adriano Silva Machado  -
 
Vereador-

 
PTB; Almir Santos Pessoa

 
-

 
Vereador 

–
 

PSD; 
 

Euvaldo Figueredo da Silva
 

-
  

Vereador –
 
PP; 

 
Otacílio Caires de Souza

 
-

 
Vereador –

 

PSD; Reinalvo Rocha Ferreira -  Vereador – PMDB; Sivaldo Ferreira da Silva -  Vereador –  PR; 
Tertulina Silva Andrade - Vereadora – PR; d) – Requerimento apresentado pelo Senhor Flávio 
José Wanderley Brito, abaixo transcrito:  Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.  Ituaçu-BA, 24  de setembro  de 2018. Senhor 
Presidente, Eu, Flávio José Wanderley Brito, RG nº 04.814.967-50, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado, na Avenida José Carlos Brito, Bairro II de Julho, nesta cidade de Ituaçu -BA, 
venho a presença de Vossa Excelência, solicitar um espaço destinado a Tribuna Livre da 
próxima Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 28.09.2018 (sexta-feira), para fazer um 
pronunciamento nesta Casa Legislativa, com o fim específico de apresentar denúncias acerca da 
administração pública municipal. Nestes Termos; Pede Deferimento. Atenciosamente. Flávio 
José Wanderley Brito; e) - Comunicado encaminhado aos Vereadores, pelo Deputado Pastor 
Sargento Isidório, com o seguinte teor: Vereadores não são Baba -Ovo de Prefeito e precisam ter 
emendas impositivas para executar ou construir em suas bases beneficiando seus munícipes, 
como ocorre com Deputados e Senadores. Isto precisa

 
constar em Lei Federal! Exmo. Senhor 

Vereador, Legítimo, mais próximo Legislador a serviço do Povo e mais acessíveis socorristas 
nas horas mais difíceis no município: Encaminho para V,Exa., cópia do Diário Oficial do Estado 
com tratativas na Câmara Federal desde 2015 buscando isonomia com os demais Parlamentares: 
Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais. Esta minha luta em favor dos vereadores 
dos 5.564 (cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro) municípios brasileiros visa fazer justiça aos 
operantes e aguerridos homens e mulheres que ficam verdadeiramente expostos em seus 
municípios, sendo a qualquer hora do dia e da noite o primeiro padre, pastor, policial, juiz, 
enfermeiro, socorrista, bombeiro, psicólogo e, principalmente, assistentes sociais

 

pelos 
importantes serviços prestados à sociedade. Ou seja, dispor de um montante de recurso nos 
orçamentos municipais para que estes mui dignos legisladores participem efetivamente da 
execução do orçamento indicando prioridades para suas bases será medida de inteira justiça, 
tornando nossos vereadores iguais aos demais legisladores brasileiros já beneficiados por esses 
recursos que em muito ajuda nas suas reeleições e que por jurisprudência, serve de lastro para 
assegurar tal direito também aos legisladores municipais, uma vez que este tema está pacificado 
através da PEC 358/13. Segue anexo Diário Oficial de nossa luta, aqui na Bahia e já 
encaminhada para o Congresso Nacional. Atenciosamente, Pastor Sargento Isidório –

 

Presidente 
Estadual –

 

AVANT E/BA –

 

Vice-Líder do Governo e da Maioria.

 

Em seguida, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos 
expedientes lidos. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Otacilio Caíres de Souza:
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Parabenizou

 

o colega

 

Sivaldo pela indicação apresentada, destacando que ele já havia 
apresentado a mesma indicação no início do ano, solicitando as passagens molhadas, mas que o 
atual pedido reforça tal necessidade e é válido. Ver. Sivaldo

 

Ferreira da Silva:

 

Afirmou que a 
sua indicação vem exatamente reiterar o pedido feito anteriormente pelo colega

 

Otacílio.

 

Ver. 
Almir Santos Pessoa:

 

Disse que está de posse de um abaixo-assinado feito

 

pelos moradores da 
comunidade do Marçal, os quais se reuniram

 

com o líder da comunidade e com o prefeito, que 
assumiu o compromisso de perfurar um poço na localidade até o dia anterior. Disse

 

ter tomado 
conhecimento de que a administração municipal alugou um poço existente. Falou

 

que a 
indicação feita pelo colega

 

Otacílio, sugerindo

 

a utilização da rede que abastece o Distrito de 
Tranqueiras é boa, já que garantiria água em tempo integral para os moradores. O Edil 
mencionou

 

que está tentando resolver o problema da comunidade, assim como o Vereador 
Sivaldo, que também já se manifestou sobre a necessidade de perfurar um poço na localidade. 
Sobre a lei apresentada pelo Sargento Isidório, destacou que o objetivo da mesma é garantir que 
os vereadores tenham

 

direito de apresentar emendas ao orçamento, garantindo a realização de 
obras em suas regiões. Afirmou que isso só será possível se houver uma mudança na LDO e que 
para isto é necessário oito votos a favor da mudança, enfatizando a necessidade dos Edis

 

pensarem a respeito desse assunto. Destacou que os

 

vereadores vão passar a ter

 

mais força na

 

hora de representar as suas comunidades. Disse que a sua maior votação foi no povoado da Gruta 
da Mangabeira e em Tranqueiras e que, se houver esta mudança, ele vai poder apresentar emenda 
para abrir um poço, ou realizar alguma obra de reforma com recursos destas emendas. Pediu aos 
demais colegas

 
que analisassem o projeto, ressaltando ser

 
o mesmo

 
de grande valia para todos os 

vereadores.
 

Voltando a usar da palavra, o Vereador Otacilio, destacou que
 
em relação a 

indicação de sua autoria, achou
 

que o Vereador Almir Pessoa estava
 

certo em sua colocação, já 
que a utilização da rede de abastecimento do Distrito de Tranqueiras para levar água para o 
Marçal seria a solução definitiva do problema. Destacou que a medida adotada

 
pela 

administração municipal, de alugar um poço para abastecer a comunidade, é uma medida 
provisória e não uma solução de longo prazo. Destacou que se for usada a água do Rio de 
Contas, a solução será definitiva.

 
Na sequência, o Senhor Presidente abriu o espaço destinado a 

TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que estava inscrito o Senhor Flávio José Wanderley 
Brito, para fazer um pronunciamento nesta Casa Legislativa, com o fim específico de apresentar 
denúncias acerca da administração pública municipal, conforme solicitação apresentada no dia 
24.09.2018, acima referida. Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente disponibilizou o 
tempo de cinco minutos para o referido senhor fazer o seu pronunciamento. Em seguida, o  

 Senhor Flávio José Wanderley Brito saudou a todos os presentes, em especial aos alunos da 
Escola Municipal Juvenal Wanderley, destacando a importância dos estudantes ituaçuenses 
exercerem a sua função de cidadãos. Prosseguindo, disse que o objetivo da sua participação na 
sessão do legislativo municipal, é fazer denúncias contra o poder executivo municipal, em razão 
das irregularidades constatadas por ele, afirmando que essas primeiras denúncias que vai fazer 
no legislativo, já foram feitas desde o dia 26/04/2018 na Polícia Federal, em Vitória da 
Conquista. Enfatizou que o Delegado da Polícia Federal, Dr. Rodrigo Souza, já solicitou 
informações ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Afirmou que a primeira denúncia  
versa sobre uma obra de cobertura do Parque Infantil, realizada pela administração municipal em 
junho de 2017, na Praça Barão do Sincorá, sem qualquer tipo de procedimento licitatório e que 
custou R$

 
40.000,00 (quarenta mil reais), ressaltando

 
que isso é crime,

 
e que crime maior foi a 

forma como a empresa recebeu pelo serviço. Destacou
 

que a obra foi executada pela empresa 
Metalúrgica Dois Irmãos, de Tanhaçu, mas dois pagamentos pela mesma foram realizadas pelo 
Senhor Luan do Nascimento Luz, proprietário da empresa Luan do Nascimento Luz ME, sendo: 
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um no dia 14/06/2017, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), através de transferência 
bancária; e outro no dia 02/03/2018, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), também através 
de transferência bancária. Falou

 

que a empresa Luan do Nascimento Luz ME ganhou a licitação 
para fornecimento da

 

merenda escolar em 2017 e deve ter ganho também em 2018, destacando 
que as obras de cobertura do parque infantil foram pagas usando recursos da merenda escolar e 
que isso constitui crime, cabendo aos vereadores apurar essa denúncia. Disse que a segunda 
denúncia

 

versa sobre

 

a construção de um estacionamento particular na Gruta da Mangabeira 
usando máquinas do PAC2, ressaltando que isso é crime. Prosseguindo, falou

 

que a terceira 
denúncia, também feita por ele

 

na Polícia Federal, é sobre a Empresa Construtora Diamantina, de 
Ituaçu, que teria usado outras empresas de fachada para participar de licitações no município em 
2017. Destacou

 

que uma das empresas participantes pertence a uma pessoa que engraxava as 
máquinas na garagem da Prefeitura de Ituaçu, questionando como a mesma

 

poderia participar de 
uma licitação para fornecer materiais de construção. Disse que isso não condiz com a realidade. 
Afirmou que existe ainda uma outra suspeita, já que em 2018 o sobrinho do prefeito, de nome 
Robson André,

 
passou a ser sócio dessa empresa, aumentando a suspeita de que houve fraude no 

processo licitatório. Salientou
 

que a quarta denúncia
 

é sobre o transporte escolar, já que em 
2016, último ano da gestão anterior, o gasto aproximado era de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e 
duzentos mil reais) por ano,

 
e que na atual gestão esse valor passou para quase R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais), afirmando que há um superfaturamento. Acrescentou
 
que, salvo 

engano, a empresa vencedora ainda foi beneficiada por dois ou três aditivos em 2018, que onerou 
ainda mais os cofres públicos. Falou

 
que buscou informações com algumas pessoas que prestam 

serviços na área de transporte escolar,
 

e os mesmos afirmaram acreditar que esta informação 
deve estar errada, porque atualmente estão recebendo menos que recebiam em 2016. Questionou 
como o valor pode ter aumentado tanto, se os prestadores de serviço estão recebendo menos que 
antes. Afirmou que estas denúncias já foram feitas na Polícia Federal e que caso algum vereador 
ou cidadão tenha interesse, que ele pode disponibilizar uma cópia do ofício. Disse  que gostaria 
de fazer uma nova denúncia, que ainda não foi feita na Polícia Federal, mas que vai apresentar ao 
Ministério Público Estadual, é sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 
2011 pelo ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto, Ministério Público do Trabalho e Ministério 
Público Estadual, que impede, a partir da data da sua assinatura, a contratação de cooperativas 
para terceirização de mão de obra. Ressaltou que a prefeitura realizou licitações em 2017 e 2018 
com este objetivo, contrariando o que determina o TAC. Afirmou que, segundo dados do próprio 
Tribunal de Contas dos Municípios, existe uma cooperativa chamada COOPERSEBA que 
fornece 20 (vinte) trabalhadores para a Prefeitura, totalizando um gasto de R$ 32.274,52 (trinta e 
dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), enquanto o valor 
efetivamente pago aos trabalhadores é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), indagando  aos 
vereadores, para onde está indo o restante dos recursos?  Falou que cabe aos mesmos investigar 
isso. Enfatizou

 
que isso é só uma pequena parte do que ele já apurou, ressaltando acreditar que 

administração pública tem obrigação de agir com transparência e que o município firmou um 
TAC e não pode descumpri-lo. Afirmou que existem

 
ainda vários casos de nepotismo no 

município, chamando a atenção para o caso da cunhada do prefeito, Senhora Clayde que trabalha 
40 (quarenta) horas por semana para o Governo do Estado e 40 (quarenta) horas para o 
município, destacando que isso não pode, primeiro porque ela não poderia ser contratada por ser 
cunhada do prefeito e segundo porque ninguém consegue trabalhar oitenta horas por semana. 
Afirmou que o Senhor Aroldo Lima, que é concunhado do prefeito, exerce o cargo de chefia de 
gabinete e que isso não pode. Disse que existe ainda a contratação do Senhor Luís Mário Moraes 
Leite, que é irmão da primeira-dama e cunhado do prefeito. Destacou que, segundo dados do 
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próprio TCM, a administração municipal contratou a cooperativa COOPERVEL para fornecer 
uma van tipo furgão para fazer o transporte da merenda escolar, questionando onde está esse 
veículo que ele nunca viu, questionando qual a placa do veículo. Disse que a mesma empresa 
fornece duas vans para fazer o transporte de pacientes para Vitória da Conquista e uma para 
Brumado, mas que as mesmas não existem, mas se existirem o município tem obrigação de 
apresentá-las, questionando qual é a placa desses veículos. Falou

 

que o contrato dessas vans está 
irregular, já que o serviço não está sendo prestado. Acrescentou

 

que foi licitada ainda a locação 
de três caminhões truck para fazer a coleta de lixo do município, questionando onde estão esses 
veículos e qual é a placa dos mesmos, já que está sendo pago R$ 15.210,00 (quinze mil, duzentos 
e dez reais) por mês por esse serviço. Disse que tem ainda outro

 
contrato de locação de caminhão 

truck no valor de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta
 
reais) para serviços diversos, 

destacando
 

que nunca viu um caminhão truck trabalhando no município de Ituaçu. Disse que 
existe ainda um contrato de locação de dois caminhões-pipa, que é para serem usados para 
molhar os jardins, mas que quem faz esse serviço é o caminhão-pipa do PAC2. Questionou aos 
vereadores se eles têm

 
conhecimento de que existem dezesseis veículos locados pelo município 

para fazer o transporte de pacientes da zona rural para a sede do município. Em seguida, indagou
 

ao vereador Almir,
 

se existe um veículo da COOPERVEL que faz o transporte de pacientes de 
Tranqueiras para Ituaçu e se

 
este

 
fica parado

 
na unidade de PSF à disposição?

 
Em resposta, o 

Vereador Almir informou que ele só vai em Tranqueiras nos finais de semana, mas que tem 
conhecimento de que existe um carro alugado, de propriedade do Senhor Nei, que faz o 
transporte dos pacientes de Tranqueiras para Ituaçu, ressaltando que não sabe dizer se o carro 
fica parado no PSF. Em seguida, indagou ao Vereador Joel se existe um carro da COOPERVEL 
à disposição na unidade do PSF para fazer o transporte dos pacientes da Lage para Ituaçu?  Em 
resposta, o Vereador Joel disse que não tem conhecimento de nenhum veículo que fica à 
disposição dos pacientes na unidade de PSF, mas que existe um veículo, de propriedade do 
Senhor Henrique, mas quem é responsável pelo carro é a vereadora Tertulina. Em seguida, o 
Senhor Flávio, questionou a Vereadora Tertulina se o carro fica à disposição dos pacientes na 
unidade de PSF? Em resposta, a Vereadora Tertulina afirmou que o carro não fica parado no 
posto de saúde porque precisa fazer o transporte dos pacientes e que quem controla as viagens é 
Tatiane. Questionou se a Vereadora Tertulina já autori zou alguma viagem desse veículo?  Em 
resposta, a Vereadora Tertulina

 
disse que não,

 
e que as viagens são autorizadas por Tatiane. 

Dando continuidade, o Senhor Flávio afirmou que pretende retornar ao legislativo municipal 
para apresentar novas denúncias. Disse que a Câmara de Vereadores tem como uma das suas 
funções a fiscalização do poder executivo, enfatizando esperar que as denúncias feitas por ele 
sejam averiguadas. Afirmou que pretende solicitar uma cópia da ata da presente sessão, pois caso 
nenhuma providência seja adotada pelos vereadores eleitos pelo povo para fiscalizar os atos do 
executivo, que vai denunciar os vereadores no Ministério Público Estadual e Federal e no 
Tribunal de Contas dos Municípios por estar sendo omisso diante das irregularidades cometidas 
pelo poder executivo. Finalizou agradecendo a todos pela oportunidade.

 
Dando continuidade aos 

Trabalhos, o Senhor Presidente agradeceu as palavras do Senhor Flávio José Wanderley Brito,

 
e 

em seguida solicitou do Assessor Jurídico da Câmara maiores esclarecimentos acerca das 
denúncias que foram feitas e quais são os procedimentos que podem ser adotados pelo legislativo 
municipal

 

em relação as mesmas.

 

Fazendo uso da palavra, 

 

o

 

Assessor Jurídico Dr. Antônio 
Augusto

 

Medrado dos Anjos e Silva,

 

saudou a todos os presentes, e afirmou que há muito 
tempo vem estranhando a forma como a Tribuna Livre tem sido usada na Câmara de Ituaçu, 
tendo em vista que a lei restringe o uso da mesma aos membros das classes representativas, a 
exemplo de Sindicatos, Associações etc. Disse não ter certeza se o Senhor Flávio José 
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Wanderley Brito é membro de alguma entidade representativa, destacando que não está fazendo 
juízo de valor acerca do que foi colocado, mas apenas abordando uma questão legal, do ponto de 
vista jurídico. Afirmou que não se pode permitir o uso da Tribuna Livre por qualquer cidadão, 
devendo o seu uso ser restrito aos membros de entidades representativas, conforme especificado 
no Regimento Interno.

 

Em questão de ordem, o Vereador Almir

 

indagou

 

ao Assessor Jurídico,

 

qual o artigo da lei que impede os cidadãos de usar a

 

Tribuna Livre da Câmara de Vereadores? 
Em resposta, o Assessor Jurídico afirmou que a

 

lei não proíbe, mas o artigo 80, §4I ,nicni ,º

 

do 
Regimento Interno da Câmara,

 

é claro ao dispor que só poderá usar a Tribuna Livre membros de 
entidades representativas. Dando continuidade, destacou que, conforme o próprio Senhor Flávio 
José Wanderley Brito informou, as denúncias já foram feitas na Polícia Federal, cabendo agora 
aguardar as investigações para ver o desfecho. Afirmou que a Câmara de Vereadores não pode 
atropelar as investigações da Polícia Federal, enfatizando que não se pode acionar todas as 
instâncias para fazer a mesma investigação, sob pena de se criar um caos. Destacou que o Senhor 
Flávio José Wanderley Brito solicitou inclusive a abertura de um inquérito, mas somente os 
vereadores tem competência para formular tal pedido. Salientou

 
que há muitos estudantes 

presentes no plenário e que uma das maiores queixas no Brasil atual é a impunidade, mas 
ressaltou que a impunidade existe exatamente porque a legislação não é respeitada e acaba sendo 
distorcida. Afirmou que outro fator que contribui para isso é uma legislação antiga, fora de 
contexto com a realidade atual. Ressaltou

 
que existem diversas autoridades na esfera federal que 

praticaram atos indevidos e que a apuração só está ocorrendo agora, muitos anos depois, não 
porque o processo começou agora, mas sim porque o processo de investigação é lento e denota 
tempo., enfatizando

 
que isso é necessário para que inocentes não sejam acusados indevidamente. 

Mencionou que a Polícia Federal está fazendo as suas investigações, que isso vai demorar, mas 
em algum momento este inquérito vai chegar às suas conclusões. Falou que agora  é preciso ter 
paciência e esperar a investigação da Polícia Federal, mas que isso não impede qualquer 
vereador de se aproveitar dessas informações para usar a sua prerrogativa de fiscalizar os atos do 
poder executivo, na condição de representante do povo. Disse que a figura do vereador existe 
exatamente para isso e que, se assim não fosse, bastaria qualquer cidadão fazer uma denúncia e 
não se precisaria de vereador. Falou que cada vereador tem que analisar as denúncias que foram 
feitas, com calma, sem afobamento, através dos meios legais. Destacou que os Ministérios 
Públicos, Estadual e Federal, existem também para apurar esse tipo de denúncia e, conforme 
informou o Senhor Flávio José Wanderley Brito, ele já fez a denúncia no Ministério Público 
Federal e vai fazer também no Ministério Público Estadual. Disse que todos os vereadores 
tomaram conhecimento das denúncias e agora cabe a cada um adotar as providências que julgar 
necessárias, mas que nesse momento não acredita que caiba qualquer tipo de decisão por parte 
dos vereadores. Em seguida, O Senhor Presidente esclareceu que alguns vereadores foram 
questionados pelo Senhor Flávio José Wanderley Brito e responderam ao mesmo com base no 
que conhecem das suas comunidades. 

 
E dirigindo-se ao

 
Senhor Flávio, informou ao mesmo,

 
que 

a ameaça que ele fez de denunciar os vereadores caso os mesmos não adotem nenhuma 
providência, não tem qualquer efeito legal, já que os vereadores gozam de imunidade 
parlamentar. Disse que o mesmo pode ficar à vontade para agir da forma como achar melhor, 
ressaltando que o acesso à justiça é um direito de todos os cidadãos, mas que não vai admitir que 
o poder legislativo seja usado para fazer política partidária. Afirmou que a Câmara de Ituaçu vai 
continuar atuando dentro da legalidade e que, se for preciso fazer uma investigação, que a 
mesma será feita e todos os cidadãos podem ficar tranquilos quanto a isso.

 
Em questão de ordem, 

o

 
Vereador Almir

 
disse não concordar com o Assessor Jurídico da

 
Câmara, uma vez que o 

artigo 80, §4º, inciso I

 

do Regimento Interno não proíbe o uso da Tribuna Livre por cidadãos 
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comuns.

 

Em questão de ordem, o Presidente esclareceu que, independentemente do que está 
escrito no Regimento Interno, ele pediu autorização ao plenário para que o Senhor Flávio José 
Wanderley Brito fizesse uso da Tribuna Livre, tendo sido o mesmo autorizado a falar.

 

Dando 
continuidade, o Vereador Almir

 

disse concordar com o Presidente, mas destacou ser preciso 
esclarecer a informação dada pelo Assessor Jurídico de que existe um artigo do Regimento 
Interno que proíbe o uso da Tribuna Livre por cidadãos comuns, mas que tal dispositivo legal 
não existe. Em seguida, destacou que a denúncia foi feita ao Presidente da Câmara, cabendo ao 
mesmo dar andamento e ao assessor jurídico informar quais os trâmites legais para fazer isso, 
enfatizando não ser advogado e não ter conhecimento das leis.

 
Dando prosseguimento, o Senhor 

Presidente
 

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

 
Segunda e última

 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 005/2018, que “Institui 

o Sítio Oficial do Município de Ituaçu-BA, nos Termos da Lei Federal nº 12.527/2011, e dá 
outras providências”; 

 
Todos os Edis votaram favoráveis ao referido projeto de lei. O Senhor 

Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 005/2018,
 

acima 
mencionado; b) - Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caíres de Souza, para 
“Instalação de uma bomba no Rio de Contas, altura da Fazenda do Senhor Carlinhos do Maçal, 
com instalação de uma rede de canos para levar água até o morro, construindo aí uma caixa 
D’Água, levando daí, por meio de outra rede de canos, até o Povoado do Marçal, deste 
Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de 
votos; c) - Indicação apresentada pelo Veread or Sivaldo Ferreira da Silva, para a “Construção de 
passagens molhadas nos córregos e riachos localizados no trecho da estrada vicinal que liga o 
Povoado de Boca da Mata ao Povoado do Açude, deste município de Ituaçu, Bahia”, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; d) –  Moção de Pesar pelo 
falecimento do Senhor João Ribeiro Leite, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade de votos. Continuando, o Senhor Presidente iniciou o GRANDE EXPEDIENTE  e 
franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. 
Usaram da palavra os seguintes Vereadores:

 
Ver.

  
Adriano Silva Machado: Saudou a todos os 

presentes, e em seguida, o Edil fez indicação verbal, ressaltando ter havido uma Feira de Saúde 
na Lagoa

 
da Lage e que será realizada outra em Tranqueiras,

 
e que ele estava solicitando do 

poder executivo que realize também uma Feira de Saúde na região do São José, destacando a 
importância da realização desse evento nesta região, onde residem pessoas trabalhadoras e que 
também precisam de cuidados. Fez outra indicação verbal, solicitando do poder executivo 
municipal a melhoria do sistema de iluminação pública da região do São José de Lidio, 
afirmando que esteve nessa região ao longo da semana e que estava muito escuro e as pessoas 
estão reclamando muito. Solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo 
pedindo a construção de banheiros públicos no São José, enfatizando que esse é um pedido feito 
pelos moradores da localidade, que se queixam da falta desse instrumento público, 
principalmente nos dias de Missa e Leilão. Finalizou desejando um bom dia a todos.

 

Ver. 
Tertulina Silva Andrade:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora parabenizou 
o prefeito

 

municipal, a Secretária de Saúde e

 

toda a

 

equipe responsável pela realização da Feira 
de Saúde em Lagoa da Lage. Em seguida, parabenizou a equipe organizadora do torneio

 
feminino de futebol, afirmando ter sido um grande evento. Convidou o público presente para 
participar

 

mais vezes das sessões do legislativo municipal, afirmando que as portas da Câmara 
estão sempre abertas.

 

Ver.

  

Otacilio Caíres de Souza:

 

Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edil comentou a fala do Senhor Flávio José Wanderley Brito, afirmando que 
serviu para que todos tomassem conhecimento, mas ressaltou que as pastas da prefeitura ficaram 
à disposição na Câmara e que ele teve a oportunidade de fazer uma análise superficial das 
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mesmas. Destacou que a empresa citada por ele ganhou uma licitação no valor de R$ 32.000,00 

 

(trinta e dois mil reais) e doou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), afirmando não entender essa 
diferença nos valores. Questionou se essa doação foi feita em nome de pessoa física ou jurídica. 
Quanto a

 

denúncia, afirmou que quem tem

 

mais competência para investigá-la é a Polícia 
Federal,

 

e que ao final da investigação o gestor vai ser indiciado ou não. Disse que se a Polícia 
Federal encaminhou a denúncia para o Tribunal de Contas dos Municípios, esses são os dois 
órgãos que tem mais competência para fiscalizar os atos do poder executivo. Destacou

 

que o 
dever dos vereadores é cobrar e fiscalizar, mas que não cabe a ele nesse momento dizer se o 
prefeito está certo ou errado, acreditando

 

que a justiça é quem poderá

 

dar a melhor resposta. 
Mencionou

 

que assim como o prefeito Adalberto tem os seus erros, os ex-gestores também 
tiveram. Destacou que foi um grande erro do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho ter 
gastado R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais) com inaugurações de obras, sendo que o 
município estava em crise. Enfatizou

 
que independentemente de quem seja o prefeito, que ele 

nunca vai compactuar com coisa errada e que se o prefeito quiser ficar com raiva dele, que fique, 
mas ele não vai dizer amém para coisa errada.

 
Em aparte, o Vereador Almir

 
destacou que tem 

batido sempre na mesma tecla de que é preciso analisar todos os projetos de leis
 
e todas as contas 

que são submetidos à apreciação do legislativo municipal com muito critério. Disse discordar da 
fala do Vereador Otacílio, já que as contas do ex -prefeito Albércio da Costa Brito Filho foram 
submetidas à apreciação dos vereadores e foram aprovadas por unanimidade. Afirmou que se o 
referido Vereador acreditasse que havia alguma irregularidade, que deveria ter votado pela 
rejeição das contas para não se contradizer.

 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
afirmou 

que as contas são avaliadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que é muito mais 
competente que todos os vereadores juntos para fazer essa análise e o parecer foi pela aprovação, 
questionando como ele poderia ser contra esse parecer. Disse que os vereadores seriam loucos de 
aprovar as contas se o parecer do TCM for pela rejeição. Falou que respeita  a opinião do colega  
Almir. Em seguida, o Edil agradeceu a presença do público e pediu às pessoas que compareçam 
mais vezes nas sessões. Comentou que o prefeito esteve na sua região ao longo da semana, 
enfatizando que ele mesmo sugeriu que o gestor fizesse isso para pedir o voto para os seus 
deputados e tomar conhecimento da real situação dos problemas existentes. Falou  que foi bom 
ele ter ido, destacando que os moradores o colocaram contra a parede e cobraram a realização de 
obras. Disse que naquele dia já estava sendo resolvido o problema das estradas, assim como o 
problema da falta d’água. Agradeceu ao prefeito pela solução do problema de falta d’água na 
região do Marçal, ressaltando que o papel do vereador é cobrar, e que ele sabe que nem tudo que 
eles pedem, conseguem. Afirmou que não apoiou os deputados do prefeito porque não tinha 
como pedir voto para os mesmos na sua região,

 
e que se isso aconteceu não foi por sua culpa, 

mas sim por falha do próprio prefeito, mas que ele esteve na região e viu de perto os problemas. 
Finalizou agradecendo

 
novamente a presença de todos.

 
Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a 

todos os presentes, e em seguida, o Edil disse que no dia anterior
 
recebeu uma denúncia de que 

na creche não está sendo servida uma merenda adequada, solicitando ao Senhor Presidente, que 
seja enviado um ofício para o

 
nutricionista responsável a fim de

 
averiguar essa denúncia. 

Destacou
 

que a denúncia foi feita por um professor da creche, que pediu para ter a identidade 
preservada por medo de perseguição. Dando continuidade, o Vereador Almir

 
disse que no leilão 

de Tranqueiras, esteve com os vereadores Euvaldo, Reinalvo e Tertulina e conversando sobre 
política, abordaram a questão das cobranças feitas pelos vereadores. Disse que na oportunidade 
defendeu que alguns vereadores devem elogiar mesmo o prefeito, porque as suas regiões estão 
sendo beneficiadas, assim como disse que o Vereador Otacílio estava certo em criticar, porque a 
sua região não foi beneficiada. Disse ter dito na oportunidade para a Vereadora Tertulina que não 
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votaria na próxima eleição para Mesa Diretora na reeleição do Presidente Márcio Aparecido por 
motivos pessoais,

 

e que ela foi dizer isso ao Presidente. Afirmou que este tipo de conduta não 
leva ninguém a lugar algum, que a sua amizade com o Vereador Márcio Aparecid o independe de 
política, podendo os dois estarem de lados opostos que a amizade não será desfeita, assim como 
as picuinhas feitas pela Vereadora Tertulina. Disse

 

ainda,

 

que ela precisa se preocupar com a sua 
região, com a denúncia feita pelo Senhor Flávio José Wanderley Brito, já que na sua região tem 
um carro bancado pelo município e que fica sob o seu comando, enfatizando que tem prova 
disso, já que o próprio motorista admitiu. Afirmou que isso é ilegal, ressaltando

 
que beijar com a 

boca dos outros, é bom. Sugeriu que ela faça como o Vereador Joel Teixeira, que comprou uma 
ambulância com recursos próprios e está servindo a comunidade,

 
para ver como dói no bolso no 

final do mês. Enfatizou
 

que é preciso seguir o conselho da Vereadora Elza Maril lu, que em 
sessão anterior afirmou que se os próprios vereadores ficam se criticando, como é que o povo vai 
elogiá-los. Destacou que os políticos já estão sendo mal vistos pela comunidade diante de tanta 
roubalheira no Brasil e em outros lugares. Mencionou

 
que considerava muito a mãe da 

Vereadora Tertulina, mas que ela não pode ficar fazendo esse tipo de picuinha, querendo jogar o 
Vereador Joel contra ele, dizendo que ele falou que o mesmo estava sendo beneficiado pelo 
prefeito. A verdade é que a região dele está sendo beneficiada sim, cabendo ao Vereador Joel 
elogiar as ações. Afirmou que quando o prefeito fez a estrada de Tranqueiras, que ele também 
elogiou tal iniciativa, ressaltando que está na câmara tanto para criticar, quanto para elogiar. 
Falou que é da bancada de oposição, e que 42 (quarenta e dois) projetos  de leis  foram 
submetidos à apreciação do legislativo, e que ele votou a favor de 40 (quarenta) projetos e 
apenas em dois votou contra., enfatizando que está pensando no que é melhor para o povo. 
Dando continuidade, o Vereador Almir comentou sobre o calçamento que está sendo executado 
no Bairro 2 de Julho, afirmando que está sendo realizado com recursos da emenda parlamentar 
do Deputado Federal Paulo Magalhães, apresentando o contrato 103390421, no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). Disse que 70% (setenta por cento) das obras já estão concluídas 
e que os recursos são da emenda do Deputado Paulo Magalhães, apresentada no mês de 
novembro de 2016, mas que só agora foi liberada pela Caixa Econômica Federal. Mencionou

 que já está disponível em conta na Caixa Econômica Federal o valor de R$ 147.650,00 (cento e 
quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) para efetuar o pagamento da empresa que 
venceu a licitação. Dando continuidade, o Edil disse que esteve na região do Taquari pedindo 
voto para os deputados Marquinhos Viana e Paulo Magalhães e a população lhe cobrou a água 
da região, ressaltando que existe um funcionário concursado para atender as regiões do São 
Mateus e Taquari, mas só atende o São Mateus. Destacou que já enviou ofício para o prefeito 
cobrando uma providência, que existe um abaixo assinado feito pelos moradores cobrando uma 
solução e que foi entregue ao chefe de gabinete Aroldo Lima, mas nada foi feito

 

nesse sentido. 
Falou

 

que o servidor

 

público concursado precisa cumprir os seus compromissos nas duas 
regiões, uma vez que ele foi aprovado no concurso para estas finalidades. Disse que se ele não 
tem como atuar nas duas regiões, precisa procurar o prefeito e buscar uma solução, mas o que 
não pode é toda uma comunidade ficar prejudicada. Destacou que a sua cunhada foi aprovada no 
concurso para atuar em Tranqueiras, mas o ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho transferiu a 
mesma

 

para Boca da Mata e ela precisa se deslocar todos os dias para

 

cumprir a sua carga 
horária, sob pena de ter o dia descontado,

 

e que isto é o correto. Prosseguindo,

 

comentou a fala 
do Senhor Flávio José Wanderley Brito, afirmando que cabe ao Presidente analisar quais as 
medidas que serão adotadas pelo legislativo municipal e que para isso ele precisa consultar a 
assessoria jurídica da câmara, ressaltando que a função do assessor jurídico é exatamente essa e 
se assim não fosse, que não seria necessária a sua contratação e que os próprios vereadores 
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dariam os pareceres. Dando continuidade, comentou a denúncia feita pelo ex-vereador Lando, 
questionando se o ofício solicitado por ele para que os professores fossem chamados para prestar 
esclarecimentos foi encaminhado. Disse que o seu objetivo não é

 

prejudicar o andamento das 
aulas e que se a medida for trazer algum tipo de prejuízo, que ele está disposto a ir até lá para 
conversar com os professores, cabendo aos demais vereadores decidirem

 

se também irão ou não. 
Afirmou que é preciso ouvir os dois lados da questão

 

antes de fazer qualquer tipo de julgamento, 
não podendo se basear somente na denúncia feita pelo ex-vereador Lando.

 

Ver.

  

Ronaldo da 
Silva Rocha: Após fazer as saudações de praxe, o Edil

 

agradeceu a presença dos alunos e 
professores na sessão, destacando que as suas presenças são sempre importantes, ressaltando que 
esses alunos serão futuros eleitores nas próximas eleições e estão tendo a oportunidade de saber 
como é o trabalho do legislativo municipal. Pediu aos professores que venham mais vezes e 
tragam as demais turmas para também assistir a uma sessão da câmara. Em seguida, destacou 
que também já fez uma indicação pedindo a construção de banheiros públicos no São José, mas 
que a indicação feita pelo Vereador Adriano Machado é válida para reforçar tal

 

pedido. Disse 
que também solicitou a demolição do prédio que abrigava o antigo posto de saúde, mas que a 
própria comunidade tomou a iniciativa de derrubar o prédio por uma questão de segurança. 
Afirmou que os banheiros públicos podem ser construídos nesse local. Sobre a fala do Senhor 
Flávio José Wanderley Brito, ratificou a fala do colega

 
Almir, afirmando ser preciso analisar o 

que pode ser feito junto à assessoria jurídica da câmara para agir dentro da legalidade, já que não 
é intenção dos vereadores atropelar as leis, até porque a denúncia já foi feita na Polícia Federal. 
Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.

 
Ver. Elza Marillu 

Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora pediu ao 
público presente

 
que compareça mais vezes nas sessões do legislativo municipal. Comentou as 

denúncias feitas pelo Senhor Flávio José Wanderley Brito, destacando defender a posição dos 
vereadores Almir e Ronaldo. Em seguida, comentou a fala do colega

 
Almir em relação as

 

picuinhas entre os próprios vereadores, afirmando já ter se manifestado anteriormente sobre esse 
assunto, abordando a importância dos Edis serem mais unidos. Destacou que os políticos de uma 
maneira já são mal vistos pela população e que os estudantes presentes na sessão,  ouviram os 
comentários feitos pelo vereador Almir, e eles terão motivos para acreditar que os vereadores são 
desunidos. Afirmou que a união é a base de tudo e que acredita na existência de políticos 
honestos. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do 
legislativo municipal, agradeceu a presença dos alunos da Escola Municipal Juvenal Wanderley 
na sessão, pedindo que voltem mais vezes e que se precisarem, podem contar com ele. 
Agradeceu o prefeito pela realização da Feira de Saúde de Lagoa da Lage, realizada no domingo, 
afirmando ter sido muito bonita e que a população teve acesso a diversos procedimentos, 
inclusive eletrocardiograma. Parabenizou o Vereador Almir pela defesa que fez dele na sua fala, 
afirmando ter gostado muito. Destacou que o Vereador Almir o conhece desde a gestão do ex-
prefeito Albércio da Costa Brito Filho,

 
e que sabe que ele não é de ficar pedindo nada pra 

ninguém, assim o chefe de gabinete Aroldo Lima e o prefeito Adalberto também sabem. Disse 
que procura fazer o que pode. Destacou considerar um absurdo o vereador criticar o prefeito, 
sendo que ele tem ajudado a comunidade, afirmando que ele nunca vai agir dessa forma. Disse 
que já precisou do prefeito para conseguir umas caçambas de terra para usar na recuperação de 
uma estrada, tendo feito o pedido num dia e sido atendido no outro. Disse que a gestão municipal 
realizou um trabalho na lagoa, que a bomba do poço que serve a comunidade queimou e ele 
ligou para o prefeito num dia e no outro foi instalada uma bomba nova, sendo assim, não tem 
como ficar falando mal do prefeito. Destacou já ter comentado essa questão do carro que faz o 
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transporte de pacientes de Lagoa da Lage, mas que graças a Deus ele comprou uma ambulância 
com recursos próprios e está podendo servir à comunidade. Destacou que o carro locado pela 
prefeitura não fica à disposição no posto de saúde e que quem autoriza

 

as viagens não é Tatiane, 
mas sim a Vereadora Tertulina. Comentou

 

que as pessoas o procuram para fazer o transporte, 
mas quando ele já tem uma viagem marcada, as pessoas falam que vão procurar a Vereadora 
Tertulina,

 

e depois ele fica sabendo que a vereadora mandou Rick levar o paciente. Disse que se 
não for assim, que Rick está falando isso para prejudicar a Vereadora Tertulina. Afirmou não 
entender porque a Vereadora Tertulina pode autorizar as viagens do carro e ele não, já que 
ambos são vereadores. Enfatizou

 
que de todos os projetos de leis oriundos do Executivo, votou 

contra apenas no que reajustou a Taxa de Travessia da Gruta da Mangabeira, porque os 
moradores de lá lhe pediram para ele não ficar contra a comunidade. Mencionou

 
que tem votado 

a favor de
 

todos os projetos e que não fala mal do prefeito na sessão e nem em qualquer outro 
lugar. Afirmou que se o carro foi locado pela prefeitura para atender os moradores daquela 
região, ele tem que ter o mesmo direito que a Vereadora Tertulina. Parabenizou o Senhor Flávio 
José Wanderley Brito pela sua fala, afirmando que a câmara está à disposição sempre que ele 
tiver alguma denúncia para fazer e que o caso do carro locado para transportar os pacientes de 
Lagoa da Lage precisa mesmo ser apurado. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Ver. Almir 
Santos Pessoa, destacou que o colega Adriano Machado, que é líder do prefeito, fez um pedido 
da água do Cubículo e o problema foi resolvido, mas acredita que o vereador não tem 
conhecimento disso. Disse que quem estava com o prefeito lá na comunidade foi a Vereadora 
Tertulina, destacando acreditar que por ser líder do prefeito na Câmara, o gestor deveria dar mais 
respaldo ao mesmo. Sobre os carros locados pelo município para fazer o transporte dos 
pacientes, pediu ao Senhor Presidente que seja apurado, enfatizando não ter o que questionar em 
relação ao carro de Tranqueiras, porque quando precisa, liga para Aroldo ou para a Secretária de 
Saúde

 
e eles autorizam, quando pode. Afirmou que o carro não pode ficar sob o poder de um 

vereador, mas sim servindo a comunidade, independentemente de ser contra ou a favor do 
prefeito. Afirmou que uma gestante foi fazer o parto em Vitória da Conquista e que o

 
carro foi 

levá-la. Falou
 

que na volta a gestante lhe falou que iria agradecer a Vereadora Tertulina pelo 
carro, mas ele disse

 
que ela deveria agradecer ao prefeito, porque quem pagou pela viagem foi a 

prefeitura.
 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, em 
especial ao Vice-Prefeito Senhor Luís Pessoa

 
e
 

aos alunos da Escola Municipal Juvenal 
Wanderley, e em seguida, declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata 
que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.

  
Ver. Joel Teixeira Silva –

 Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito. 

 
_________________________________________

 
_________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________
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_________________________________________ 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________     

_________________________________________  
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