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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 Décima

 

Primeira Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

dez

 

dias

 

do mês de maio

 

do ano de dois mil e dezenove, às

 

oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, 
situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara, 

 

de acordo com o Art. 21, Inciso I do Regimento Interno, esteve reunida esta Edilidade sob a 
Presidência do Vereador Reinalvo Rocha Ferreira (Vice -Presidente), 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: Reinalvo Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel

 
Teixeira Silva -

 
1º Secretário; 

Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos Pessoa, 
Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza, Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos

 
e Tertulina Silva Andrade.

 
Ausente o Presidente da Câmara, Vereador

 

Márcio Aparecido Araújo Rocha (falta justificada).
 

Constatado o quórum regimental, o 
Presidente em exercício, Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, “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.  

Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a)  
- Oficio nº 1.632/2019, encaminhado pela Secretária Geral do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, Senhora Ana Luyza Reis Mendonça, ao Presidente da Câmara Municipal 
de Ituaçu-BA,  informando que o Plenário do Tribunal  de Contas apreciou a prestação de contas 
da Prefeitura desse Município, referente ao exercício financeiro de 2017, processo nº 03280e18, 
e, em conformidade com o voto do Conselheiro Relator, foi proferida decisão no sentido da 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS com imputação de multa publicada, em resumo, no Diário 
Oficial Eletrônico do TCM, edição de 12/04/2019, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 
16.04.2019. Comunicou que o referido processo está apto a julgamento por este Poder 
Legislativo, cujo conteúdo 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 a adoção das providências pertinentes. Ressalte-se que as 
instruções para cadastramento do usuário que acessará os documentos da referida prestação de 
contas se encontra no endereço eletrônico: http://www.tcm.ba.gov.br/etcm-manual/; 

 
b) -

 
Parecer 

Prévio “Opina pela aprovação, porque regulares, porém com ressalvas, das contas da Prefeitura 
Municipal de ITUAÇU, relativas ao exercício financeiro de 2017”; c) -

 
Indicação apresentada 

pelo Vereador
 

Ronaldo da Silva Rocha, com o seguinte teor:
 
Exmo. Senhor Márcio Aparecido 

Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de maio de 
2019.

 
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: INDI 
CAÇÃO: “Viabilização da construção de cobertura no espaço livre existente na Feira Livre desta 
cidade de Ituaçu, Bahia. JUSTIFICATIVA : A Feira Livre de nossa cidade é tradicional, 
conhecida em toda a Bahia, no Estado de São Paulo e outros Estados de nosso Brasil, por sua 
diversidade de atrativos, quer seja, quanto aos produtos hortifrutigranjeiros, quer seja, por 
variados tipos de doces caseiros e bons requeijões.

 

Tornou-se um ponto de forte comercio dos 
produtos agrícolas e hortifrutigranjeiros e demais mercadorias. Também é ponto de integração de 
todos ituaçuenses e de pessoas dos municípios circunvizinhos. O local é apropriado para abrigar 
os feirantes e consumidores, por isso, é de suma importância a construção da mencionada 
cobertura, dando ainda, aos que ali frequenta, mais conforto, higiene e segurança. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 
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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 
PSD; d) -

 

Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: 
Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Silva, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores.

 

Ituaçu (BA), 10 de maio de 2019. 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:

 
INDICAÇÃ O:

 
“Extensão de rede de energia 

elétrica na localidade da Fazenda Três Irmãos, deste município de Ituaçu, Bahia”.  
JUSTIFICATIVA: Há muito tempo que os moradores daquela comunidade esperam pela 
extensão da rede de energia elétrica. Lembramos que o pedido da referida extensão já passa de 
dez anos, quando pedem informações a respeito da obra, a Coelba sempre dá um desculpa que 
não convencem mais a ninguém, dado a decepção de tantas promessas. É importantíssimo que o 
Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública aos habitantes do seu município, pois, é 
essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e de seus patrimônios, 
inibe também as ações dos criminosos. Certo do acolhimento de Vossa Excelênc ia e demais 
Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços 
para junto a COELBA – Grupo Neoenergia, a fim de solucionar essa importante ação, dado a sua 
necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva  -  Vereador –  PR;  e) -  

Indicação apresentada pelo Vereador Euvaldo Figueredo da Silva, com o seguinte teor:  Ituaçu 
(BA), 03 de maio de 2019. 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: INDICAÇÃ O: “Denominar a Unidade de Saúde da Família –USF –  localizado 
na Gruta da Mangabeira, deste Município de Ituaçu, Bahia, com o nome José Aguiar e Silva –  
Seu Zeca da Gruta “.  JUSTIFICATIVA: JOSÉ AGUIAR E SILVA , nascido em 12 de setembro de 
1921, no município de Ibicoara, Bahia, filho de Marcolino José da Silva e Idalina de Aguiar e 
Silva. Era casado em primeiras núpcias com Ana Madalena Aguiar, a qual veio a falecer no dia 
13 de maio de 1975, advindo desta união nove filhos, 26 netos, 40 bisnetos e dois tataranetos. 
Em 1985 contraiu a segundas núpcias com Lucidalva dos Santos Silva. Carinhosamente 
conhecido como “Seu Zeca da Gruta”, desde aqui chegou a nosso Município de Ituaçu

 
instalou-

se com a sua família no Povoado da Gruta da Mangabeira, terra do Santuário do Sagrado 
Coração de Jesus. Engajou em nossa sociedade, estreitou amizade com todos sem exceção, quer 
seja com romeiros, turistas, visitantes, principalmente com os ituaçuenses, tais amizades 
estendeu-se as comunidades circunvizinhas e de toda zona rural. Tornou-se um fervoroso devoto 
do Sagrado Coração de Jesus dedicou a sua vida em prol do desenvolvimento do Povoado da 
Gruta da Mangabeira. Ao chegar na Gruta da Mangabeira adquiriu uma propriedade rural ali 
localizada, sendo que com o seu espírito e visão de progresso, parte desta propriedade foi 
destinada a loteamento, vendendo e até mesmo doando terrenos para terceiros, sempre com o 
objetivo de fazer crescer o Povoado da

 

Gruta da Mangabeira, incentivou o comércio local, por 
isso, se temos hoje um Povoado desenvolvido, uma referencia de turismo, grande parte 
agradecemos ao Seu Zeca da Gruta.

 

Era uma pessoa alegre, de boa reputação, honesto, 
trabalhador, acima de tudo bom pai, deu aos seus filhos respeito e carinho, sempre os guiando 
para uma formação de retidão, ajudando-os em seus planos de vida, nunca os abandonaram e 
estes (seus filhos) ouviram tais lições.

 

Jamais faltou com o respeito aos seus familiares e a 
sociedade, sendo reconhecido como homem de caráter e bom amigo. Tratava a todos sem 
distinção, com respeito, amizade e, sobretudo com sinceridade. Sua simplicidade era a sua 
virtude.  “Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos Pecados” (Atos dos 
Apóstolos 43). Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a 
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certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta 
indicação, dado a sua importância e reconhecimento, subscrevo-me, Atenciosamente. Euvaldo 
Figueredo da Silva -

 

Vereador –

 

PP; f) -

 

Indicação apresentada pelo Vereador

 

Otacilio Caíres de 
Souza, com o seguinte teor:  Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 10 maio de 2019. 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 às 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 capitação da água não é difícil, desde que faça através do Rio Taquari, 
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. Na sequência, o Senhor Presidente,  encaminhou às 
Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e de Fiscalização dos Atos  do Poder 
Executivo, o Parecer Prévio do TCM/BA, sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, 
exercício financeiro de 2017, para apreciação e apresentação dos pareceres ao mesmo e sobre as 
referidas contas, ao tempo em que, franqueou a palavras aos Edis pelo tempo regimental de cinco 
minutos para comentar sobre os expedientes lidos.  Usou da palavra o Ver. Almir Santos 
Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, uma 
cópia do parecer prévio do TCM-BA, referente às Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, 
exercício financeiro de dois mil e dezessete. Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as

 
seguintes

 
matérias: a) -

 
Indicação 

apresentada pelo Vereador
 

Ronaldo da Silva Rocha, para “Viabilização da construção de 
cobertura no espaço livre existente na Feira Livre desta cidade de Ituaçu, Bahia, acima transcrita, 
sendo a mesma aprovada

 
por unanimidade de votos;

 
b) -

 
Indicação apresentada pelo Vereador

 Sivaldo Ferreira da Silva, para
 

a “Extensão de rede de energia elétrica na localidade da Fazenda 
Três Irmãos, deste município de Ituaçu, Bahia”,

 
acima transcrita,

 
sendo a mesma aprovada por 

unanimidade de votos;
 

c) -
 

Indicação apresentada pelo Vereador
 
Euvaldo Figueredo da Silva, 

para “Denominar a Unidade de Saúde da Família –

 
USF –

 
localizado na Gruta da Mangabeira, 

deste Município de Ituaçu, com o nome José Aguiar e Silva –

 

Seu Zeca da Gruta”, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; d) –

 

Indicação apresentada pelo 
Vereador Otacilio Caíres de Souza, para “Instalação de Rede de Água para às localidades de 
Ovelha, Prata da Ovelha, Roçado e Região, deste município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita,

 sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos.

 

Em relação ao Projeto de Lei nº 003/2019, 
que Altera a Lei 787/2009, Criando Cargos Comissionados no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências, após discussão 
do mesmo, a Mesa Diretora desta Casa propôs o seu desmembramento, em dois pontos, 
respeitando-se as matérias, ou seja: Matéria A –

 

a criação do cargo de Assessor Jurídico no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo Jurídico, a qual será 
discutida inicialmente e Matéria B – a criação dos cargos de Coordenador de Transporte Escolar; 
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Coordenador de Merenda Escolar e  Coordenador de Programas de Cunho Pedagógico do 
FNDE, cuja matéria ficará aguardando as informações do Poder Executivo. Em seguida, o 
Presidente em exercício, Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, colocou o desmembramento do 
referido projeto de lei em votação,

 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Fazendo uso da 
palavra, o Vereador Almir

 

teceu comentários acerca do projeto de lei nº 003/2019, afirmando 
ao Assessor Jurídico da Câmara que em sessão anterior havia alertado

 
sobre a falta de definição 

da carga horária em alguns dos cargos que estão sendo criados, além de algumas divergências 
existentes no texto

 
do referido projeto. Destacou que o cargo de Assessor Jurídico visa o 

atendimento das pessoas hipossuficientes no âmbito do município de Ituaçu, que não possuem 
condição financeira para se sustentar.

 
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio 

Augusto
 

Medrado dos Anjos e Silva
 

disse
 

que atualmente o Poder Judiciário está solicitando 
mais esclarecimentos dos advogados quando os mesmos solicitam o acesso à justiça gratuita, 
inclusive questionando se existe algum cadastro na Secretaria de Assistência Social que ateste o 
alegado estado de pobreza, sob pena da pessoa ter que pagar todas as custas judiciais. Enfatizou

 

que na sua atuação como advogado, quando uma pessoa o procura alegando estado de pobreza, a 
sua orientação tem sido no sentido de procurar o Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS) para que esse encaminhe a pessoa para um advogado que preste serviço ao poder 
público. Falou que tem prestado esse tipo de atendimento no município de Contendas do 
Sincorá. Afirmou que quando a pessoa contrata um advogado particular, normalmente o juiz 
determina o pagamento das custas judiciais, que não são baratas.  Dando continuidade, o 
Vereador Almir mencionou que a sua comissão é responsável pela correção dos erros de 
digitação, mas existem alguns casos em que é preciso modificar, citando como exemplo a 
necessidade de um ocupante de cargo comissionado ter que emitir Nota Fiscal para a empresa 
terceirizada, destacando acreditar que isso está errado. Voltou a afirmar que está faltando a carga 
horária, ressaltando que no dia anterior pela manhã procurou o Secretário de Administração, mas 
não conseguiu falar com o mesmo porque ele estava em reunião com o prefeito e alguns 
aposentados que perderam os seus empregos. Disse que tentou falar com o Secretário a tarde, por 
telefone, em busca de esclarecimentos, mas não conseguiu. Sobre o cargo de Assessor Jurídico, 
afirmou ter conversado com o Procurador Dr. Mateus e conseguiu obter alguns esclarecimentos, 
destacando que o mesmo o alertou sobre a necessidade que o município tem de dispor desse 
profissional para atender as pessoas carentes. Disse ainda, que o mesmo lhe informou que serão 
observados alguns critérios para que a pessoa tenha acesso a esse serviço gratuito oferecido pela 
Prefeitura, não sabendo se o mesmo será organizado pelo CRAS ou pela Secretaria de 
Assistência Social. Sugeriu ao Senhor Presidente que seja emitido o parecer favorável à criação 
do cargo de Assessor Jurídico e que sejam solicitadas mais informações sobre os cargos que 
serão criados no âmbito da Secretaria de Educação, destacando que o município está enfrentando 
uma dificuldade financeira em razão da queda de recursos, conforme conversa que

 

teve com o 
próprio prefeito no Distrito de Tranqueiras. Afirmou que os vereadores precisam analisar os 
cargos que estão sendo criados, a carga horária de cada um desses cargos, a real necessidade do 
município para que não seja criada uma despesa desnecessária e que venha a trazer um 
endividamento ainda maior para o município. Disse ter ciência de que se o prefeito encaminhou 
o projeto de lei para a Câmara é porque tem condição de arcar com esse custo, mas é preciso que 
os vereadores analisem direito essa situação, tirem todas as dúvidas com a Secretária de 
Educação antes de votar. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou às Comissões Permanentes 
de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Educação, Saúde , Meio 
Ambiente e Assistência Social, a apresentação do parecer verbal sobre o Projeto de Lei nº 03-
A/2019, que “ Dispõe sobre a criação do cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria 
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Municipal de Assistência Social. Fazendo uso da palavra o Vereador Almir Santos

 

Pessoa, 
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que se os demais membros 
da referida comissão estiverem de acordo, o seu parecer é favorável ao projeto

 

de lei nº 03-A,

 

que cria o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
vinculado ao Núcleo Jurídico. Os demais membros da referida comissão, Vereador Sivaldo 
Ferreira da Silva (1º Secretário) e a Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (membro) 
concordaram com o mencionado parecer. Fazendo uso da palavra, o

 
Vereador Ronaldo da 

Silva Rocha, disse que como Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o seu parecer
 

é 
favorável à aprovação do projeto de lei sobre o Projeto de Lei nº 03-A/2019, que

 
cria o cargo de 

Assessor Jurídico
 

no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo 
Jurídico.

 
O membro da referida comissão, Vereador Sivaldo Ferreira da Silva disse ser favorável 

ao mencionado parecer, destacando que as dúvidas existentes em relação aos demais cargos 
podem ser tiradas antes da próxima sessão ordinária.

 
Fazendo uso da palavra, a Vereadora 

Tertulina Silva Andrade, Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e 
Assistência Social, apresentou parecer verbal favorável á aprovação do projeto de lei nº 03-
A/2019, que cria o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, vinculado ao Núcleo Jurídico, com o apoio dos demais membros da referida Comissão, 
Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (1ª Secretár ia) e Vereador Adriano Silva 
Machado (membro). Em seguida, o Presidente em exercício, Vereador  Reinalvo Rocha  Ferreira,  
colocou em votação, os pareceres verbais apresentados pelas Comissões Permanentes sobre o 
Projeto de Lei nº 03-A/2019, que cria o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo Jurídico, acima mencionados. Todos os 
Vereadores votaram favoráveis aos referidos pareceres. Prosseguindo, Senhor Presidente 
declarou aprovado por unanimidade de votos, os supracitados pareceres verbais ao Projeto de Lei 
nº 03-A/2019, ao tempo em que, questionou aos vereadores se todos estavam de acordo em 
realizar a primeira votação do Projeto de Lei N.º 03-  A/2019  nesta sessão.  O Vereador Almir  
afirmou estar de acordo com a votação, solicitando do

 
Assessor Jurídico que encaminhasse

 
ofício ao Poder Executivo solicitando que indicasse

 
qual a carga horária

 
dos cargos 

comissionados, destacando que já tirou essa dúvida com os Procuradores, mas que essa 
informação não consta do Projeto de Lei.

 
O Vereador Ronaldo

 
disse

 
ser preciso ainda que o 

Poder Executivo indique o valor do salário que será pago ao Assessor Jurídico, afirmando que o 
ocupante desse cargo não pode ganhar mais que os Procuradores do Município.

 
O Vereador 

Almir
 

falou
 

que a dúvida do Vereador Ronaldo Rocha é pertinente, que ele inclusive pretende 
solicitar esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei que foi aprovado anteriormente pela 
Câmara e que concedeu um reajuste salarial aos Procuradores do Município. Destacou que 
atualmente os Procuradores, com carga horária de 40 horas, recebem R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais), e

 

que o ocupante do cargo de Assessor Jurídico receberá um salário de R$ 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mas que ele não sabe informar qual será a carga horária.

 Prosseguindo, o Presidente em exercício, colocou em Primeira discussão e votação o Projeto de 
Lei 03-A/2019, que cria o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, vinculado ao Núcleo Jurídico

 

. Todos os Vereadores votaram favoráveis ao 
referido projeto de lei. Em seguida, Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de 
votos, os Projeto de Lei nº 03-A, que cria o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da

 

Secretaria 
Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo Jurídico. Dando continuidade, o

 

Senhor

 
Presidente

 

iniciou

 

o

 

GRANDE

 

EXPEDIENTE,

 

e

 

franqueou

 

a

 

palavra

 

aos Edis

 

pelo tempo 
regimental de quinze minutos, para comentarem sobre assuntos de qualquer natureza. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Após fazer as saudações de 
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praxe, o Edil disse que visitou alguns amigos na Rua do Salobro e as pessoas estão reclamando 
da poeira, sendo preciso fazer o calçamento e melhorar a iluminação pública no local, porque 
está muito escuro. Solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício ao Poder Executivo, pedindo 
o calçamento da Rua do Salobro e a melhoria da iluminação pública no local. Dando 
continuidade, disse que se hospedou na região do Riachão, perto do ‘Peixe Cru’, afirmando que 
tem muitas lâmpadas queimadas no local e os moradores pediram que ele fizesse essa cobrança 
ao Poder Executivo, solicitando o envio de ofício nesse sentido ao Prefeito. Em seguida, 
solicitou ainda,  que seja enviado um ofício para o prefeito, pedindo que seja tapado um buraco 
existente na Ingazeira, próximo da escola, afirmando que o buraco é muito grande e

 

serão 
necessários cinco caminhões de pedra para tapá-lo, alertando para o risco a que as crianças estão 
sendo expostas no local.  Prosseguindo, o Vereador Adriano, fez uma indicação verbal ao Poder 
Executivo, pedindo o calçamento e a constrição de uma área de lazer no Povoado da Cobra, ao 
tempo em que, pediu que fosse reiterado um ofício ao poder executivo, solicitando o envio da 
máquina para dar manutenção nas estradas do Coité, ressaltando que esteve na localidade e os 
moradores lhe cobraram isso. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom 
dia! Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, 
ao público presente, em especial o ex-prefeito, Juvenal Wanderley Neto, e continuando, o Edil

 

solicitou que seja enviado um ofício ao chefe do poder executivo municipal, pedindo que seja 
tomadas providências quanto a passagem molhada existente na estrada que liga a Mamona a 
Piaba, Jatobá e Barbosa, destacando que fez essa indicação há bastante tempo, solicitando que 
fosse feita essa obra, enfatizando que na época foi realizado um casamento em uma dessas  

localidades e um ônibus com os convidados não conseguiu passar pelo trecho. Comentou que 
naquela semana, uma pessoa fez a colheita de manga e o caminhão não conseguiu ir buscar, 
sendo preciso fazer o transporte em um carro menor até a localidade de Mamona para então 
carregar o caminhão. Disse que isso é uma vergonha, que ele fica chateado porque as pessoas 
cobram dos vereadores a realização dessa obra, mas infelizmente eles não têm  como fazer com 
recursos próprios, cabendo a realização dessa obra ao poder executivo. Dando continuidade, o 
Vereador Otacilio solicitou ao poder executivo que instale os braços de luz em todas as 
localidades rurais onde não tem, afirmando que esteve num casamento nas Almas  Pobres  e as 
pessoas ficavam olhando para o poste, cobrando dele, mas que ele explicou que ao vereador só 
cabe fazer as cobranças ao poder executivo, porque os vereadores não tem como fazer isso com 
recursos próprios. Disse ter ficado chateado com o fato de ter pedido a iluminação da quadra das 
Almas Pobres,

 
salientando que o gestor ter mandou

 
uma pessoa fazer a verificação e essa viu que 

os postes já estavam no local, bem como o padrão de energia, mas até a presente data não foi 
solicitada a ligação da energia à Coelba. Solicitou ao prefeito que faça esse pedido. Em seguida, 
o Edil destacou que pediu ao prefeito o envio de uma máquina para fazer as estradas, enfatizando 
que a estrada que liga o Angico a Barra da Estiva e Ituaçu está uma vergonha, muito esburacada 
e o mato está tomando conta, destacando que os moradores tem lhe cobrado a roçagem, mas que 
ele não tem condição de fazer isso por conta própria. Salientou

 

que esse serviço deve ser feito 
pela Prefeitura, solicitando ao prefeito que pague alguém para fazer o serviço, mas caso ele não 
tenha condição de pagar, que se junte a ele e, cada um com uma foice, eles conseguem fazer tal

 serviço. Acrescentou

 

que os moradores tem cobrado o abastecimento de água do Angico, 
ressaltando que esses moradores estão enfrentando dificuldade por conta da falta d’água, porque 
o único manancial disponível é o Rio Ourives, mas a água é imprópria. Dando continuidade, o 
Vereador Otacilio

 

convidou a todos os vereadores e público presente para

 

participar da 3ª 
Cavalgada da Ovelha, pedindo aos seus pares que, se possível, ajudassem o organizador a 
realizar esse evento, destacando que o mesmo estava presente na sessão e que o evento seria 
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realizado no dia doze de maio do corrente ano. Em seguida, parabenizou a todas as mães do 
Brasil, principalmente as de Ituaçu, pelo seu dia, no próximo domingo, ressaltando

 

que ser mãe 
não é uma tarefa fácil e elas são merecedoras de todas as homenagens. Finalizou

 

agradecendo a 
atenção de todos!

 
Ver. Tertulina Silva Andrade:

 
Saudou a todos os presentes, e em seguida, a 

Vereadora solicitou ao prefeito que mandasse
 

passar a máquina na estrada do Retiro e dos 
Morros, afirmando ter tomado conhecimento de que a estrada dos Morros está intransitável por 
causa

 
da existência de um buraco e que nem o carro do transporte escolar está conseguindo 

passar. Em seguida, parabenizou todas as mães, especialmente a sua. Destacou que as portas do 
legislativo municipal estão sempre abertas para receber a todos e finalizou desejando a todos um 
bom dia!

 
Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil 

solicitou ao Senhor Presidente, uma cópia da lei que trata do reajuste salarial dos servidores 
públicos municipais, destacando que votou a favor do mesmo e que ele quer ter acesso ao projeto 
para tirar algumas dúvidas que tem em relação ao texto que foi aprovado. Parabenizou o 
executivo pela realização da aula inaugural na Creche de Tranqueiras, destacando que esteve 
presente e que a mesma será de grande importância para os moradores daquela região, onde 
existem muitas crianças. Solicitou ao poder executivo que ampliasse o acesso à creche, 
estendendo o benefício para os moradores das comunidades vizinhas, citando como exemplos: 
Mamona, Marçal, Uruçu, Jatobá, Capim Açu e Taquari, enfatizando que nesses casos é preciso 
disponibilizar o transporte escolar para ir buscar as crianças em suas comunidades. Disse que 
para receber esses novos alunos será preciso realizar uma ampliação da estrutura física da creche, 
solicitando ao poder executivo que faça essa obra. Dando continuidade, destacou que enviou um 
ofício anteriormente cobrando a iluminação da localidade de Mamonas, que já conversou com o 
Vereador Sivaldo sobre a necessidade de reiterar essa cobrança, des tacando que na semana 
anterior veio uma moradora da localidade pedindo aos vereadores que cobrassem esse benefício 
ao prefeito. Acrescentou que é preciso instalar braços de luz próximo da igreja e perto de 
algumas casas existentes no local. Na oportunidade, o Edil parabenizou o Vereador Adriano 
Machado pela sua indicação, destacando que o povoado da Cobra já está grande e fica localizado 
praticamente na estrada da cidade e a realização de obras de calçamento e construção de uma 
praça no local vai melhorar muito a qualidade de vida dos moradores, livrando os mesmos da 
poeira. Dando continuidade, parabenizou todas as mães, especialmente a sua esposa, pelo seu dia 
que será comemorado no próximo domingo.

 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os 

presentes, e em seguida, o Edil disse que os vereadores estão sempre criticando quando o poder 
executivo não faz alguma coisa, mas quando faz é preciso reconhecer. Destacou que o prefeito 
inaugurou a creche no Distrito de Tranqueiras e essa obra trouxe muita alegria para os pais e 
mães de família daquela comunidade. Parabenizou o prefeito por tal realização, afirmando que 
esse trabalho que está sendo desenvolvido na área da educação é muito importante e já está 
beneficiando algumas localidades do município, sendo uma realização que beneficia diretamente 
muitas famílias. Disse ter participado da inauguração, lembrando que o prefeito havia 
conversado com ele anteriormente, comentando a possibilidade de instalar uma creche em 
Tranqueiras, oportunidade em que comentou com ele sobre a necessidade de atender também os 
moradores da Mamona. Afirmou que o objetivo do prefeito é reformar o prédio existente na 
Mamona para criar uma extensão do posto de saúde para aquela localidade. Dando continuidade, 
o Edil destacou que os vereadores vêm cobrando há mais tempo, desde a gestão passada, a 
melhoria da iluminação pública na zona rural. Enfatizou que além de cobrar nas sessões, ele 
sempre tem conversado diretamente com o prefeito a respeito disso, ressaltando que diversas 
localidades já foram atendidas, mas infelizmente o benefício ainda não chegou para os 
moradores da Mamona. Disse que conversou com o prefeito e esse assumiu o compromisso de 
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instalar os braços de luz na Mamona, mas não fixou um prazo para atender ao

 

pedido. Em 
seguida, disse aos seus pares que tem percebido em suas falas que os mesmos

 

tem sempre 
abordado questões do passado, inclusive lembrando a opinião de determinado vereador em 
votações ocorridas. Mencionou que respeita a opinião de cada vereador e que não cabe ficar 
criticando um colega

 

por uma opinião que ele teve no passado. Afirmou que é preciso andar para 
frente e pensar no futuro, porque voltar ao passado de pouco adianta

 

e só serve para reabrir as 
feridas e fazer a pessoa sofrer novamente.

 
Pediu aos vereadores que evitassem

 
ficar fazendo esse 

tipo de comentário, porque é preciso respeitar a opinião de cada um, destacando ser essa a sua 
opinião. Finalizou agradecendo a presença de todos na sessão e desejando um bom dia!

 
Ver. 

Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil
 

comentou a fala do 
Vereador Sivaldo, afirmando que o projeto de lei que tem mais sido lembrado pelos vereadores é 
o da Taxa de Iluminação, destacando que votou contra a aprovação do mesmo e que o projeto 
encaminhado no final do ano anterior pelo poder executivo era um novo projeto, que tinha como 
objetivo elevar os percentuais que haviam sido definidos no projeto de lei original. Destacou que 
no primeiro projeto existia taxa com percentual de 4% (quatro por cento) e caso o novo projeto 
fosse aprovado esse percentual seria reajustado para 21% (vinte e um por cento). Disse 
concordar com o Vereador Sivaldo, afirmando que esse tipo de discussão sobre votações já 
finalizadas não vai levar a lugar algum e tem como único objetivo tentar colocar a opinião 
pública contra os vereadores. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
poder executivo, pedindo que seja solucionado o problema da energia do Pau Ferro, destacando  
que até hoje os moradores estão pagando a energia, porque a Coelba foi para fazer a ligação, mas 
não fez por um problema existente, já que existe um fio que passa muito próximo da quadra, 
sendo preciso adotar as providências cabíveis para viabilizar a ligação pela Coelba. Falou  que os 
moradores já conversaram diretamente com o prefeito, assim como ele, mas mesmo assim, 
gostaria que esse ofício fosse enviado para o prefeito. Em seguida, parabenizou todas as mães, 
especialmente a sua mãe e a sua esposa, pelo o seu dia  que será comemorado no próximo 
domingo. Parabenizou o Vereador Almir, destacando que o mesmo já chegou ao legislativo 
pronto para cumprir o seu papel, ressaltando que no dia anterior chegou de Vitória da Conquista 
às 22hs00min

 
e foi fazer uma leitura do material do expediente, mas que nem se preocupou 

muito porque sabia que o Vereador Almir já havia estudado a matéria minunciosamente, já havia 
debatido ao longo de toda semana e estaria apto a emitir o parecer acerca do projeto de lei, ao 
tempo em que parabenizou o referido colega

 
pela sua dedicação, voltando a afirmar que o 

mesmo já veio pronto para legislar. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um 
bom dia!

 
Em questão de ordem, o Vereador Adriano

 
solicitou ao Senhor Presidente, o envio de 

ofício ao poder executivo municipal cobrando o pagamento do adicional de insalubridade aos 
funcionários que trabalham no setor de limpeza. Em seguida, parabenizou a todas as mães pela 
passagem do seu dia, em especial as suas colegas vereadoras Elza Marillu e Tertulina. Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da 
palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , agradeceu ao Diretor de 
Esportes Rui Humberto Bonfim, pelo atendimento do seu pedido relacionado ao Ginásio de 
Esportes, afirmando que foi feita a troca das redes e foi dada manutenção nos banheiros. Em 
seguida, solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício pedindo a melhoria da 
qualidade da energia que é fornecida no Distrito de Tranqueiras, afirmando que o transformador 
existente no local não tem capacidade para atender a demanda, tendo em vista que foi instalado 
numa época em que haviam poucas casas, ao contrário de hoje que tem o dobro. Disse que a 
energia no Distrito só chega a 180 volts. Mencionou que é preciso enviar um ofício para a 
Coelba, solicitando que um técnico da empresa visite o local e faça a medição para atestar a 
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necessidade de trocar o transformador existente no local. Em questão de ordem, o Vereador 
Otacílio

 

solicitou ao senhor Presidente,

 

que seja enviado um ofício para a Coelba, cobrando a 
manutenção na rede de energia da comunidade da Ovelha, afirmando que os moradores das 
proximidades da quadra de esportes estão sendo prejudicados, porque o transformador não está 
suportando a carga e de pouco em pouco tempo ele desarma, sendo preciso acionar os técnicos 
da Coelba para resolver o problema.

 
Dando continuidade, o Vereador Almir

 
agradeceu a fala do 

colega
 

Ronaldo, afirmando que ele sabe da sua dedicação e compromisso, ressaltando que o seu 
objetivo não é votar contra os projetos do prefeito, mas sim a favor do que é melhor para o 
município. Disse que existe uma pressão muito grande para os vereadores aprovarem o projeto 
de lei que cria os

 
cargos no âmbito da Secretaria de Educação, que ele sabe da necessidade, mas 

que é preciso estudar o impacto que isso vai ter nas contas públicas e de onde vão sair os 
recursos para garantir esses pagamentos. Afirmou que se o projeto for viável,

 
não vê porque o 

legislativo
 

se posicionar de forma contrária. Dando continuidade, disse que a passagem molhada 
na Piaba é de grande importância para os moradores daquela região, ressaltando que os 
Vereadores Otacílio e Sivaldo tem feito essa cobrança insistentemente, porque para passar pela 
estrada está muito difícil, principalmente de caminhão. Finalizou  agradecendo a atenção de 
todos! Logo após, o Presidente em exercício, Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo parabenizou os vereadores pelas suas indicações, afirmando 
que isso demonstra a preocupação dos mesmos com a situação do município, ao tempo em que, 
agradeceu pela contribuição de todos os Edis pelo bom andamento da sessão. Em seguida, 
parabenizou o prefeito pela instalação de creches na zona rural do município. Fez uma indicação 
verbal, solicitando ao prefeito a retomada do atendimento médico na localidade do Guigó, 
destacando que esse atendimento era feito quinzenalmente, mas desde que o médico deixou de 
atender no São José, o atendimento foi interrompido. Afirmou que a localidade do Guigó fica 
distante cerca de quinze quilômetros do PSF do São José, que na localidade existem muitas 
pessoas idosas e muitas pessoas não tem como se deslocar até o São José, destacando que o  
atendimento no Guigó ajudava muito essas pessoas. Fez uma indicação verbal ao poder 
executivo, solicitando que seja dada manutenção nas estradas que ligam a Lage a Cristalândia, as 
quais estão

 
em péssimo estado; e as que ligam a Lage ao Fazenda Verde, 

 
afirmando que também 

estão em péssimo estado. Parabenizou a todas as mães do Brasil, especialmente sua esposa e sua 
filha, que é mãe da sua netinha, pela passagem do seu dia. 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 dez

 
de maio

 
de dois mil e dezenove. 

 
____________________________________________  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________
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