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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

 
 

 

Ata da Nona

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 

Aos vinte e seis dias

 

do mês de outubro

 

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, Euvaldo Figueredo da Silva, Reinalvo Rocha 
Ferreira, Tertulina Silva Andrade, Sivaldo Ferreira da Silva,

 
Adriano Silva Machado e Otacilio 

Caíres de Souza.
 

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. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE, 
e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias|: a) -

 
Ofício 

encaminhado pelo Prefeito Municipal,
 

capeando Projeto de
 
Lei nº 007/2018, com o seguinte 

teor: 
 

Exmº Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu –

 
BA. Ofício PMI –

 
Gabinete do Prefeito –

 
n.º 139/2018. Ituaçu/BA, 16 de Outubro de 

2018. Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 07/2018  Senhor Presidente, Estamos encaminhando a 
essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, o Projeto de Lei Municipal n.º 07/2018 que: “autoriza o poder executivo municipal a 
assinar convênios e firmar contratos com órgãos estaduais e federais e dá outras providências”. 
Certos de sermos congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos 
de estima e alta consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz –  Prefeito.  MENSAGEM 
Nº 07, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018. Senhor Presidente, Senhores Vereadores; 
Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e deliberação dos ilustres Vereadores 
integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 
007/2018, que "Autoriza o poder executivo municipal a assinar convênios e firmar contratos com 
órgãos estaduais e federais e dá outras providências”, cuja matéria visa conceder autorização 
legislativa ao Prefeito Municipal para assinar convênios e firmar contratos. Em cumprimento das 
disposições constitucionais temos a honra de submeter à consideração dessa Colenda Câmara o 
projeto de lei anexo, que autoriza o Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos, 
com todos os Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual Direta e Indireta, bem como 
empresas privadas concessionárias do serviço público. O presente Projeto, que ora 
encaminhamos a apreciação de Vossas Excelências, constitui -se de maior importância para o 
interesse público, visto que a realização

 
de obras, serviços e atividades de interesse do Município 

que se estendam além de seu território ou dependam da colaboração de outras entidades ou 
órgãos não subordinados à Prefeitura exige acordos especiais, que tomam a denominação de 
convênios ou contratos. E para esses acordos há necessidade de autorização legislativa para que 
o prefeito possa subscrever o pacto e assumir validade os encargos que tocar ao município. 
Assim, mais uma vez contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, 
solicitamos a apreciação do referido projeto de lei.

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossas 
Excelências as expressões do nosso profundo respeito. Salientamos por fim, que ao submeter à 
matéria à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os

 

Senhores Vereadores saberão 
aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade a sua aprovação, rogando para que a 
mesma seja apreciada em Regime de Urgência, Urgentíssima. Sem mais e confiando na 
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aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de

 

elevada estima e consideração. Ituaçu –

 

BA, 16

 

de Outubro de 2018. Adalberto Alves Luz -

 

Prefeito Municipal; PROJETO DE LEI N.º 
07/2018 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018.  “Autoriza o poder executivo municipal a assinar 
convênios e firmar contratos com órgãos estaduais e federais e dá outras providências”. 

 

O 
PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA,

 

no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 58, incisos IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º

 

-

  

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar convênios e firmar contratos com os 
Governos Estadual e Federal, através dos Ministérios, Secretarias, Diretorias, Departamentos, 
Divisões, Autarquias, e /ou entidades da Administração Direta e Indireta;

 
Parágrafo Único: A 

Presente autorização estende-se às empresas privadas concessionárias do serviço público. Art. 2º.
 

A vigência desta Lei é de 01 (um) ano a partir da data de sua publicação. Parágrafo Primeiro: O 
Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, cópia do convênio e/ou contrato 
firmado com os Órgãos dos Governos Federal e Estadual no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
após a sua assinatura. Parágrafo Segundo: A desobediência a este prazo implicará na revogação 
da autorização para celebração do respectivo convênio e/ou contrato. Art. 3º.

  
Esta Lei entrará 

em vigor na data de sua publicação.
 

Art. 4º.
 

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu-Bahia, 16 de outubro de 2018.
 
Adalberto Alves Luz

 
–

 

Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo – Secretário Municipal de Administração e 
Finanças; b) - Indicação apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o 
seguinte teor: Ituaçu (BA), 26 de outubro 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 transcritas: INDICAÇÃO:  “Extensão da Rede de Água 
para servir a localidade do Arrecife, deste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA:  O 
abastecimento de água a população é uma questão de saúde pública, além de que sem água não 
existe a sobrevivência humana. Portanto, a medida ora sugerida importará em melhoria das 
condições de vida daqueles que habitam naquela comunidade.  O   abastecimento de água na 
comunidade de Arrecife é feita de forma precária, não sendo suficiente para atender a demanda 
de muitas residências ali existentes. A população da comunidade tem sido constantemente 
penalizada pela falta de água potável de qualidade adequada e em quantidade suficiente para 
atender a suas necessidades  domésticas tais como consumo, preparação de alimentos e higiene 
pessoal.  A extensão da rede de água irá minimizar o sofrimento da população com a escassez da 
água e contribuirá com

  
o desenvolvimento da região. Vale ressaltar, que a sugestão seria 

bombear á água do Rio das Contas para a referida comunidade.
 
Desta forma, é imprescindível 

que o Executivo busque meios para implantar a rede de água para aquela comunidade.  Certo de 
contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente indicação, e do bom senso do Senhor 
Prefeito Municipal, reitero os meus votos de estima e apreço.

 
Atenciosamente. Márcio Aparecido 

Araújo Silva -
 

Vereador –
 

PR;
 

c) -
 

Indicação apresentada
 
pelo Vereador Otacilio Caires de 

Souza, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 26 de outubro 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: INDICAÇÃO: “Instalação de Rede 
de Água para as localidades de Ovelha, Prata da Ovelha, Roçado e Região, deste município de 
Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA : É de grande importância a instalação de Rede de Água para 
aquelas localidades, vez que, as famílias que ali residem estão enfrentando sérios transtornos no 
abastecimento de água para as suas casas, e com a realização desta obra irá solucionar o 
problema. Esclarece que a captação da água não é difícil, desde que faça através do Rio Taquari, 
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uma vez, com a instalação da referida rede a água

 

chegará àquelas comunidades por gravidade. 
Lembrando que aqueles Povoados são importantes em nosso município e como homens públicos 
não podemos deixar de atender os anseios de sua população. A instalação desta rede de água é o 
anseio de todos os moradores

 

que ali residem que sofrem por falta de água até para o uso 
doméstico. ÁGUA 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. 
Otacilio Caires de Souza

 

-

 

Vereador -

 

PSD; d) -

 

Indicação apresentada

 

pelo Vereador Otacilio 
Caires de Souza, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 26 de outubro 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:

 
INDICAÇÃO: 

 

“Complementação da instalação da Rede de Água para servir a localidade da Boca da Mata, 
deste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA : As famílias que ali residem, há muito 
tempo clamam pela complementação do abastecimento de água para que possam

 
ter uma vida 

mais digna, daí a necessidade da referida obra, visando atender os moradores daquela 
comunidade. Somos sabedores que a nossa região sofre com a constante falta de água potável. 
Rogo que a complementação da rede de água seja feita urgentemente, para evitar que os 
habitantes daquela localidade fiquem impossibilitados de seus afazeres domésticos. 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 Pa res 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; e) - Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caires de Souza, com o seguinte teor: 
Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 26 de outubro de 2018. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Exc elência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita:  INDICA Ç Ã O: “Instalação do Poço Artesiano 
no Povoado do Angico, neste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A alternativa para 
o abastecimento de água de pequenas comunidades é por meio de poços tubulares. Neste 
contexto da falta de água, inclui-se o Povoado do Angico, que vem sofrendo há muito tempo, 
contudo, com a instalação do poço tubular, o qual já se encontra perfurado, solucionará o 
problema, trazendo uma melhor qualidade de   vida   para   os   seus   moradores.  Rogo que a 
complementação da rede de água seja feita urgentemente, para evitar que os habitantes daquela 
localidade fiquem impossibilitados de seus afazeres domésticos. 

 
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. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou
 

o Projeto de Lei nº 007/2018, acima 
mencionado, às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 
Orçamento, para apreciação e apresentação dos pareceres ao referido Projeto de Lei, ao tempo 
em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos 
expedientes lidos. Não

 

houve uso da palavra. Dando continuidade,

 

o Senhor Presidente iniciou a 
ORDEM DO DIA

 

e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) -

 

Requerimento 
do Prefeito Municipal, solicitando que o Projeto de Lei nº 007/2018, acima transcrito, tenha a sua 
tramitação em Regime de Urgência, Urgentíssima. Em seguida, o Senhor Presidente conclamou 
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a cada um dos Edis a declarar o seu voto ao referido requerimento. A votação obteve o seguinte 
resultado: 09(nove) votos favoráveis e 01(um) voto contra. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovado por

 

dois terços

 

o requerimento acima mencionado.

 

Prosseguindo, o Senhor 
Presidente solicitou às Comissões Permanentes a apresentação do parecer verbal ao Projeto de 
Lei nº 007/2018, acima transcrito. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador Almir Santos Pessoa,

 
disse que a sua 

comissão não iria apresentar o parecer verbal, pois precisava de mais tempo para analisar o 
citado projeto de lei e também tinha a intenção de apresentar emendas ao mesmo. Fazendo uso 
da palavra, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Euvaldo 
Figueredo da Silva, disse que a sua comissão concordava em apresentar o parecer verbal nesta 
sessão. Diante do impasse, o Senhor Presidente disse que as comissões apresentassem

 
os 

pareceres no prazo regimental. b) -
 

Indicação apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, para “Extensão da Rede de Água para servir a localidade do Arrecife, deste 
Município de Ituaçu, Bahia, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de 
votos. c) - Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caíres de Souza, para  a  “Instalação de 
Rede de Água para as localidades de Ovelha, Prata da Ovelha, Roçado e Região, deste município 
de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos.  d) -  

Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caíres de Souza, para  a “Complementação da 
instalação da Rede de Água para servir a localidade da Boca da Mata, deste Município de Ituaçu, 
Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. e) -  Indicação 
apresentada pelo Vereador Otacilio Caíres de Souza, para  a “Instalação do Poço Artesiano no 
Povoado do Angico, neste Município de Ituaçu, Bahia”, 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 uma indicação verbal, solicitando que a 
mesma seja atendida em caráter de urgência, tendo em vista que foi procurado pelos moradores 
da

 
localidade do

 
Estreito e recebido destes a informação de que as caixas d’água estão 

desabastecidas. Solicitou ao chefe do poder executivo municipal que mande, com urgência, um 
caminhão -

 
pipa levar água para os moradores daquela

 
localidade, já que os mesmos não podem 

viver sem água. Afirmou ter tomado conhecimento de que o mesmo problema está ocorrendo na 
localidade do Açude, ressaltando que

 
se o município tem um caminhão-pipa do PAC, pode 

muito bem levar água para os moradores dessas e outras localidades que precisam.
 

Ver. Almir 
Santos Pessoa: Saudou os colegas vereadores, os funcionários da Casa e o Publico presente. 
Prosseguindo, o Edil, disse que gostaria de relatar um fato que chegou ao seu conhecimento, mas 
não tinha como garantir a veracidade do mesmo, já que não estava presente no local. Afirmou 
que recebeu a informação de que a gestão municipal deixou que a energia da Gruta da 
Mangabeira fosse cortada, destacando que isso é um absurdo e jamais poderia acontecer, uma 
vez que o local é fonte de receita para o município, sendo preciso que a gestão municipal garanta 
os recursos necessários para o bom funcionamento do local. Mencionou que é preciso respeitar a 
capacidade financeira do município e que não dá para fazer milagre com dinheiro, ressaltando 
que, por esse motivo, os vereadores precisam analisar todos os projetos de lei com bastante 
cuidado. Destacou que o chefe do poder executivo encaminhou diversos projetos de leis para o 
legislativo e em todas as oportunidades manifestou-se dizendo que o município teria recursos 
financeiros para custear as despesas, citando como exemplo a criação de secretarias e criação de 
vários cargos públicos. Ressaltou que o município está em crise e que nenhum funcionário 
recebeu a primeira parcela do 13º salário, que apesar de não ser obrigação do município, tal 
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parcela normalmente era paga no dia 20 de junho. Falou que em 2017 o prefeito efetuou o 
pagamento da primeira parcela no dia 20 de junho e a segunda parcela no dia 20 de dezembro. 
Salientou que é preciso analisar não só o momento presente, mas as consequências que os atos de 
agora vão ter no futuro. Afirmou que não adianta querer asfaltar a estrada que liga a sede ao 
Distrito de Tranqueiras e não ter como pagar depois. Defendeu ser preciso eleger as prioridades e 
as ações que o município tem condição de assumir, não adiantando fazer e depois não ter como 
pagar. Destacou que a criação da secretaria

 

de turismo

 

foi aprovada

 

pelos vereadores por 
unanimidade, ressaltando que os vereadores não podem criar projetos de lei que onerem os 
cofres públicos, mas como o projeto era de autoria do poder executivo, e o prefeito

 

com o auxílio 
da sua equipe garantiram a viabilidade econômica, os vereadores votaram a favor. Defendeu que 
a equipe que assessora o prefeito não pode olhar apenas para o momento atual, sendo necessário 
pensar nas consequências a longo prazo. Acrescentou

 

que o poder executivo encaminhou projeto 
de lei criando cargos públicos e

 
este

 
foi aprovado por unanimidade, o mesmo acontecendo com o 

projeto que concedeu o reajuste salarial. Enfatizou

 
que em todos esses casos, os projetos foram 

aprovados porque o poder executivo garantiu que havia viabilidade econômica. Dando 
continuidade, o Vereador Almir disse que esteve em Tranqueiras e que tem ciência de que as 
máquinas estão paradas, mas que existem duas ladeiras

 
nas estradas de acesso ao Distrito, que 

estão intransitáveis. Afirmou que os feirantes que se deslocam para aquela localidade cobraram 
dele uma solução para esse problema, solicitando ao Senhor Presidente, que seja encaminhado 
um ofício para o poder executivo pedindo que o mesmo faça a manutenção dos referidos trechos, 
enfatizando que a estrada como um todo já está um pouco ruim, mas ainda está em condição de 
ser usada até que a situação econômica do município melhore. Em seguida, pediu ao Senhor 
Presidente que dê mais agilidade no envio dos ofícios solicitados pelos vereadores, destacando 
que alguns ofícios solicitados por ele demoraram de chegar ao poder executivo e, em alguns 
casos, quando são entregues, os serviços pedidos por ele já foram executados. Falou  que as 
pessoas pensam que ele não está fazendo as cobranças, mas que ele tem feito isso, ressaltando 
que o vereador não tem o poder de mandar o poder executivo fazer e nem fazer por conta 
própria, mas somente de cobrar. Ressaltou que se ele garantir que vai consertar as estradas do 
município estará mentindo para a população, porque não tem condição financeira de fazer isso 
por conta própria e nem o poder legislativo dispõe de verba para isso. Em seguida, o Edil falou  
que está chegando ao final o atual mandato da Mesa Diretora da Câmara, ressaltando que no ano 
anterior ele solicitou que fossem concedidos alguns Títulos de Cidadão Ituaçuense, pedindo ao 
Senhor Presidente que programe uma sessão solene, se estiver dentro da disponibilidade 
financeira da Câmara, para conceder esses títulos no mês de dezembro. Destacou que entre as 
pessoas que ele quer conceder o Título, tem uma pessoa que até adoeceu recentemente, 
conhecido como Luisão, que trabalhou na enchedeira durante muitos anos. Ressaltou que o 
próprio presidente também manifestou a intenção de conceder um Título de Cidadão Ituaçuense 
e que poderiam todos serem entregues na mesma sessão. Prosseguindo, afirmou ser preciso 
tomar uma providência em relação

 
a EMBASA, destacando que tem uma

 
senhora, que é esposa 

de um vizinho seu,
 

e lhe informou que na região da Santa Clara tem uma água que está 
derramando e que só chega na sua propriedade duas vezes por semana, mas a conta veio no valor 
de R$ 900,00 (novecentos reais). Disse que a pessoa procurou o escritório da EMBASA, 
negociou o valor de pagou cerca de R$ 100,00 (cem reais), afirmando que essa situação é 
absurda, sendo necessário que o legislativo tome alguma providência

 
nesse sentido. Destacou 

que a propriedade não usa sequer a taxa mínima estabelecida pela EMBASA, mas teve que pagar 
R$ 100,00 (cem reais) por uma conta. Afirmou ser preciso também tomar providência quanto aos 
buracos que estão sendo abertos pela EMBASA na cidade, destacando que o município precisa 
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cobrar pelo conserto. Acrescentou

 

ser preciso também cobrar por uma água de melhor qualidade, 
ressaltando que esta cobrança tem sido recorrente no legislativo e que todos os vereadores já se 
manifestaram sobre esse assunto, inclusive sugerindo que os vereadores marquem uma audiência 
no escritório da EMBASA em Vitória da Conquista para cobrar uma providência. Falou

 

que se a 
empresa não resolver o problema, os vereadores precisam buscar outros meios para garantir uma 
solução, enfatizando que a comunidade espera isso dos seus representantes. Afirmou que os 
vereadores têm feito

 

a sua parte e tem feito as cobranças, mas que eles não podem garantir para a 
comunidade que o problema será resolvido. Dando continuidade, solicitou

 

ao Senhor Presidente 
que seja encaminhado

 
ofício cobrando explicações do poder executivo municipal sobre o REFIS, 

ressaltando que em 2017 a câmara aprovou um projeto de lei autorizando o parcelamento das 
dívidas com o município e concorreriam a uma premiação no final do ano, mas até o presente 
momento não houve nenhum sorteio de prêmios. Disse que está quite com o município no que 
tange ao pagamento do IPTU e, assim como a população, quer saber o que está acontecendo. 
Salientou

 
que a proposta do poder executivo era fazer um sorteio para quem quitasse suas 

dívidas com
 

o município e que, na oportunidade, até orientou a equipe do prefeito sobre a 
necessidade de fazer algumas adequações no projeto, tendo em vista que o projeto original previa 
uma premiação fixa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas que não deveria ser dessa forma, já 
que o valor arrecadado pelo município poderia não chegar a esse valor, ficando estabelecido 
então que esse valor seria o teto da premiação. Disse que o poder executivo precisa dar uma 
explicação para a população e para todos que quitaram as suas dívidas e estão aguardando a 
realização do sorteio, que deveria ter ocorrido no dia 20 de dezembro de 2017, mas até a presente 
data não ocorreu. Afirmou que pretende fazer a indicação para construção de duas quadras 
poliesportivas, sendo uma na localidade de Manoel Alves e outra no povoado do Bonito, 
ressaltando que são comunidades com grande número de desportistas e as pessoas estão 
cobrando esse benefício. Destacou que o Futsal é a modalidade esportiva mais praticada no 
município, sendo o meio de lazer mais acessível para a comunidade e que diversas outras 
localidades já contam com esse benefício. Mencionou que o povoado do Bonito tem cerca de 
300 (trezentos) eleitores, sendo preciso verificar a viabilidade dessa indicação com o prefeito e, 
caso o município não tenha condição de executar por conta própria, pode-se buscar os recursos 
através de emenda parlamentar. Ver.  Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e 
em seguida, o Edil disse que gostaria de reiterar uma indicação feita anteriormente, em que ele 
solicitou a melhoria do sistema de iluminação pública da Santa Clara e Baixa Funda, pedindo 
que o benefício seja estendido para as comunidades da

 
Canabrava, Guigó e região. Falou

 
que os 

moradores estão cobrando esse benefício, já que as outras localidades já foram beneficiadas. 
Finalizou desejando um bom dia a todos.

 
Ver. Ronaldo da Silva Rocha:

 
Saudou a todos os 

presentes, e prosseguindo, o Edil
 

fez uma indicação verbal ao poder executivo, pedindo a 
perfuração de um poço artesiano na localidade do Espírito Santo, ressaltando que os moradores 
estão enfrentando a falta d’água há bastante tempo e que esta medida já deveria ter sido tomada 
há mais tempo. Fez uma indicação verbal ao poder executivo, solicitando a troca da tubulação 
que foi instalada para abastecer o colégio do Campo Grande, afirmando que para encher os 
reservatórios leva quase a noite inteira,

 
ressaltando que com menos de 10 (dez) barras de cano o 

problema será resolvido. Disse ser preciso substituir a tubulação de ½ polegada para 50

 (cinquenta)

 

milímetros, enfatizando que na época da obra, os funcionários instalaram a tubulação 
até próximo do colégio, mas não concluíram

 

apesar dos canos estarem disponíveis, porque faltou 
um material mínimo e que se os funcionários tivessem falado com ele, teria comprado do próprio 
bolso só para ver a obra concluída. Fez uma indicação verbal ao chefe do poder executivo, 
solicitando a troca da tubulação que leva água para propriedade do Senhor Marçal e familiares, 
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ressaltando que são cerca de 1.500 (um mil e quinhentos) metros de tubulação, sendo necessário 
a substituição dos tubos de ½ polegada para 50 milímetros. Sobre a indicação feita Veread or 
Almir para a comunidade do Bonito, destacou já ter feito uma

 

indicação nesse mesmo sentido,

 

pedindo que a mesma

 

seja reiterada, bem como também seja indicada a construção de uma 
quadra na localidade de São José dos Gerais. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício, 
em caráter de urgência, para o prefeito e para o Secretário de Transportes, solicitando a 
recuperação de um trecho da estrada próxima do Campo Grande, enfatizando acreditar que com 
duas caçambas de cascalho o problema será resolvido, mas que trata-se de um problema sério, já 
que na semana anterior duas pessoas de idade caíram no local e ambos quebraram a perna.

 

Em 
aparte, o Vereador Almir

 

sugeriu ao colega

 

Ronaldo que coloque no mesmo ofício o pedido 
para que seja recuperado o trecho da

 

estrada de acesso ao São José, próximo da casa do Senhor 
Belarmino, ressaltando que o trecho está em péssimo estado de conservação.

 
Dando 

continuidade, o Vereador Ronaldo
 

afirmou que além do cascalho, será preciso usar água 
também, voltando a pedir que o ofício seja enviado em caráter de urgência, enfatizando já ter 
conversado diretamente com o Secretário, mas o problema não foi resolvido, sendo preciso levar 
o problema ao conhecimento do prefeito para ver se resolve a evite que novos acidentes ocorram 
no local. Finalizou desejando um bom dia a todos.

 
Ver.

  
Otacilio Caíres de Souza:

 
Saudou os 

colegas vereadores, os funcionários da Casa e o Publico presente. Continuando, o Edil, 
mencionou que gostaria de reforçar a fala do colega Almir no tocante aos trechos

 
da estrada que 

liga Tranqueiras a Ituaçu, passando pelo Açude, destacando que são trechos pequenos, mas que 
necessitam de uma intervenção urgente, porque os relatos que ouviu da população são de que o 
trecho está intransitável. Disse que para resolver o problema basta jogar cascalho e molhar 
direitinho, ressaltando que meio dia de serviço é suficiente para fazer tudo, mas que apesar da 
solução ser simples, o problema tem prejudicado muito a população, que muitas vezes precisa 
fazer uma volta e passar por outra estrada para conseguir chegar ao seu destino por causa de 
cinquenta metros de estrada. Em seguida, comentou o posicionamento do Vereador Almir em 
relação ao projeto de lei n 007/2018, quando o mesmo se recusou a dar o parecer verbal, 
ressaltando que o prazo anterior venceu no mês de setembro e que o projeto deveria ter sido 
enviado antes pelo poder executivo. Disse ter ciência da importância do referido projeto de lei, 
mas que o poder executivo precisa estar mais atento aos prazos para o envio do mesmo, não 
devendo esperar muito para enviar um novo projeto quando vence o prazo fixado no projeto 
anterior. Destacou que essa questão da aprovação dos projetos em caráter de urgência já foi 
amplamente debatida pelos vereadores e houve um consenso de que não seria mais aceito este 
tipo de tramitação. Finalizou a sua fala pedindo a Deus que mandasse as chuvas parta resolver os 
problemas de abastecimento de água e da poeira nas estradas e desejou um bom dia a todos.

 
Ver. 

Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora 
parabenizou a equipe do PSF da Sede I, que atende os moradores da região onde ela mora, pela 
realização da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Destacou que as 
pessoas postam muitas coisas em redes sociais, inclusive coisas que não deveriam, mas que 
pouco se ouviu falar dessa campanha, apesar da sua grande importância para a comunidade. 
Mencionou que desde a gestão anterior, a campanha Outubro Rosa sempre foi realizada em 
Ituaçu e tem como objetivo prevenir o câncer de mama e de colo do útero. Disse que foi 
realizada uma palestra no Clube da Terceira Idade, tendo sido muito boa. Ressaltou que no mês 
seguinte será realizada a campanha Novembro Azul voltada para a saúde dos homens. Destacou 
que estas iniciativas são muito importantes e as pessoas não fazem a divulgação necessária, 
enfatizando que a palestra realizada no Clube da Terceira Idade contou com a participação da 
enfermeira, do médico e equipe da unidade de saúde, parabenizando a todos pela realização do 
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evento. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.

 

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, ao tempo em que, destacou

 

a importância dos demais vereadores 
prestarem atenção na fala dos colegas, ressaltando que desde que assumiu o mandato de 
vereador, sempre respeitou os colegas enquanto estavam fazendo uso da palavra e que gostaria 
que todos agissem da mesma forma em relação a ele, quando estivesse

 
falando. Em seguida, 

disse que tinha algumas coisas para falar, mas que não estava se sentindo à vontade para 
continuar fazendo uso da palavra. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.

 
Na 

sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider
 
da Oposição. Fazendo uso da 

palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa ,
 
questionou se já foi resolvido o 

problema de abastecimento de água da comunidade do Cubículo, ressaltando que houve muita 
promessa antes da eleição de que tal problema seria resolvido, sendo necessário agora cobrar 
uma providência por parte do poder executivo municipal. Disse que os moradores daquela 
localidade sofrem bastante com a falta d’água, destacando que alguns deles estiveram no 
legislativo municipal para cobrar uma providência e um dos moradores fez uso da Tribuna Livre 
para questionar quando seria resolvido esse problema. Dando continuidade, o Edil questionou ao 
Senhor Presidente, e em seguida, ao assessor jurídico da câmara, se já tinha alguma posição em 
relação ao ofício encaminhado pelo Senhor Flávio José Wanderley Brito, sendo respondido pelo 
Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva,  que o Referido ofício  foi 
recebido pela Câmara e que compete aos vereadores adotar as providências que julgar cabíveis, 
competindo a ele prestar o devido assessoramento jurídico, se necessário. Dando continuidade, o 
Vereador Almir pediu ao Senhor Presidente que seja reiterado o pedido da energia da quadra da 
Lage, ressaltando que até o presente momento não foi feita a ligação da mesma. Disse que a 
administração municipal e a empresa que ganhou a licitação para construir a obra precisam 
resolver esse problema e fazer a ligação da energia, enfatizando que muitos desportistas 
trabalham durante o dia e querem usufruir o equipamento à noite. Em aparte, o Senhor 
Presidente esclareceu ao Edil, que a obra ainda não foi recebida pela administração municipal e 
que, assim sendo, não pode fazer a ligação da energia ainda. Dando continuidade, o Vereador 
Almir

 
solicitou que o Senhor Presidente prestasse

 
esclarecimentos acerca da realização do 

concurso público da Câmara de Vereadores de Ituaçu, uma vez que tomou conhecimento de que 
houve uma denúncia no Ministério Público e que a Mesa Diretora já prestou os esclarecimentos 
solicitados pelo Promotor de Justiça. Falou

 
que as pessoas tem lhe procurado e pedido 

explicações e que ele não sabe informar como está esse processo. Disse ter conhecimento de que 
o Presidente está tomando todas as providências para garantir uma solução rápida para esse 
impasse criado, sendo necessário que ele preste esclarecimentos para dar uma posição para a 
sociedade ituaçuense. Sobre o projeto de lei, do qual ele foi contra a tramitação em caráter de 
urgência urgentíssima, afirmou que o seu posicionamento não se deve ao fato de ser oposição ao 
prefeito. Disse ainda, que o projeto tem grande valia para o município, mas que o poder 
executivo não deu a prioridade necessária e deixou transcorrer um prazo muito grande entre o 
fim do prazo anterior e a apresentação do novo projeto, cabendo agora aos vereadores a 
discussão e aprovação do mesmo.

 

Em questão de ordem, o Vereador Otacílio Caires de Souza,

 
solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito, pedindo que sejam instaladas as 
lâmpadas dos refletores da quadra do Angico e da Ovelha.

 

Em seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara. Fazendo uso da palavra, o Assessor 
Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, saudou a todos os presentes, e em 
seguida, destacou que somente o estado da Bahia exige a prévia autorização das Câmaras de 
Vereadores para firmar convênios com os municípios. Disse que na Bahia, este tipo de proje to 

Fl. 44



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 10

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

23 DE NOVEMBRO DE 2018

  

 
 

ESTADO DA BAHIA

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

precisa ser votado pelas Câmaras. Em aparte, o Vereador Almir

 

destacou que a Presidente 
Dilma Rousseff sofreu o impeachment exatamente porque fez algo sem a prévia autorização do 
Congresso Nacional e que o prefeito não pode celebrar convênio sem a prévia autorização da 
Câmara de Vereadores, conforme determina a lei.

 

Prosseguindo, o Assessor Jurídico destacou 
que são coisas distintas o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff e o que está previsto 
no projeto de lei encaminhado pelo poder executivo. Disse que está sendo mal interpretado pelo 
Vereador Almir, que apenas está esclarecendo aos vereadores que somente o estado da Bahia faz 
esse tipo de exigência aos municípios e que nos demais estados brasileiros, os municípios 
firmam convênios com o estado sem necessidade de prévia autorização da Câmara. Salientou

 

que no caso da Presidente Dilma Rousseff, ela autorizou a realização de despesas que não 
estavam previstas no orçamento previamente encaminhado ao Congresso Nacional. Disse que o 
projeto

 

de lei encaminhado pelo poder executivo municipal não trata de despesas, mas sim da 
autorização para celebrar convênios com o Governo do Estado e Federal, não importando em 
despesas para o município, mas sim em receitas. Mencionou

 

que a não aprovação desse projeto 
fere a autonomia do poder executivo, já que o prefeito foi eleito pelo povo para administrar o 
município e isto importa na celebração de convênios. Destacou que esse tipo de projeto é 
aprovado por todas as câmaras da Bahia, não sendo restrito ao município de Ituaçu. Questionou o 
que aconteceria no caso do legislativo ser composto em sua maioria pela oposição e não fosse 
dada esta autorização ao prefeito. Disse que, nesse caso, o gestor não poderia celebrar nenhum 
convênio e não conseguiria buscar recursos para fazer investimentos no município.

 
Novamente 

em aparte, o Vereador Almir
 

afirmou não ser contra a aprovação do projeto de lei, apesar de ser 
membro da bancada de oposição. Destacou que a Câmara aprovou o projeto de lei dando 
autorização para o

 
prefeito celebrar convênios, com o compromisso de depois de assinados, no 

prazo máximo de trinta dias, fosse dado conhecimento ao legislativo, enfatizando
 
que nesse 

período o poder executivo não deu conhecimento ao legislativo de nenhum convênio celebrado
 

pelo município, questionando porque a assessoria jurídica da câmara não toma nenhuma 
providência quanto a isso. Afirmou que não vai ficar aceitando que digam que ele tem que 
aprovar o projeto de lei. Voltou a dizer que não é contra o projeto de lei e nem que é contra o 
prefeito, destacando que de todos os projetos encaminhados pelo poder executivo, ele votou 
contra em apenas dois casos, tendo votado a favor de todos os outros. Falou  que o prefeito 
precisa respeitar mais o legislativo municipal, ressaltando que o prazo do projeto anterior venceu 
no mês de setembro e que ele deveria ter encaminhado o novo projeto antes.  Logo após, o 
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os 
presentes, e em seguida, disse ao Vereador Almir que ele interpretou mal a fala do Assessor 
Jurídico, que este apenas quis informar aos vereadores sobre esta exigência ser restrita ao estado 
da Bahia e que não tem nada a ver com o que foi dito pelo vereador a respeito do assunto, mas 
que ele respeita a opinião do vereador, que todos vivem num país democrático e é preciso 
respeitar as opiniões divergentes. Destacou que no próximo domingo será realizado o segundo 
turno das eleições presidenciais e o novo presidente será escolhido pela vontade do povo. Dando 
continuidade, falou que vários vereadores já indicaram a construção de uma quadra de esporte no 
povoado do Bonito, ressaltando que esteve na localidade no domingo e os moradores também lhe 
fizeram esse mesmo pedido. Disse que a comunidade há muito tempo aguarda pela realização 
dessa obra, enfatizando não saber por que até hoje esse pedido não foi atendido pelos gestores 
que já administraram o município. Em questão de ordem, o Assessor Jurídico

 
esclareceu que, 

no passado, o Deputado Federal José Rocha apresentou uma emenda para construção dessa 
quadra de esportes, mas o prefeito da época foi contra a construção e, por esse motivo, a quadra 
não foi construída. Prosseguindo, o Senhor Presidente afirmou que se lembra desse episódio. Em 
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seguida, fez uma indicação verbal para construção do sistema de abastecimento de água das 
comunidades do Riachão e Açude, ressaltando que fez esse pedido em sessão anterior, mas não 
foi formalizado e que ele gostaria que fosse feita a indicação por escrito para submeter à votação

 

no plenário. Dando continuidade, disse já ter conversado com o prefeito a respeito desse projeto 
e que o levantamento já foi feito de quantos tubos serão necessários para implantar esse sistema 
de abastecimento. Quanto ao concurso público, questionado pelo Vereador Almir, disse que a 
atual Mesa Diretora realizou no concurso para provimento de vagas no legislativo municipal, que 
primeiro houve uma denúncia e foi necessário modificar o edital para incluir mais dois cargos. 
Disse que após a realização da prova e divulgação do resultado, houve mais algumas denúncias e 
o Ministério Público está averiguando a procedência das mesmas. Destacou que a Câmara já

 
foi

 

notificada e já prestou os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público,
 

e que agora estão 
aguardando um posicionamento do Promotor de Justiça. Disse acreditar que as informações 
prestadas ao Ministério Público foram suficientes e que, após parecer do Promotor, o concurso 
será homologado. Afirmou acreditar que as denúncias visam unicamente anular o concurso e 
garantir que as pessoas que não foram aprovadas tenham uma espécie de segunda chance. Falou

 

que este tipo de situação foge ao controle da Mesa Diretora e que este tipo de denúncia é comum 
nos concursos públicos. Destacou que entre as denúncias feitas, existem algumas absurdas, com 
alegações de que pessoas teriam feito a prova portando aparelhos celulares, o que é impossível já 
que os próprios candidatos são fiscais natos e, se isso tivesse ocorrido de fato, eles teriam 
denunciado durante a realização das provas e não somente depois da divulgação do resultado. 
Disse que nada disso foi relatado na ata da aplicação da prova, o que comprova a fragilidade 
dessa denúncia, destacando que essa foi apenas uma das denúncias apresentadas. Afirmou 
acreditar que não houve qualquer irregularidade na realização do concurso público, até porque 
fez questão de estar presente no dia da aplicação das provas, juntamente com os vereadores 
Almir, Elza Marillu, Joel e Ronaldo. Disse ainda, que a comissão responsável pela realização do 
concurso público também esteve presente e não relatou nenhum tipo de irregularidade e que em 
nenhum momento em que eles estavam presentes, ouviram qualquer questionamento por parte 
dos candidatos que estavam fazendo a prova. Enfatizou que o Brasil é um país democrático, que 
todos têm

 
acesso ao poder judiciário e podem fazer a sua denúncia, mas que antes de tomar 

qualquer decisão, quem é denunciado tem o direito de se defender e é isso que a Câmara está 
fazendo. Afirmou acreditar que o mais brevemente possível o concurso será homologado e os 
aprovados serão convocados para tomar posse. Em seguida, o Senhor Presidente, pediu

 desculpas ao Vereador Joel, por
 

no momento da sua fala, ter conversado com a Secretária da 
Câmara a respeito do projeto de lei e ter atrapalhado o mesmo em seu pronunciamento. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente

 
agradeceu a presença de todos, 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 seis

 

de outubro de dois mil e

 

dezoito. 

 
 
 _________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________
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