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Ata da Quinta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Quarto

 

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

 

Aos oito dias

 

do mês de maio

 

do ano de dois 
mil e vinte, 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); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,

 
Ronaldo da 

Silva Rocha, Otacilio Caíres de
 

Souza, Tertulina Silva Andrade e
 
Elza Marillu Martinelly Silva 

Ramos. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente,
 
“invocando a proteção de Deus, 

declarou aberta a
 

Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 
da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes . 
Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE, e solicitou ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) -  Ofício nº 022/2020, encaminhado 
pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, comunicando ao Gabinete do Presidente, 
que a documentação relativa ao Balanço Anual de 2019 da Prefeitura Municipal de Ituaçu  nos 
termos da Resolução TCM-BA nº 1060/2005 e suas alterações posteriores, encontra-se 
disponíveis no site: https//e.tcm.ba.gov.br/epp.consultapublica/listVlew.seam; b)  -   Indicação 
apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado, com o seguinte teor:  Exmo. Senhor Marcio 
Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaç u (BA), 08 
de maio de 2020. Senhor Presidente, Pelo presente, reitero a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita. INDICAÇÃO: “Pavimentação na Comunidade do Espírito Santo, deste Município de 
Ituaçu, Bahia”; JUSTIFICATIVA: A referida pavimentação se impõe a toda localidade, como 
requisito para eficiência de infraestrutura e fator de higiene, conforto e estética urbanística, 
evitando-se ainda, a lama e a poeira, por ser fator de primeira necessidade para todos os 
munícipes. Certo de contar com o acolhimento de Vossa Excelência e a aprovação dos 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. Adriano Silva Machado -

 
Vereador -

 
PTB; c) -

 
Indicação apresentada pelo 

Vereador
 

Ronaldo da Silva Rocha, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo 
Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

 
Ituaçu (BA), 08 de maio de 2020. 

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: 
INDICAÇÃO:

 

“Perfuração e instalação de um Poço Tubular na Comunidade do Espírito Santo, 
deste Município de Ituaçu, Bahia”.

 

JUSTIFICATIVA: A presente Indicação se dá devido a

 necessidade da Perfuração e Instalação de um Poço Tubular naquela Comunidade, vez que, 
aquela população vem constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época de 
estiagem, o que ocasiona grande sofrimento às pessoas pela dificuldade em conseguir água 
potável para o sustento de suas famílias. As famílias que ali residem, há muito tempo clamam 
por um abastecimento de água para que possam ter uma vida mais digna. A Perfuração de um 
Poço Tubular visa, sobretudo, a possibilidade de melhorar a qualidade da água para o consumo 
humano, uma vez que a escassez de água na região é grande, devido a seca prolongada que 
atinge o município, sendo que este ano  representa uma das piores secas dos últimos anos, o que 
levou o município a ter que decretar estado de emergência. ÁGUA É VIDA! Certo do 
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acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 
Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua 
importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha -

 

Vereador 
–

 

PSB. Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis pelo horário 
regimental de cinco minutos, para fazerem comentários dos expedientes lidos. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores:

 
Ver. Almir Santos Pessoa:

 
Saudou a todos os presentes, e em 

seguida,
 

o Edil disse que a Câmara não pode perder o prazo para votar as contas de 2018 da 
Prefeitura, como ocorreu em relação às contas de 2017, ressaltando que fez três pedidos de ofício 
ao ex-Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado,

 
no sentido de solicitar do poder 

executivo o envio das contas para o legislativo, ou então que disponibilizasse um horário e um 
funcionário para que ele pudesse fazer essa análise na Prefeitura. Solicitou ao Senhor

 
Presidente 

que tome providências nesse sentido para que depois não queira atribuir a culpa pela não votação 
aos membros das comissões por falta de parecer.

 
Ver. Reinaldo Rocha

 
Ferreira: Afirmou não 

ser contra a indicação do Vereador Adriano, que versa sobre a pavimentação do povoado da 
Cobra, mas ressaltou que já existe um projeto neste sentido.  Fazendo uso da palavra o Senhor 
Presidente, informou a todos os vereadores que as contas do poder executivo, relativas ao 
exercício financeiro de 2019, estão disponíveis no site do Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM), no portal do SIGA e que todos os vereadores e membros da comunidade podem ter 
acesso. Destacou que hoje toda a documentação é enviada de forma digitalizada para o TCM, 
que esta medida foi adotada para dar mais celeridade e economicidade à prestação de contas e 
também para garantir que todos tenham acesso a essa documentação. Na sequencia, o  Senhor 
Presidente iniciou a  ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e  votação as seguintes  
matérias: a) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado, para a 
“Pavimentação na Comunidade do Espírito Santo, deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos;   c) -  Indicação apresentada pelo 
Vereador Ronaldo da Silva Rocha, para a “Perfuração e instalação de um Poço Tubular na 
Comunidade do Espírito Santo, deste Município de Ituaçu, Bahia,

 
acima transcrita, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade de votos.  Prosseguindo,
 
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.

 
Ronaldo

 
da

 Silva
 

Rocha:
 

Saudou
 

aos
 

colegas
 

vereadores,
 
aos

 
funcionários

 
da

 
Câmara,

 
e

 
em

 
seguida,

 
o

 
Edil, 

fez uma indicação verbal ao poder executivo solicitando a implantação de uma Casa de Apoio na 
sede do município para dar suporte aos moradores da zona rural que se deslocam até a sede para 
depois seguir viagem para tratamento de saúde em outros municípios, destacando que essas 
pessoas precisam chegar muito cedo na sede do município e muitos não tem onde ficar. Afirmou 
que a Casa de Apoio pode ser usada também por parentes de pacientes internados no Hospital, 
que não tem onde

 

ficar hospedados.

 

Prosseguindo, o Edil comentou que as máquinas já estão 
trabalhando na região dos Gerais, que já estão próximas da Santa Rosa. Em seguida, destacou 
que o dia anterior marcou a reabertura do comércio local, depois que o poder executivo publicou 
um novo Decreto, ressaltando que os vereadores precisam ajudar a conscientizar a população das 
suas comunidades sobre a importância do uso da máscara e adoção de outros cuidados para 
evitar que o novo Coronavírus chegue em Ituaçu. Disse que deu carona para três pessoas no 
trajeto até a sede, que antes da pessoa entrar no carro forneceu álcool gel para pessoa higienizar 
as mãos e pediu para as pessoas colocarem as máscaras. Rogou a Deus para que seja descoberta 
com maior brevidade uma vacina contra essa doença, pedindo aos demais vereadores para que 
também rezem nesse sentido.

 

Ver.

 

Otacilio

 

Caíres

 

de

 

Souza:

 

Saudou

 

a

 

todos

 

os

 

presentes,

 

e

 

em

 
seguida,

 

o

 

Edil

 

disse

 

que o Senhor Helcônio tem criticado

 

reiteradamente os vereadores,

 

os 
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trabalhos do legislativo municipal, através das redes sociais, e que na condição de vereador não 
pode deixar de comentar, 

 

ressaltando que só respeita as pessoas que também lhe tratam com 
respeito. Afirmou que o Senhor Helcônio se gaba de ser uma pessoa correta, que é advogado, 
mas que em dezembro de 2016 a sua empresa, AGROMIX, perfurou alguns poços tubulares no 
município de Ituaçu, que alguns chegaram a ser instalados somente no dia 1º de janeiro de 2017, 
de madrugada. Destacou

 
que esses serviços foram prestados porque a Prefeitura estava com 

muitos recursos em caixa e para não deixar esses recursos serem usados pelo próximo prefeito. 
Questionou porque o Senhor Helcônio sendo tão correto como diz ser, não acionou judicialmente 
o município para executar um valor entre R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) ou R$ 
56.000,00

 
(cinquenta e seis mil reais)

 
a que teria direito e que teria sido inscrito nos restos a 

pagar. Questionou se ele não fez isso porque tem alguma coisa irregular? Disse que o Senhor 
Helcônio acredita que pode sair falando mal dos vereadores, mas que ele primeiro precisa olhar 
para seus próprios erros, enfatizando que se o Senhor Helcônio fosse tão correto como diz ser, 
não teria sequer participado da licitação por ser parente do ex-gestor

 
e a empresa AGROMIX

 

estar em nome da sua mãe, que também é parente. Indagou porque o Senhor Helcônio nunca 
denunciou as irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Albércio Brito Filho?   O Vereador 
Otacilio falou que não tem rabo preso com ninguém, que não  se vende pra ninguém,  que prefere 
andar de cabeça erguida e poder falar o que quiser, questionando quem é o Senhor  Helcônio para 
falar de vereador? Afirmou que antes de fazer isso, o Senhor Helcônio precisa olhar para si 
mesmo. Defendeu que os vereadores não podem ficar quietos diante dessa situação, ressaltando 
que muitas pessoas usam as redes sociais para fazer críticas e que os vereadores se calam.  Falou  
que vai usar as redes sociais para dar uma resposta ao Senhor Helcônio, questionando porque ele 
não aciona judicialmente o município para receber o dinheiro a que teria direito de receber. Disse  
ainda,  que o Senhor Helcônio não entra na justiça porque sabe que existe irregularidade na 
contratação da sua empresa, porque se não tivesse alguma sujeira no meio, ele já teria ingressado 
com uma ação. Indagou como um sujeito ‘mais sujo que pau de galinheiro’ pode falar de um 
vereador?

 
Afirmou que seu objetivo não é defender o prefeito, destacando que a atual gestão 

contratou uma Assessoria Jurídica no valor de R$ 100.000,00
 
(cem mil reais), que neste 

momento de pandemia em todo o país isso não poderia ter acontecido em Ituaçu ou qualquer 
outro município do Brasil. Mencionou

 
que o governo federal suspendeu o pagamento das dívidas 

do
 

município com a União até dezembro de 2020 e que essa contratação de uma Assessoria 
Jurídica está sendo jogado fora, que esse recurso poderia estar sendo usado para adquirir cestas 
básicas para serem doadas para famílias carentes do município, que não conseguiram acesso ao 
benefício de R$ 600,00

 
(seiscentos reais). Falou que quando ouve uma crítica a um vereador, 

sempre procura dar uma resposta, questionando o Senhor Helcônio porque ele nunca fez uma 
denúncia durante a gestão anterior. Dando continuidade, o Edil disse que sugeriu o uso da sobra 
de recursos do poder legislativo para adquirir cestas básicas, questionando se já foi feita alguma 
ação nesse sentido,

 

enfatizando que existem muitas famílias necessitando de ajuda. Disse que o 
prefeito precisa olhar para essa questão, porque existem muitas pessoas sofrendo e passando 
necessidade. Pediu ao Senhor Presidente que fosse

 

enviada uma indicação ao prefeito nesse 
sentido, bem como no sentido do poder executivo usar recursos disponíveis para também 
comprar cestas básicas e matar a fome da população carente. Finalizou desejando a todos um 
bom dia e agradecendo pela atenção.

 

Ver.

 

Adriano

 

Silva

 

Machado:

 

Saudou

 

a

 

todos

 

os

 
presentes,

 

e

 

em

 

seguida,

 

o

 

Edil

  

comentou

 

que no dia anterior ele recebeu um áudio do Senhor 
Sinval da Barriguda dizendo que a estrada da região que liga a Tranqueiras e aos Morros está em 
situação precária, que os moradores estão pedindo que seja enviada uma máquina, por pelo 
menos dois dias, para consertar as estradas. Disse acreditar que todas as estradas da região da 

Fl. 22V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0522 DE MAIO DE 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

ESTADO DA BAHIA

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

Barriguda estejam necessitando de reforma, assim como as estradas da região dos Gerais. 
Solicitou ao Senhor Presidente,  que seja enviado um ofício ao poder executivo pedindo o envio 
de uma máquina para a região da Barriguda e, posteriormente, para as regiões de Barreiras, Santa 
Rosa, Campo Grande, Laranjeiras e outras localidades. Afirmou que o Senhor Sinval lhe relatou 
não ter como trazer os seus produtos para comercializar na sede por causa da situação da estrada. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes.

 
Ver.

 
Almir

 

Santos
 

Pessoa:
 

Após
 

fazer
 

as
 

saudações
 

de
 

praxe,
 
o

 
Edil

 
disse que vai entrar com uma 

representação no Ministério Público, juntamente com
 
os vereadores Adriano, Otacílio e Ronaldo, 

para questionar a contratação de uma Assessoria Jurídica pelo poder executivo, no valor de R$ 
100.000,00

 
(cem mil reais), feita através de processo de inexigibilidade de licitação. Afirmou 

que o município tem três Procuradores concursados, que esses servidores foram beneficiados por 
um reajuste de 100%

 
(cem por cento)

 
nos seus salários, aprovado pela Câmara de Vereadores, 

destacando que são profissionais de qualidade reconhecida, que o poder executivo já tem várias 
assessorias contratadas, que o município está enfrentando uma situação difícil, e que os 
vereadores não medem esforços no sentido de tentar ajudar a população, com a doação de cestas 
básicas e dando assistência. Enfatizou que o Governo Federal está enviando recursos para o 
município para enfrentar esse momento e que não é correto usar esses recursos para contratar 
uma Assessoria Jurídica, sendo que o município já dispõe de três procuradores concursados. 
Afirmou que entre recursos extras recebidos do governo federal pelo município e com a 
devolução da sobre de recursos do duodécimo da Câmara, o município já teria recebido mais de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e que, no mínimo, já deveria ter equipado o Hospital 
Municipal com um respirador. Mencionou que o Sindicato dos Professores também vai entrar 
com uma representação no Ministério Público contra a contratação da Assessoria Jurídica, 
ressaltando já ter mantido contato com o advogado do Sindicato e que está dando todo o apoio 
necessário nesse sentido. Prosseguindo, o Vereador Almir disse  ter tomado conhecimento de que 
um casal de Ituaçu precisou se deslocar para Luís Eduardo Magalhães para dar suporte pra filha, 
que tinha quebrado a perna, feito uma cirurgia e teve algumas complicações. Falou

 
que a filha já 

está melhor, mas que agora o casal não tem condição de arcar com os custos da viagem de volta, 
que procurou a Secretaria de Assistência Social para ver o que poderia ser feito, que foi muito 
bem atendido, mas que a Secretária lhe informou não ter autonomia para mandar um carro ir 
buscar, que só quem pode fazer isso é o prefeito. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja 
enviado um ofício à Secretária de Assistência Social e ao Prefeito pedindo providência para 
ajudar esse casal. Sobre o Decreto do poder executivo, destacou que esteve na casa do prefeito, 
em companhia do Presidente Márcio Aparecido Araújo Rocha, que foram atendidos pela 
Primeira-Dama, salientando que na oportunidade eles solicitaram a flexibilização na abertura do 
comércio, relataram que alguns empresários estavam enfrentando dificuldades para honrar seus 
compromissos, que ouviram como resposta que não seria possível a flexibilização. Disse que 
tentou juntamente com representantes do CDL obter essa flexibilização, que o prefeito, no 
decreto publicado, deveria ter tido a humildade de reconhecer o esforço dos vereadores e da 
Câmara, que pediram insistentemente essa flexibilização. Afirmou considerar isso uma falta de 
respeito, destacando que enviou um ofício ao poder executivo pedindo a reabertura do comércio, 
que o prefeito deveria ter mais respeito pelo poder legislativo, que os vereadores estão sempre 
dispostos a analisar os projetos de leis

 

de autoria do executivo, votando contra ou a favor de 
acordo com o que acreditam ser melhor para o

 

município. Dando continuidade, afirmou que a 
estrada de Tranqueiras para Ituaçu está quase intransitável, solicitando ao Senhor Presidente que 
seja enviado um ofício para o Secretário de Transportes pedindo providências com a maior 
brevidade possível. Afirmou que legislativo tem o dever e obrigação de fiscalizar a aplicação do 
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recurso no valor de R$ 1.900.000,00

 

(hum mil e novecentos reais)

 

que será recebido pelo 
município, bem como do recurso de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) já recebido, do 
recurso que foi disponibilizado pelo Poder Judiciário e do recurso que foi devolvido pelo poder 
legislativo. Pediu ao Senhor Presidente, que fosse

 

enviado um ofício ao poder executivo 
solicitando cópia dos pagamentos realizados, bem como das Notas Fiscais emitidas pelos 
fornecedores. Disse que o município de Ituaçu está recebendo muitos recursos e está 
economizando com vários gastos, citando como exemplo,

 
o transporte escolar, combustível, 

pagamentos de vantagens para os professores, entre outros serviços que estão paralisados. Pediu 
que fosse

 
suspensa a cobrança do IPTU e de Taxas até o fim da epidemia do novo Coronavírus. 

Sobre as contas do poder executivo, pediu que fossem
 
tomadas as providências relativas às 

contas de 2018, ressaltando que precisa ter acesso às mesmas antes de emitir o seu parecer, 
solicitando que isso fique registrado em ata para que depois o Presidente não possa alegar que 
não houve questionamento nesse sentido. Afirmou que desde o ano passado vem questionando a 
falta de acesso, que o ex-Assessor Jurídico não lhe deu nenhuma resposta e espera que o novo 
Assessor Jurídico analise a questão e veja como será garantida a análise das contas do poder 
executivo. Finalizou agradecendo a atenção de todos.   Em  seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Lider de Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, 
Vereador Almir Santos Pessoa, comentou a fala do colega Otacílio, destacando que ele fez 
uma acusação grave contra o empresário e advogado Dr. Helcônio, bem como contra o ex-gestor. 
Pediu ao Presidente da Câmara que verificasse a legalidade de convidar o ex-prefeito ou os 
responsáveis pelos setor de licitação à época para prestar esclarecimentos,  para averiguar se 
houve ou não irregularidade no procedimento licitatório.   Fazendo uso da palavra o Senhor 
Presidente questionou ao Vereador Almir , o que exatamente vai ser averiguado pelos vereadores, 
questionando se o objetivo é saber se a empresa somente finalizou os serviços no dia 1º de 
janeiro de 2017?  Em resposta, o Vereador Almir  disse que o objetivo não é averiguar se a 
empresa finalizou os serviços no dia 1º de janeiro de 2017, mas sim se houve alguma 
irregularidade no procedimento licitatório e na contratação da empresa vencedora do certame 
licitatório.

 
Por questão de ordem, o Vereador Otacílio

 
afirmou que a empresa AGROMIX não 

poderia participar da licitação realizada pela Prefeitura de Ituaçu, porque a mãe do Senhor 
Helcônio é uma das proprietárias da empresa. Disse que se o objetivo do Vereador Almir é fazer 
uma apuração detalhada, ele deve solicitar a criação de uma CPI para investigar a origem dessa 
empresa. Disse que se isso for feito, vai ser possível identificar quem está errado e quem é o 
Senhor Helcônio de verdade.

 
Em resposta, o Vereador Almir

 
disse ter sido mal interpretado 

pelo colega Otacílio, ressaltando que o seu objetivo não foi defender a gestão anterior, que 
qualquer vereador pode propor a abertura de uma CPI e que o próprio Vereador Otacílio pode 
fazer o pedido de instauração, cabendo ao Presidente da Câmara acatar ou não tal pedido. 
Afirmou que se houve um erro é justa a punição, destacando que a comissão de licitação que 
trabalhou na gestão anterior é a mesma que trabalha na atual gestão.

  

Logo após, o Presidente da 
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, 

 

disse que o Vereador Otacílio tem razão na sua fala, destacando que a Câmara 
sempre tratou a todos de forma respeitosa, sempre respeitou os comerciantes, os ex-prefeitos, o 
atual prefeito, as pessoas de bem que querem o crescimento de Ituaçu. Afirmou que o cidadão foi 
muito infeliz ao tratar de forma desrespeitosa o poder legislativo municipal, enfatizando que 
Ituaçu é uma cidade pequena, onde todos se conhecem, as famílias mantêm laços de amizade e 
que não é a primeira vez que isso acontece. Disse que existem coisas graves que pesam sobre a 
empresa do Senhor Helcônio, a AGROMIX, e que se isso for investigado a fundo poderá trazer 
um grande prejuízo, sugerindo que os vereadores analisassem com cautela o que será feito nesse 

Fl. 23V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0722 DE MAIO DE 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

ESTADO DA BAHIA

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

sentido. Defendeu que talvez, em razão da pandemia do novo Coronavírus, esse não seja o 
momento mais adequado para fazer isso, que é preciso também esperar os ânimos se acalmarem 
e qual será a postura do Senhor Helcônio no futuro próximo. Destacou que os vereadores tem a 
missão de fiscalizar as empresa que prestam ou prestaram serviços ao município e que a empresa 
do Senhor Helcônio é uma dessas empresas. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou 
que seja enviado um ofício ao poder executivo pedindo o reparo da estrada que liga as 
comunidades de Riacho e Santa Clara, passando por Boqueirão e São José, ressaltando que 
muitos trechos estão em situação precária. Disse que a estrada que liga a sede ao Açude já foi 
recuperada, mas que é preciso consertar também o trecho que liga o Açude ao Riachão. 
Parabenizou o trabalho realizado pela administração municipal, enfatizando que as estradas que 
foram reparadas antes do período das chuvas ainda estão em ótimo estado, que isso tem sido dito 
pelos moradores das próprias comunidades, citando como exemplos: Salobro, os Morros, 
Canabrava de Cheles e a estrada que liga o Riachão ao Riachão do Coité. Mencionou que passou 
por essas regiões e ouviu os comentários dos próprios moradores, ressaltando que isso é prova de 
que o serviço foi bem feito, que acompanhou de perto a realização dos mesmos. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente, afirmou que as contas de 2018 do poder executivo não foram 
votadas pelo poder legislativo porque o prazo legal prescreveu, tendo sido aprovadas de forma 
tácita. Disse acreditar que as contas seriam aprovadas de toda forma, que a votação seria uma 
formalidade, até porque o Parecer do Tribunal de Contas dos Municípios foi pela aprovação. 
Destacou que ao não realizar a votação, os vereadores acataram o parecer que foi emitido pelo 
TCM, que tudo o quanto foi dito por ele está registrado em ata. Voltou a informar aos vereadores 
que as contas do exercício financeiro 2019 estão à disposição dos vereadores e da população no 
site do TCM, pelo prazo de sessenta dias, pedindo a todos os vereadores que façam a sua análise 
e tenham embasamento para votar quando chegar o Parecer do TCM, evitando que novamente as 
contas sejam aprovadas de forma tácita. Afirmou que se for necessário pode agendar uma data 
para que o Assessor Jurídico acesse o portal do TCM com os vereadores para ajuda-los a analisar 
as contas do poder executivo. 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 oito de maio

 
de dois mil e vinte. 

 
 ____________________________________________  

 
 ____________________________________________ 

 
 ____________________________________________

 
 ____________________________________________ 

 
 

____________________________________________

 
 

____________________________________________

 
 

____________________________________________ 

 
 

____________________________________________
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