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Praça
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Ata da Quarta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 

Aos trinta

 

e um

 

dias

 

do mês de agosto

 

do 
ano de dois mil e dezoito, às

 

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

  

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

 

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

 
“invocando

 
a proteção de 

Deus, declarou aberta a
 

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

 
Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o

 
PEQUENO EXPEDIENTE, 

 
e solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) –  Oficio nº 2336 /18, 
encaminhado pelo Secretário Geral em exercício do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
Senhor Luiz Borges Junior, ao Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, com o seguinte 
teor: Ofício nº 2336-18 –SGE. Salvador, 01 de agosto de 2016. A Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA. Senhor Presidente, Informo a Vossa Excelência, 
para fins do exercício da competência dessa Câmara Municipal, que o egrégio Plenário deste 
Tribunal apreciou a prestação de contas desse Poder Legislativo, referente ao exercício 
financeiro de 2016, processo nº 07820e17, e, em conformidade com o voto do Conselheiro 
Relator, foi proferida decisão no sentido da PROVAÇÃO CM RESSALVAS com imputação de 
multa e ressarcimento ao erário, publicada, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do TCM, 
edição de 09/11/2017, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 01/08/2018. Por oportuno, 
comunico a Vossa Excelência que o referido processo encontra -se disponibilizado 
eletronicamente no endereço http://e.tcm.ba.gov.br, do e-tcm BA, possibilitando a visualização 
dos documentos, inclusive o inteiro teor do Parecer Prévio para cumprimento das determinações 
contidas na referida decisão devendo, para tanto, observar os prazos previamente estabelecidos 
nesta. Registre-se o entendimento consolidado na Jurisprudência do STF e do TSE, no sentido de 
que o julgamento das

 
contas dos Legislativos Municipais é de competência do Tribunal de 

Contas correlato, pelo que nomina-se a peça decisória de Parecer Prévio, apenas pela 
inadequação da Constituição Estadual ao entendimento ora referenciado, prevalecendo, contudo, 
em toda e

 

qualquer hipótese, e exegese firmada pelas Cortes Superiores, apontada, inclusive, na 
ADI849/MT, de 23 de abril de 1999. Atenciosamente, Luiz Borges Junior –

 

Secretário Geral em 
exercício.

 

b) –

 

Ofício nº 051/2018,

 

encaminhado pela Secretária Municipal de Assistência 
Social, Sra. Ieda Gomes Rocha, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, com o 
seguinte teor: Ofício nº 051/2018-SMAS. Ituaçu-Bahia, 31 de agosto de 2018. Ao Exmo. Senhor

 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D

 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

 

de 
Ituaçu-BA. Prezado Senhor, Em resposta ao seu oficio/GP/061/2018, referente a solicitação 
apresentada pelo Ilmo.

 

Vereador Adriano Silva Machado, apresento as seguintes considerações: 
Em se tratando

 

de assistência a idosos em situação de risco, por estarem sendo lesados por 
familiares ou pessoas próximas, tão logo recebemos a denúncia, deslocamos nossa equipe da 
Assistência

 

Social (Assistente Social, Psicólogo, Motorista) para as providências necessárias, 
buscando a solução imediata do problema, contudo, quando a demanda envolve a realização de 
exames e consultas médicas, fazemos o encaminhamento para a Secretaria de Saúde para as 
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providências cabíveis. A disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos. 
Atenciosamente, Ieda Machado Gomes Rocha –

 

Secretária Municipal de Assistência Social –

 

Portaria 003/2017.

 

c) –

 

Ofício nº 08/2018, encaminhado pelo Presidente da Associação dos 
Pescadores Esportivos de Brumado e Microrregião, à Câmara Municipal de Vereadores, 
comunicando que acontecerá o primeiro torneio de pesca esportiva a ser realizada no dia oito de 
setembro do corrente ano, na localidade do Barreiro, município de Ituaçu, na barragem de 
Cristalândia. d) –

 

Indicação apresentada pelo Vereador Ro naldo da Silva Rocha, com o seguinte 
teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores Ituaçu (BA), 31 de agosto de 2018. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminha da ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de banheiros públicos 
ao lado da quadra de esportes do Povoado do Campo Grande, deste Município de Ituaçu-Bahia”. 

  

JUSTIFICATIVA: O Povoado do Campo Grande vem crescendo a cada dia, consequentemente a 
frequência da população em sua quadra de esportes vem aumentando, não só em grande numero 
de esportistas, como também em numero de frequentadores, deixando-os sem nenhum apoio 
quanto a algumas necessidades fisiológicas, por isso, é de suma importância a construção de 
banheiros públicos, em numero de dois, para que os homens e mulheres possam utilizar 
separadamente, o que evitará o uso de outros lugares em substituição de banheiros e, até mesmo 
os atos de desrespeitos ao pudor público, não se esquecendo que a higiene é fator de saúde 
pública.. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza 
de que o Prefeito deste Município, não medirá esforços para atender este pleito, dado a sua 
importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha -  Vereador-  
PSD. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para 
fazerem os comentários dos expedientes lidos. Não houve uso da palavra. Dando continuidade à 
sessão, 

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

seguintes matérias: a) –
 

Indicação apresentada pelo Ver. Ronaldo da Silva Rocha, para 
Construção de banheiros públicos ao lado da quadra de esportes do Povoado do Campo Grande, 
deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade 
de votos. 

 
Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE

 
e franqueou a 

palavra aos
 

Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edil agradeceu ao prefeito e a Secretária de Saúde pela volta do

 

atendimento 
médico no povoado do Guigó, ressaltando que há muito tempo vinha lutando por isso e agora, 
graças aos esforços do prefeito e da secretária, voltou a funcionar e os moradores ficaram muito 
satisfeitos. Salientou

 

que o atendimento está sendo realizado uma vez por semana, toda sexta-
feira à tarde., enfatizando

 

que a medida foi muito boa, principalmente para as pessoas idosas, que 
não tinham como se deslocar até a unidade de saúde. Por fim, o Vereador Reinalvo agradeceu a 
presença de todos e desejou um bom dia. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva : Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil agradeceu ao prefeito por ter atendido um pedido feito por ele na 
sessão anterior, na qual solicitou do mesmo uma intervenção na estrada que liga o povoado de 
Mamona à sede do município, tendo em vista que uma encosta havia caído e estava 
impossibilitando a passagem de veículos pesados. Comentou

 

que depois da sessão teve a 
oportunidade de conversar pessoalmente com o prefeito, reforçou o pedido e no mesmo 
momento 

 

ele

 

convocou o Secretário de Transportes e

 

determinou que fosse feita a verificação no 
local para dar início ao trabalho, que foi feito no dia seguinte, liberando o tráfego de veículos 
pesados. Disse que, aproveitando as máquinas no local, ainda foi feito um trabalho adicional, 
enlarguecendo a via

 

nas proximidades deste, conhecido como Volta do Morro. Mencionou que 
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ficou

 

muito satisfeito com a intervenção do poder executivo, já que ele não precisou ficar 
reiterando o pedido, tendo sido o mesmo atendido imediatamente. Dando continuidade, o Edil 
ressaltou que esse ano é marcado pela disputa das eleições e que todos os políticos e lideranças 
vão se engajar nessa disputa, pedindo aos seus pares que façam isso com muito cuidado, porque 
a fiscalização do cumprimento das leis está cada vez mais efetiva. Finalizou desejando um bom 
dia a todos.

 

Ver. Ronaldo da Silva Rocha:

 

Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil 
destacou que em sessão anterior comentou a necessidade de fazer uma parceria com a Polícia 
Militar para que os policiais que atuam no município tenham acesso a um telefone com o 
aplicativo Whatsapp. Pediu aos seus pares que, nas oportunidades que estiverem com o prefeito, 
cobrassem do mesmo essa iniciativa, destacando que vai continuar fazendo esse pedido, porque 
esse meio de comunicação é muito importante, principalmente para os moradores da zona rural. 
Destacou que esse é o único meio de comunicação de muitos moradores da zona rural do 
município, enfatizando que esses moradores estão convivendo com todo tipo de gente e muitos 
estão temerosos, porque não tem como manter contato com os policiais. Comentou que no dia 
anterior precisou mexer em seu carro e teve que fazer isso com o portão trancado com o cadeado, 
porque estava com medo das pessoas que ficam passando em frente da sua residência. Finalizou 
desejando um bom dia e um bom final de semana para todos. Ver.   Otacilio Caíres de Souza: 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse ao Vereador Sivaldo, que a intervenção 
feita pela Prefeitura foi muito importante, tendo em vista que aquele trecho de estrada era muito 
apertado, e os motoristas não tinham a visão necessária para trafegar com segurança. Ressaltou 
que precisava elogiar o poder executivo por essa iniciativa, mas que o mesmo não podia dizer em 
relação as demandas da sua região, enfatizando não saber o que está acontecendo, tendo em vista 
que conversou pessoalmente com o prefeito, e colocou o mesmo a par da situação da falta 
d’água, principalmente na região da Ovelha. Falou que já pediu ao prefeito inúmeras vezes para 
que seja ligado e que, quando ele pede, o prefeito manda o responsável resolver o problema 
imediatamente, mas acredita que quando ele sai, o prefeito manda não fazer nada. Afirmou que 
já faz oito meses que ele vem fazendo tal cobrança

 
e que até agora nada foi feito, apesar das 

inúmeras cobranças feitas também por moradores. Destacou que o mesmo pode dizer em relação 
às estradas, destacando

 
que vem cobrando desde o início da gestão uma providência. Disse ter 

conversado pessoalmente com o prefeito há cerca de 30 (trinta) dias e que desde então tem 
conversado constantemente com o mesmo e que, na sua presença, ele manda o Secretário de 
Transportes tomar as providências, mas que quando dá as costas, acha que ele fala com Willian 
para não fazer nada. Afirmou que só pode estar acontecendo isso. Pediu que ficasse registrado 
em ata que ele conversou pessoalmente com o prefeito e dito ao mesmo que não tem como pedir 
voto para deputado em sua região em razão dos fatos que vem acontecendo, tendo em vista,

 

que 
não tem coragem de pedir um voto para o candidato apoiado pelo prefeito,

 

diante da forma

 

como 
ele vem maltratando a sua região. Disse

 

ainda

 

que, se o prefeito mandar as máquinas para 
consertar as estradas, pode ser que ele faça campanha para os deputados apoiados pelo mesmo, 
mas caso contrário, ele só garante o próprio voto. Enfatizou que vai fazer campanha para o 
Deputado Aderbal Caldas, porque tem alguns serviços prestados a comunidade e é mais fácil 
para ele pedir o voto para este parlamentar. Salientou

 

que não tem coragem de pedir voto para o 
deputado apoiado pelo prefeito, devido ao abandono que se encontra a sua região. O Edil disse 
que pediu

 

para roçar o trecho de estrada entre a sede e Boca da Mata, mas infelizmente nada foi 
feito e hoje só passa, praticamente, moto na referida estrada. Afirmou que o motorista do ônibus 
tem se queixado

 

constantemente, mas que ele informou que já fez o pedido e sugeriu que o 
motorista fosse conversar diretamente com o prefeito. Destacou

 

que durante esse um ano e oito

 

meses da atual gestão, nada foi feito na sua região e que, por esse motivo, não tem coragem de ir 
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à

 

casa das pessoas para pedir um voto.

 

Em aparte, o Vereador Sivaldo

 

disse que teve a 
oportunidade de conversar com o prefeito a respeito da situação das estradas dessa região, tendo 
dado uma ênfase para um trecho de subida existente entre as localidades de Almas Pobres e 
Ovelha, que está obrigando as pessoas a dar uma volta, passando pela Boca da Mata para evitar 
trafegar por esse trecho. Disse que o prefeito assumiu o compromisso de mandar a máquina fazer 
o serviço durante aquela

 

semana que estava se encerrando, mas que nada foi feito, ressaltando 
que quando isso acontece, é uma situação muito difícil.

 

Dando continuidade, o Vereador 
Otacílio

 

afirmou

 

que esse fato narrado por ele não aconteceu uma vez somente, enfatizando que 
teve a oportunidade de falar com o prefeito três vezes e em todas as oportunidades o prefeito 
chamou o Secretário de Transportes, determinou as providências, mas nada foi feito. Afirmou 
não saber o que está motivando o prefeito a agir dessa forma, mas acredita que seja porque ele o 
informou que não apoiaria o seu

 
deputado estadual, destacando

 
que o prefeito está de marcação 

com ele. Mencionou que fica perdendo seu tempo vindo à
 
cidade para pedir as providências, 

ressaltando que os moradores da Ovelha estão sofrendo com a falta d’água e que água é vida. 
Falou
 

que é muito difícil para as pessoas chegar em casa e não achar água nem para beber. 
Comentou que houve um velório na região e que foi preciso comprar água para lavar os pratos, 
salientando que colocou o prefeito a par dessa situação e que, mesmo assim, ele não toma 
nenhuma providência. O Vereador Otacilio vo ltou a afirmar que não vai pedir um voto para o 
candidato do prefeito caso esse não resolva os problemas da  sua  região.  Em aparte, o Vereador 
Almir disse não acreditar que o problema esteja ocorrendo porque o Vereador Otacílio não vai 
apoiar o mesmo deputado estadual que o prefeito, mas sim que o vereador, por ser da bancada de 
situação, precisa se impor mais para ter os seus pedidos atendidos pelo prefeito. Destacou que o 
Vereador Sivaldo Ferreira fez um pedido na sexta -feira e foi atendido já no sábado., enfatizando  
que o prefeito deve acatar todos os pedidos feitos pelo vereador, independentemente de ser 
situação ou oposição. Mencionou que a campanha para deputado está sendo realizada agora, mas 
que a atual gestão já está à frente do município há um ano e oito meses e que nesse período não 
acatou nenhum pedido feito pelo Vereador Otacílio, acreditando

 
que o vereador precisar 

pressionar mais o prefeito e deixar claro que se não for atendido, não vai mais apoiá-lo na 
câmara. Afirmou que a região do vereador está mesmo esquecida e que cerca de 80% (oitenta 
por cento) das estradas

 
do município já foram recuperadas, sendo que em alguns casos as 

estradas já foram recuperadas mais de uma vez. Citou como exemplo,
 

a estrada que dá acesso a 
localidade onde mora o Presidente da Câmara, afirmando que a mesma está sempre em excelente 
estado

 

de conservação. Defendeu que as máquinas sejam usadas para recuperar todas as estradas 
e não para beneficiar somente as regiões dos aliados políticos.

 

Prosseguindo, o Vereador 
Otacílio

 

agradeceu pela fala do colega

 

Almir, acreditando

 

que o mesmo está certo em seu 
posicionamento, mas que existe o momento certo para tudo na vida. Falou que é

 

preciso ter 
paciência, mas que vai chegar o momento em que o prefeito vai precisar decidir se quer contar 
com o seu apoio ou não. Disse ter ciência de que o prefeito não

 

tem atender todos os pedidos que 
lhe são feitos, mas que também ele não pode abandonar uma região como está fazendo com a 
sua,

 

e que ele não aceita ser desmoralizado perante os seus eleitores. Afirmou que, no momento 
certo, ele vai saber se posicionar, mas que tudo depende da forma como o prefeito vai agir. 
Finalizou agradecendo a presença de todos.

 

Ver.

  

Tertulina Silva Andrade: Após fazer as 
saudações de praxe, a Vereadora

 

agradeceu ao prefeito pela presença do mesmo em sua região 
na quarta-feira, afirmando ter sido muito gratificante tal visita. Disse que o povo ficou muito 
satisfeito, destacando

 

que existem algumas regiões em que o prefeito ainda não trabalhou, 
enfatizando

 

que o

 

gestor

 

não tem condição de atender todos os pedidos e todas as regiões de uma 
só vez. Afirmou que em toda gestão existem falhas, destacando que a estrada que liga as 
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comunidades de Ourives e Lagoa da Lage está em péssima condição,

 

e que o prefeito pode ver 
isso pessoalmente durante a sua visita na comunidade, ressaltando, no entanto, que isso não é 
motivo para brigar com o prefeito. Falou

 

que a sua briga com o prefeito é para que ele faça as 
coisas e que ela não pode ficar dizendo que ele

 

não está fazendo nada, sob pena de estar sendo 
ingrata. Salientou

 

que o prefeito deixa de acatar um pedido para atender outro, indagando

 

ao 
vereador Otacílio,

 

se o prefeito não fez nada

 

por ele ao longo da sua gestão? Em resposta, o 
Vereador Otacílio

 

afirmou que o prefeito precisa cuidar do povo e não pode ficar agradando os 
vereadores e se esquecer do povo. Disse que o prefeito nada fez na região citada por ele, que a 
única intervenção foi na região de Almas Pobres, onde a prefeitura deu 40 (quarenta) sacos de 
cimento para fazer uma obra na passagem de um rio, mas todo o serviço ficou por conta dos 
moradores da região. Falou

 
que só precisava de uma hora de serviço de uma retroescavadeira no 

local, mas que nem isso o prefeito deu e foi preciso que o povo realizasse o serviço com os 
próprios braços. Questionou se os moradores devem ou não ficar agradecidos ao prefeito, 
ressaltando acreditar que ou a prefeitura faz o serviço todo, ou então não faz. Afirmou que não 
pode ficar dizendo amém para o prefeito, sendo

 
que tem mais de um ano que cobra uma 

intervenção simples na quadra de esportes da localidade de Almas Pobres e não foi atendido, 
enquanto o prefeito gasta milhões em outras localidades do município. Ressaltou  que pode 
provar tudo que ele está dizendo e que o seu objetivo não é simplesmente criticar o prefeito, mas 
sim levar ao conhecimento do mesmo as cobranças feitas pelos moradores,  e que quem quiser 
comprovar, basta ir naquela região. Questionou se é justo as pessoas não terem água para beber, 
sendo que o poço já foi perfurado e o prefeito não toma a providência de fazer a instalação. 
Destacou que é preciso apenas duzentos metros de cano e uma bomba d’água para resolver o 
problema. Afirmou que se disser que o prefeito está fazendo um bom trabalho, vai estar sendo 
contra o povo da sua região. Enfatizou que sempre parabeniza o prefeito pelo que está fazendo 
de bom, mas que não pode parabenizá-lo por uma coisa que ele não fez. Falou que quem quiser 
saber a verdade, basta ir lá e perguntar ao povo se o prefeito fez alguma coisa.

 
Dando 

continuidade, a Vereadora Tertulina
 

disse que o seu questionamento não foi se o prefeito
 

fez 
alguma coisa pelo Vereador Otacílio, mas sim pelas comunidades que ele representa. Disse que o 
prefeito esteve na sua região na quarta-feira e se reuniu com os moradores, ressaltando acreditar 
ser muito difícil que o mesmo, durante toda a sua gestão, não tenha feito nada em qualquer uma 
das regiões do município., destacando

 
que até pela região do Vereador Almir o prefeito já fez 

alguma coisa. Disse que o Vereador Otacílio se equivocou ao dizer que o prefeito não fez nada 
pela sua região.

 

Em aparte, o Vereador Otacílio

 

voltou a afirmar que o prefeito não fez nada 
pela sua região. Disse que já parabenizou o prefeito pelas estradas do Catingueiro e de 
Tranqueiras, mas que não pode dizer que ele trabalhou em sua região, sendo que ele não 
trabalhou.

 

Prosseguindo, a Vereadora Tertulina

 

disse que muitos vereadores estão dizendo que 
somente a sua região está sendo beneficiada, mas que isso não é verdade. Afirmou que todos os 
benefícios feitos em sua região foram para o povo,

 

e que nas regiões dos outros vereadores,

 

o 
povo também já foi beneficiado.

 

Em aparte, o Vereador Almir

 

parabenizou o prefeito pela 
estrada de Tranqueiras, afirmando que a mesma ficou em excelente estado de conservação, mas 
que já precisa passar por uma nova intervenção em alguns trechos. Falou

 

que pretende 
encaminhar ofício para o prefeito solicitando esta intervenção. Destacou

 

o prefeito fez um 
excelente trabalho nas localidades do Marçal e Uruçuzinho, ressaltando

 

que a fala dos 
vereadores não deve ser interpretada pela Vereadora Tertulina como sendo uma van tagem 
pessoal, mas sim que os seus pedidos

 

em favor do povo estão tendo prioridade no atendimento, 
diferentemente do que ocorre com outros vereadores.

 

Prosseguindo, a Vereadora Tertulina

 

disse acreditar que não está tendo prioridade no atendimento dos seus

 

pedidos, destacando que a 
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estrada que liga Lagoa da Lage ao município de Rio de Contas está em mal estado de 
conservação. Afirmou que não adianta ficar discursando na câmara, que isso não resolve nada, 
que é melhor ir conversar diretamente com o prefeito.

 

Disse

 

ainda, que nenhum pedido feito por 
ela através da câmara foi atendido pelo prefeito, citando como exemplo,

 

o pedido

 

dos banheiros 
para Lagoa da Lage, que até hoje não foi atendido. Mencionou que tem procurado o prefeito 
diretamente e dessa forma tem

 

conseguido algumas intervenções na sua região, afirmando

 

que 
segue apoiando o prefeito.

 
Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e em 

seguida, o Edil parabenizou os vereadores
 

Reinalvo e Sivaldo pelos pedidos que foram 
atendidos, ressaltando que não está tendo a mesma sorte que os mesmos,

 
destacando que fez o 

pedido, já há algum tempo, para que o médico atenda uma vez por semana em outra localidade, 
mas que até

 
o momento

 
não obteve nenhuma

 
resposta nesse sentido. Disse ao vereador Otacílio,

 

que esteve em sua região, no dia anterior, para buscar uma paciente e que pode atestar a péssima 
condição das estradas. Pediu ao prefeito que olhe por todas as regiões do município e que não 
faça distinção entre uma e outra. Em seguida, questionou ao Senhor Presidente,

 
se o ofício 

referente a água do Cubículo foi encaminhado,
 

e diante da afirmativa, ressaltou
 

que os 
moradores estão muito necessitados e solicitando que seja reiterado tal  pedido ao prefeito.  

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo  disse ter se esquecido de fazer os 
agradecimentos aos organizadores do 1º Trilhão realizado no município de Ituaçu, enfatizando 
que o evento foi um sucesso, acreditando que o mesmo  tem tudo para se tornar uma tradição no 
município. Aproveitou a oportunidade, para fazer um  agradecimento especial a Van, Willian, 
Erivelton, Iuri, Darlan, Diego, que se empenharam bastante para que o  referido evento 
acontecesse, ao tempo em que, agradeceu também a todos os patrocinadores, mas que não 
poderia deixar de agradecer especialmente a essas pessoas, que fizeram de tudo, inclusive 
roçagem das estradas. Afirmou que a trilha foi perfeita, que todos os participantes gostaram e 
que no próximo ano deverá atrair ainda mais gente. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil agradeceu inicialmente a Deus por poder participar de mais uma 
sessão do legislativo municipal, agradeceu ao prefeito pela inauguração do Centro de Atenção 
Psicossocial

 
(CAPS), ressaltando que tal iniciativa é muito

 
importante para o município. Em 

seguida, afirmou que o prefeito está de parabéns pelo trabalho realizado na sua região de Lagoa 
dos Patos, enfatizando que já foram realizadas várias obras e que o prefeito tem procurado 
atender os seus pedidos sempre com muito carinho. Destacou

 
que a bomba d’água que serve a 

comunidade queimou num dia à noite,
 

e no outro dia,
 
já foi instalada uma bomba d’água nova, 

parabenizando o gestor pela eficiência. Ressaltou
 
que não pode se queixar de nada na sua região.

 Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da 
palavra, o Lider da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , saudou a todos os presentes, e em 
seguida o Edil comentou

 

que no dia anterior a bomba d’água usada para abastecer a comunidade 
da Gruta da Mangabeira queimou, e acredita que o problema já foi resolvido, mas que gostaria 
de encaminhar ofício ao prefeito para que resolva o problema o mais rapidamente possível, caso 
ainda não tenha sido adotada nenhuma providência

 

nesse sentido. Destacou que está se 
aproximando o período de festas e que nessa época, em especial, a comunidade não pode ficar 
desabastecida. Dando continuidade, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito 
pedindo que sejam

 

realizadas intervenções em alguns trechos da estrada que liga a sede

 

ao 
Distrito de Tranqueiras, afirmando que os referidos trechos estão quase intransitáveis. Solicitou

 
ainda, o envio de ofício para o Secretário de Esportes cobrando explicações sobre o porquê do 
adiamento

 

do campeonato municipal 2018, sendo que os times fizeram toda a programação para 
o reinício no dia 09, mas que o mesmo voltou a ser adiado.

 

Por ordem, o Vereador Euvaldo 
Figueredo da Silva, comentou a fala do colega

 

em relação a 

 

bomba d’água usada para abastecer 
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a comunidade da Gruta da Mangabeira, informando ao mesmo, que a referida  havia queimado  
dentro da tubulação em razão de um curto-circuito, mas que já foram adotadas as providências, 
tendo sido a bomba d’água trocada. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, afirmou ter ouvido 
atentamente as falas dos vereadores e que, muitas vezes, o poder executivo faz a intervenção não 
para atender esse ou

 
aquele vereador, mas sim para atender o povo. Destacou que a estrada que 

vai para a sua região beneficia todos os moradores e que se fosse raciocinar dessa forma, todas as 
estradas teriam que estar em bom estado, já que ele foi votado em praticamente todas as regiões 
do município. Afirmou que em toda gestão existem as falhas, mas que também existem as boas 
ações, que merecem serem

 
elogiadas. Enfatizou

 
que o prefeito não atendeu aos pedidos de todos 

os vereadores, mas que ainda faltam mais de dois anos para

 

o fim da sua gestão e ele tem tempo 
para atender tais pedidos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após

 

lida e 
achada conforme vai devidamente assinada.

  

Ver. Joel Teixeira Silva –

 

Primeiro Secretário, 
mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, 
em trinta e um

 

de

 

agosto

 

de dois mil e dezoito. 

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 

 
 

_________________________________________    
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