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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 Primeira

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Segundo

 

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

 
Aos dez

 
dias

 
do mês de agosto

 
do ano de 

dois mil e dezoito, às
 

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

  
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 

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

 

Otacilio Caíres de
 

Souza,
 

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

 
“invocando a proteção de Deus, 

declarou aberta a
 

Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário
 

que fizesse a leitura 
da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. 
Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: 
a)- Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e 
de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo, sobre o  processo das contas da Prefeitura 
Municipal de Ituaçu do exercício de 2016, de responsabilidade do Gestor Sr. Albércio da Costa 
Brito Filho e Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que 
decide sobre as referidas contas, com o seguinte teor: COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO E COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. 
PARECER em conjunto sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu, Bahia, do Exercício 
Financeiro de 2016, de responsabilidade do Gestor Albércio da Costa Brito Filho –  Processo 
TCM /BA 07308/17 (Parecer Prévio), na forma que segue:  Exmo. Senhor Márcio Aparecido 
Araújo Rocha. M.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -B. Apresentamos 
a Vossa Excelência o nosso parecer, abaixo transcrito.  Após analisarmos o Relatório Técnico do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia -

 
TCM/BA, estas Comissões constataram 

que o referido Tribunal no seu relatório final apontou algumas falhas, porém a Municipalidade 
cumpriu com o preceituado na Constituição Federal, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e 
com a Lei 4.320/64, principalmente nas aplicações dos recursos, nas áreas de saúde e educação, 
sem comprometer com o desenvolvimento dos outros setores da administração pública. Ao final 
do seu relatório o TCM/BA emitiu Parecer Prévio aprovando com ressalvas as referidas contas 
do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Ituaçu, Bahia, sob a responsabilidade do Gestor 
Albércio da Costa Brito Filho.

 
Assim, somos pela aprovação do Parecer Prévio -

 
processo

 
nº 

07308/17 e consequentemente pela
 

aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu, 
Bahia, sob a responsabilidade do Gestor Albércio da Costa Brito Filho.

 
O presente Parecer foi 

aprovado por unanimidade de votos por estas Comissões.
 
Comissão de Finanças e Orçamento: 

Euvaldo Figueredo da Silva –

 
Presidente; Joel Teixeira Silva –

 
Secretário; Ronaldo da Silva 

Rocha –

 

Membro. Comissão de Fiscalização do Atos do Poder Executivo:

 

Reinalvo Rocha Ferreira –

 Presidente; Joel Teixeira Silva –

 

Secretário; Elza Marilu Martinelly silva Ramos –

 

Membro. 

 

b) –

 Requerimento

 

encaminhado pelo

 

Professor

 

José Orlando

 

Brito Costa,

 

datado de vinte e oito de 
julho, aos Membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, abaixo transcrito: José 
Orlando Brito Costa, brasileiro, maior, capaz, casado, professor, portador da CI RG nº 
03663196-55, CPF nº 483.093.205, filho de Francisco Amarante Costa e Maria Augusta Brito 
Costa, residente e domiciliado no Povoado de Lagoa da Lage, município de Ituaçu-Bahia, lotado 
na Escola Luiz Eduardo Magalhães, vem, respeitosamente requerer informações sobre o trabalho 
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docente sobre questões de obrigação e direitos. Comissão câmara. Sempre seremos a favor de 
alternativas, e de possibilidades. Sempre seremos a favor da criação e descobertas de nossas 
áreas de conhecimento e formação. Pra

 

nós, não é apenas viável, é necessário para nossa 
sobrevivência. Hegemonia é entendida por nós como uma imposição, uma supremacia cultural 
de um determinado grupo sobre outro que não permite autonomias, não reconhece o outro como 
complementar, mas sim como inimigo. Então se impõe, sem permitir que o outro se desenvolva 
por si só, anula o nosso autoconhecimento e veta nossa capacidade criadora. O grupo 
hegemônico só permite que você crie para ele, que você faça para beneficio dele. Esse grupo 
estar ai, afinal, eles acabam sendo os possuidores dos recursos, dinheiro, e isso ilude muita gente. 
Através de vários aparelhos, eles reforçam, reafirmam suas ideias o tempo todo. Então, tudo que 
provoca uma nova possibilidade que venha resgatar a autoestima, os valores fenomenais, a razão, 
a felicidade e o sorriso da nossa gente, nós seremos a favor. A palavra cidadania  pode ser 
definida no sentido original como o direito que o individuo tem de participar da vida politica. A 
cidadania é, portanto, o conjunto de direito politico deque goza um individuo e que lhe permite 
intervir na direção dos negócios públicos, participando de modo direto ou indireto na formação 
dos governantes e nas suas administrações. È ter direito a Educação, a Saúde, a Moradia e uma 
vida digna. Ser cidadão é atuar na sociedade pela concretização desses direitos. Lembrando que 
vivemos um país onde a credibilidade do cidadão esta se perdendo por prevalecer a corrupção, 
conivências, propinas, crimes passivos, ativos, estelionatos, extorsão. A Lei do E.C.A., é para o 
educador, cidadão, criança, adolescente, poder público, gestores e sociedade orientar que é dever 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, a saúde, a 
alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Dos fatos: Considerando as 
obrigatoriedades e direitos, pode o gestor escolar deixar de comunicar (ofícios) as competências 
legais sobre os programas dos governos: federal, estaduais e municipais, tais como: PDDE 
Interativo, recursos de doações para promoções de eventos?

 
Considerando as obrigatoriedades e 

direitos, pode o professor aplicar a qualitativa inferior ao quantitativo?
 

Considerando as 
obrigatoriedades e direitos, pode o professor se ausentar da sala de aula no horário de hora-aula 
para estudos particular?

 
Considerando as obrigatoriedades e direitos, pode o professor trabalhar 

de sandálias havaianas, bermudas, bonés, roupas transparentes e insinuosas?
 

Considerando as 
obrigatoriedades e direitos, pode a direção escolar abonar faltas de professores que se ausentou 
da sala de aula no horário de trabalho (hora-aula) para estudo particular?

 
Considerando as 

obrigatoriedades e direitos, pode o estudante ser reprovado do ano letivo que cursou (série) 
automaticamente por não ter comparecido no dia da prova de recuperação final de uma 
disciplina, ficando assim sem direito de ser avaliado pelo conselho de classe?

 

Considerando as

 obrigatoriedades e direitos, pode o

 

profissional lecionar disciplinas a qual ele não estar graduado 
especificamente e concursado, ocupando a vaga de quem é concursado e graduado?

 Considerando as obrigatoriedades e direitos, pode o funcionário público se ausentar do serviço 
colocando outra pessoa para trabalhar em seu lugar, sendo que, o titular assina nas frequências 
destes dias nos quais este ausente? Considerando as obrigatoriedades e direitos, pode o aluno que 
estar em sala de aula levar falta e não ser justificada, ou, estar ausente e levar presente?

 
Considerando as obrigatoriedades e direitos, pode o aluno ser colocado pra fora da sala de aula?

 
Considerando as obrigatoriedades

 

e direitos, pode os profissionais da educação (servidor 
educacional) mandar o aluno calar a boca? Considerando as obrigatoriedades e direitos, pode o 
estudante passar todas as unidades sem os livros de todas as disciplinas: livros, xerox, 
dicionários?

 

Considerando as obrigatoriedades e direitos, pode o profissional educador aplicar 
avaliações das quais os estudantes não tiveram acesso prévio ao conteúdo? Considerando as 
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obrigatoriedades e direitos, requer-se esclarecimentos de todas as considerações acima citadas, 
algumas pela segunda vez, acrescentando outras a mais agora, informações estas para que eu 
possa cumprir com as mesmas. Nestes termos, Pede deferimento. Ituaçu, 28 de julho de 2018, 
José Orlando Brito Costa.

 
c) –

 
Comunicado do Ministério da Educação, datado de dezenove de 

julho do corrente ano, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 
Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; Programa: Mais Educação –

 
Fundamental; Valor em 

R$ 1.704,00 (hum mil, setecentos e quatro reais); Programa: PNAE –
 
Alimentação Escolar –

 

Pré-Escola; Valor em R$ 4.554,40 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 
centavos); Programa: PNAE –

 
Alimentação Escolar –

 
EJA; Valor em R$ 761,60 (setecentos e 

sessenta e um reais e sessenta centavos); Programa: PNAE –
 
Alimentação Escolar –

 
AEE; Valor 

em R$ 508,80 (quinhentos e oito reais e oitenta centavos); ); Programa: PNAE –
 

Alimentação 
Escolar – Ensino Fundamental;  Valor em R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais); 
Programa: PNAE – Alimentação Escolar – Creche;  Valor em R$ 5.927,80 (cinco mil, 
novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). d) –  Convite da Prefeitura  Municipal de 
Ituaçu, através do Secretário Municipal de Agricultura, Senhor André Mota Luz Magalhães, para 
os Vereadores participarem de uma palestra sobre cooperativismo e associativismo, ministrada 
por uma consultora especializada do SEBRAE, a realizar-se no dia 10.08.18, às 09hs00min na 
Congregação Mariana de São Luís. Além do SEBRAE, o Banco do Brasil, com a pessoa do 
gerente, o Sr. Henrique, fará uma breve apresentação de suas propostas a esses específicos 
públicos: associações, produtores agrícolas, empresários do ramo e demais interessados. e) -  
Convite à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, para a Festa em Louvor a Nossa 
Senhora do Alívio, com a seguinte programação: Novenas de 06.08.18 a 14.08.18, às 19hs30min 
e Missa Solene no dia 15.08.18, às 10hs09min, na Área de Eventos de nossa cidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente indagou aos membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, 
Finanças e Orçamento se já tinham elaborado os pareceres sobre os projetos de leis,  Em resposta, 
o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador Almir Santos 
Pessoa, disse que com relação ao Projeto de Lei nº 003/2018, que dispõe sobre a LDO, que 
precisava consultar o assessor jurídico da Câmara para esclarecer várias dúvidas. Representando 
a Comissão de Finanças e Orçamento, o Vereador Euvaldo Figueredo da Silva , disse ter 
conversado com o assessor jurídico e que estava disposto a apresentar o parecer verbal, mas que 
se o assessor jurídico fosse participar da presente sessão, que ele aguardaria a sua chegada antes 
de emitir os referidos pareceres. Voltando a usar da palavra, o Vereador Almir questionou ao 
Vereador Euvaldo sobre qual dos projetos de lei s

 
ele vai emitir o parecer verbal, recebendo como 

resposta que o parecer verbal seria apresentado em relação ao projeto de lei da LDO. O 
Vereador Almir

 
questionou sobre qual seria o posicionamento do Vereador Euvaldo em relação 

ao outro projeto de lei, ressaltando que
 

além das contas da prefeitura, existem dois
 

projetos de 
leis
 

em tramitação no legislativo municipal. Em resposta, o Vereador Euvaldo
 
disse ter 

solicitado ao assessor jurídico que fizesse uma análise dos projetos de leis
 
para depois emitir o 

seu parecer.
 

Prosseguindo, o
 

Senhor Presidente voltou a questionar aos Presidentes das 
comissões se os mesmos iriam apresentar os referidos pareceres de forma verbal.

 
O Vereador 

Euvaldo

 

afirmou que o seu parecer verbal é favorável, mas que se o assessor jurídico fosse 
participar da sessão, aguardaria a chegada do mesmo antes de se manifestar formalmente. Disse 
que já havia conversado com os demais membros da sua comissão sobre a intenção de apresentar 
parecer verbal e que os mesmos afirmaram estar de acordo.

 

O Senhor Presidente destacou que 
estão tramitando no poder legislativo, além das contas do ex-prefeito Albercinho, o projeto de lei 
da LDO e o projeto de lei que institui as atribuições específicas do servidor que será cedido ao 
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INCRA, ressaltando que antes de colocá-los em pauta, é necessária a apresentação dos pareceres 
pelas comissões.

  

Enfatizou que os membros das comissões tiveram prazo antes do recesso e 
todo o recesso parlamentar para analisar as referidas matérias, mas até a presente sessão ainda 
não apresentaram os pareceres.

 

O Vereador Euvaldo

 

afirmou, que no tocante às contas do ex-
prefeito Albercinho, tanto a sua comissão de Finanças e Orçamento quanto a de Fiscalização dos 
Atos do Poder Executivo, apresentaram

 
o parecer

 
em conjunto

 
mantendo a decisão do Tribunal 

de Contas dos Municípios (TCM).
 

Continuando, o Senhor Presidente
 
questionou qual vai ser o 

parecer a respeito do projeto de lei da LDO. Em resposta, o Vereador Euvaldo afirmou que o 
seu parecer é favorável à aprovação do projeto de lei original. Já o Vereador Almir

 
solicitou 

mais prazo para apresentar o parecer, manifestando a sua intenção de emitir antes da próxima 
sessão. O Senhor Presidente destacou que o projeto de lei foi apresentado na Câmara no dia 18 
de maio de 2018, já tendo esgotado todos os prazos. Disse que os presidentes e membros das 
comissões deveriam se reunir antes das sessões para elaborar os pareceres, evitando que isso seja 
feito no curso da sessão, o que prejudica a dinâmica das sessões.

 
Com a chegada do assessor 

jurídico da Câmara na sessão, o Senhor Presidente questionou ao Vereador Almir quais as 
dúvidas que ele gostaria de esclarecer com o mesmo antes de emitir o parecer.  Em resposta, o 
Vereador Almir solicitou do assessor jurídico que esclarecesse os principais pontos do Projeto 
de Lei que trata da LDO, enfatizando que o Vereador Euvaldo disse na presente sessão que 
entregou uma cópia do projeto de lei para que ele analisasse e emitisse um parecer acerca do 
mesmo. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico  esclareceu que disse ao vereador que  
precisava que o mesmo emitisse o seu parecer para que ele fizesse a análise do mesmo.  O 
Vereador Euvaldo afirmou que o seu parecer é favorável à aprovação do projeto de lei original, 
da forma como foi encaminhado pelo Poder Executivo.  O Senhor Presidente voltou a questionar 
se os presidentes iriam apresentar verbalmente os seus pareceres, possibilitando a inclusão dos 
projetos na pauta de votação da presente sessão. Em resposta, o Vereador Almir  ressaltou que o 
Vereador Euvaldo afirmou que teria entregue o projeto de lei ao Assessor Jurídico, mas que este 
afirmou não ter recebido nenhum projeto que está tramitando no legislativo municipal. Afirmou 
que tem algumas dúvidas em relação aos dois projetos de leis. Na sequência, As Comissões 
Permanentes

 
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, representadas 

pelos seus Presidentes, Vereador Almir Pessoa e Euvaldo Figueredo, respectivamente, 
apresentaram pareceres verbais favoráveis pela aprovação do

 
Projeto de Lei nº 003/2018 que 

“Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
 
(LDO) de 2019 e dá outras 

providências”,
 

e do Projeto de Lei nº 004/2018 que “Cria gratificação especial para servidor 
efetivo que cumular as atribuições de recenseador do INCRA conveniado, e dá outras 
providências”, com o apoio dos demais membros das referidas comissões. Logo a seguir, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os comentários 
dos expedientes lidos. Não houve uso da palavra. 

 

Dando prosseguimento, o Senhor Presidente 
iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias:

 

a) -

 Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões de Finanças e Orçamento e de Fiscalização 
dos Atos do Poder Executivo, sobre o processo das contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu do 
exercício de 2016, de responsabilidade do Gestor Sr. Albércio da Costa Brito Filho e Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que decide sobre as referidas 
contas, acima transcrito. Todos os Edis votaram favoráveis ao citado parecer. Continuando, o 
Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o mencionado parecer

 

acima 
referido.

 

b) -

 

Pareceres

 

verbais apresentados

 

pelas Comissões de Legislação, Justiça e Redação 
Final

 

e

 

de Finanças e Orçamento,

 

sobre o Projeto de Lei nº 003/2018, que “Dispõe sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –

 

(LDO) de 2019 e dá outras providências”,
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acima mencionado. Todos os Edis
 

votaram favoráveis ao citado parecer, ao tempo em que, o 
Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o referido parecer.

 
Fazendo uso 

da palavra, o
 

Assessor Jurídico
 

afirmou que o Poder Executivo vai solicitar o arquivamento de 
um dos projetos de lei, que versa sobre gratificação a ser paga a servidor público, conforme lhe 
foi informado pelo Secretário Municipal de Administração. c) –

 
Pareceres verbais apresentados 

pelas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sobre o 
Projeto de Lei

 
nº 004/2018, que “Cria gratificação especial para servidor efetivo que cumular as 

atribuições de recenseador do INCRA conveniado, e dá outras providências”, acima referido.
 

Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado parecer, ao tempo em que, o Senhor 
Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o referido parecer. Fazendo uso da 
palavra, o Vereador Almir

 
disse que está havendo uma polêmica sobre um possível pedido de 

retirada de pauta de um dos projetos, ressaltando não concordar com essa prática, tendo em vista 
que o poder executivo pode não sancionar o projeto quando o mesmo for aprovado pelo 
legislativo. Defendeu que o projeto de lei tendo sido submetido à primeira votação, não pode 
mais ser retirado de pauta pelo Poder Executivo. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
esclareceu que existem dois projetos tramitando no legislativo municipal, que os referidos 
pareceres já foram aprovados na presente sessão e que naquele momento ele submeteria os 
mesmos à primeira discussão e votação pelo plenário. Fazendo uso da palavra, o  Vereador 
Otacílio questionou ao presidente da Câmara o porquê dessa pressa em submeter esses projetos 
de lei à primeira votação na presente sessão, ressaltando que o próprio assessor jurídico da 
câmara informou que o poder executivo vai solicitar o arquivamento de um dos projetos de lei. 
Em resposta, o Senhor Presidente destacou que o projeto de lei em questão, foi enviado para a 
Câmara de Vereadores no dia 29 de Maio de 2018 e que durante todo esse período o poder 
executivo não se manifestou formalmente sobre a continuidade ou não da tramitação do projeto 
de sua autoria. Disse que a Câmara não recebeu nenhum ofício por parte do poder executivo 
solicitando a retirada de pauta, afirmando ser do interesse do executivo a aprovação desse projeto 
de lei e apenas está fazendo cumprir o papel do legislativo municipal, que é apreciar a matéria. 
Afirmou que não está atropelando o regimento interno, nem submetendo arbitrariamente um 
projeto de lei à apreciação do plenário, ressaltando que gostaria de deixar isso bem claro para 
todos os vereadores e público presente. Afirmou que apenas está

 
cumprindo o que determina o 

Regimento Interno da Câmara, ao tempo em que, deu prosseguimento as votações: d)-
 

Primeira 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 003/2018, acima referido. Todos os Edis votaram 
favoráveis ao citado projeto de lei. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 003/2018, “Dispõe sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias –

 
(LDO) de 2019 e dá outras providências”;

 
e) –

 
Primeira discussão e 

votação do Projeto de Lei nº
 

004/2018, acima referido. Todos os Edis votaram favoráveis ao 
citado projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de 
votos, o Projeto de nº 004/2018,  que “Cria gratificação especial para servidor efetivo que 
cumular as atribuições de recenseador do INCRA conveniado, e dá outras providências”.

 
Na 

sequência,
 

o Senhor Presidente esclareceu que com relação a votação da prestação de contas da 
prefeitura municipal de Ituaçu-BA, exercício financeiro 2016, de responsabilidade do ex-gestor

 Albércio da Costa Brito Filho,

 
o Regimento Interno da Câmara exige que seja realizada uma 

sessão exclusiva para votação das referidas contas. Afirmou que, em razão disso, a próxima 
sessão da câmara será unicamente para votar as contas do ex-prefeito, enfatizando que a segunda 
votação dos Projetos de Lei N.º 03/2018 e N.º 04/2018 só serão realizadas no prazo de 15 
(quinze) dias. Destacou que antes da segunda votação os vereadores poderão tirar todas as suas 
dúvidas acerca desses projetos, bem como apresentar emendas aos mesmos.

 

Em seguida, o 
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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. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da 
Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil

 
afirmou que não adianta o poder executivo 

manter o contato com alguns vereadores, mas não se comunicar oficialmente com o poder 
legislativo, ressaltando que o ofício solicitando a retirada de pauta de alguma matéria que esteja 
em tramitação deve ser encaminhado diretamente para o Presidente da Câmara e não informado 
extraoficialmente aos Vereadores Euvaldo e Otacílio. Destacou que os projetos estão tramitando 
no legislativo desde o dia 08 de Maio e 14 de junho de 2018, ressaltando que o Presidente da 
Câmara pediu aos presidentes

 
das

 
comissões que organizassem melhor o funcionamento das 

mesmas, garantindo mais agilidade na tramitação das matérias. Com relação ao Projeto de Lei 
que dispõe dobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Edil disse que solicitou ao assessor que 
desse um parecer técnico sobre o referido projeto, mas como não obteve nenhuma resposta até o 
presente momento, fez uma leitura superficial do mesmo  e não percebeu nada de anormal e que 
apenas precisa esclarecer algumas dúvidas, o que pretende fazer antes da segunda votação. Sobre 
o Projeto do INCRA, afirmou ser justo o pagamento de gratificação ao funcionário que trabalha 
lá, enfatizando que em outra legislatura foi aprovada uma lei estabelecendo o pagamento de 
gratificação ao funcionário do município cedido ao poder judiciário e que desempenha suas 
atividades no Fórum. Destacou que o funcionário que trabalha  no INCRA é uma pessoa 
competente, que trabalha além do expediente normal se necessário, destacando que o município 
retirou todas as gratificações que o mesmo recebia, mas se o projeto for aprovado o prefeito está 
amparado por lei e poderá voltar a pagar a gratificação, justificando que, em razão disso, o seu 
voto foi favorável à aprovação do mencionado projeto de lei. Dando continuidade, comentou o 
requerimento do ex-vereador José Orlando Brito Costa, afirmando que a Câmara tem obrigação 
de apurar as irregularidades apontadas, destacando que muitos não estavam presentes na sessão 
no momento da leitura do requerimento, ressaltando tratar-se de uma denúncia muito grave e que 
é preciso analisar tal requerimento, verificar a veracidade dos fatos narrados para tomar as 
providências cabíveis. Enfatizou

 
que os vereadores tem a função de fiscalizar, tendo sido eleitos 

para fiscalizar os atos do poder executivo, incluindo a perseguição, os erros administrativos, 
entre outras ações. Quanto a fala do prefeito Adalberto Luz, na sessão anterior, o Vereador Almir 
disse

 
que ele e o gestor se excederam um pouco, mas que em nenhum momento fez qualquer tipo 

de julgamento pelas ações da prefeitura, mas somente fez críticas à empresa que presta um 
serviço ao município, deixando claro que a empresa tem que agir com responsabilidade e não 
pode deixar os alunos sem frequentar as aulas. Salientou

 
que na região dos vereadores Sivaldo e 

Otacílio, os alunos ficaram dois dias
 

sem frequentar as aulas por falta de transporte escolar, 
enfatizando não saber se as pessoas procuraram esses vereadores para dar ciência do fato, mas 
que lhe procuraram e que ele, na condição de fiscal do povo, não poderia deixar de abordar o 
assunto em sessão e dar conhecimento do fato aos demais vereadores.

 
Ver. Sivaldo Ferreira da 

Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil comentou a fala do colega Almir 
Pessoa, destacando que os alunos realmente ficaram dois dias sem o transporte escolar, mas que 
ele só tomou conhecimento do fato posteriormente. Disse que não é justo os alunos ficarem sem 
frequentar as aulas, mas não sabe informar o que motivou a paralisação do serviço. Dando 
continuidade, comentou a fala do Senhor Presidente a respeito dos projetos que estão tramitando 
no legislativo municipal, afirmando que os mesmos já estão na Câmara há algum tempo, que ele 
não tem mais nenhuma dúvida em relação aos mesmos, acreditando que os demais vereadores 
também estão na mesma situação. Finalizou desejando um bom dia a todos, convidando os 
presentes para participarem das próximas sessões. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos 
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colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil 
 

afirmou ter visto um carro carregado de manga passar com uma velocidade relativamente alta 
pelo quebra-molas localizado na frente do Hospital Municipal, tendo caído diversos frutos da 
carroceria do caminhão, destacando a necessidade de sinalizar melhor os redutores de velocidade 
existentes no município, principalmente os localizados nas entradas da cidade, razão pela qual 
apresentava essa indicação verbal ao poder executivo. Em seguida, disse que os policiais que 
atuam no município usam um aparelho celular sem acesso ao aplicativo Whatsapp, destacando 
que esse aplicativo é o mais usado pelos moradores da zona rural, já quem em muitos lugares 
não existe a rede de telefonia móvel. Afirmou que nesta semana, três elementos ficaram cerca de 
vinte minutos parados em frente da sua residência e que ele temeu que os mesmos arrombassem 
o portão, questionando a quem recorreria se isso tivesse ocorrido de fato. Mencionou que não 
teve como acionar a polícia, porque o local onde tem acesso ao sinal de telefonia móvel celular é 
fora da sua residência, enfatizando que ele e sua família viveram momentos de terror e não 
tiveram como avisar aos policiais, o que estava ocorrendo. Sugeriu o envio de um ofício ao 
poder executivo, solicitando que veja a possibilidade de fazer a doação de um aparelho celular 
com acesso ao aplicativo Whatsapp para a Polícia Militar, bem como faça um plano pós-pago 
para a linha utilizada pelos policias, ressaltando que muitas vezes os mesmos não conseguem 
manter contato com os policiais de municípios vizinhos para solicitar reforço por falta de crédito. 
Em aparte, a Vereadora Elza Marillu afirmou que o comandante da Polícia Militar, salvo 
engano, quando esteve no legislativo municipal, teria dito que os policiais que atuam no 
município teriam acesso a um aparelho celular com o aplicativo Whatsapp.  Dando continuidade, 
o Vereador Ronaldo disse acreditar que o comandante da Polícia Militar está esperando essa 
parceria com a Prefeitura de Ituaçu, ressaltando ter visto uma reportagem em que os 
comerciantes de uma cidade vizinha doaram um smartphone para a Polícia Militar, bem como 
equiparam a linha com um plano pós-pago, enfatizando que hoje existem planos mensais de R$ 
55,00 (cinquenta e cinco reais) que oferecem ligações ilimitadas para qualquer operadora. 
Afirmou acreditar que, se for possível, até o próprio legislativo deveria fazer essa parceria com a 
Polícia Militar, arcando com os custos do plano pós-pago e que, se assim for, ele vai buscar a 
ajuda dos comerciantes para adquirir um smartphone e doar para a Polícia Militar. Destacou que 
tal é de extrema importância para os moradores da zona rural, já que é um meio de comunicação 
com acesso mais fácil. Dando continuidade, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o envio de 
ofício para o Diretor

 
Municipal de Esportes, destacando que

 
o campeonato municipal de Ituaçu 

foi até motivo de resenha por ter sido iniciado às pressas, com muitos jogos em sequência para 
que a competição seja encerrada no aniversário da cidade, mas já tem duas semanas que a 
competição foi interrompida e ninguém dá nenhum tipo de explicação. Pede que no ofício seja 
cobrada uma explicação do Secretário Municipal de Esportes sobre a paralisação da competição, 
ressaltando que existem muitos boatos circulando pela cidade, mas que ele não vai falar sobre 
boatos numa sessão da câmara,

 
e que, por essa razão, gostaria de ouvir a explicação oficial do 

Diretor
 

Municipal de Esportes.
 

Em aparte, o Vereador Almir
 
ressaltou que pretendia abordar 

essa questão no tempo destinado à fala das lideranças, mas que como o vereador Ronaldo 
comentou o assunto, aproveitava para solicitar também ao Senhor Presidente, o envio de ofício 
cobrando explicações do Diretor

 
Municipal de Esportes, porque segundo boatos que ouviu, a 

competição foi paralisada por falta de pagamento dos árbitros, sendo necessário que se esclareça 
se a interrupção se deu efetivamente por essa razão.

 
Prosseguindo, o Vereador Ronaldo

 
sugeriu 

que seja encaminhado um ofício, que será subscrito por ele e pelo Vereador Almir Pessoa. Disse 
que também ouviu esse mesmo boato narrado pelo referido colega,

 

e que não ouviu de uma 
pessoa só, mas de mais de dez pessoas, que disseram a mesma coisa. Em seguida, dirigindo-se
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aos presidentes de comissões, disse que muitas vezes esses mantém contato com ele, mas como é 
feito de forma tão rápida e informal, ele acaba se esquecendo, solicitando que os presidentes das 
comissões

 

providenciam cópias dos projetos de lei que recebem e

 

encaminhem para os demais 
membros, possibilitando que estes também analisem os

 

projetos. Sugeriu

 

ainda, que seja 
marcada uma reunião antes da sessão da câmara para debater e tirar as eventuais dúvidas dos 
vereadores acerca dos

 
projetos

 
de leis, garantindo

 
que esses tenham condição de votar com 

segurança na matéria. Falou
 

que não participou da discussão anterior sobre os projetos porque 
não tem nenhum conhecimento da matéria, já que não recebeu nenhuma cópia dos mesmos. 
Afirmou que não tem como votar numa matéria sem pelo menos ter feito a leitura do projeto.

 

Novamente em aparte, o Vereador Almir
 

ressaltou que o Presidente sempre alerta os vereadores 
sobre os projetos que são submetidos à apreciação do legislativo municipal e informa aos 
vereadores que, caso

 
queiram, podem solicitar uma cópia na Secretaria da Câmara.

 
Dando 

continuidade, o Vereador Ronaldo
 

afirmou acreditar ser mais fácil os Presidentes das comissões 
solicitarem as cópias e encaminhar para os demais membros da comissão. Afirmou que se fosse 
presidente de alguma comissão agiria dessa forma, já que é muito fácil entregar a cópia aos 
vereadores do que esses se lembrarem de ir à secretaria e pedir uma cópia. Destacou que se fosse 
presidente, além de entregar uma cópia, se reuniria com o assessor jurídico para esclarecer as 
dúvidas e depois se reuniria com os demais membros para passar o seu entendimento sobre o 
projeto de lei, garantindo que todos tenham pleno conhecimento antes das votações. Disse que é 
preciso haver uma interação maior entre os membros das comissões para garantir que todos 
estejam bem esclarecidos sobre os projetos antes das sessões em que os mesmos serão votados. 
Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou aos colegas 
vereadores, aos funcionários da Casa, o público presente, e em seguida, o Edil solicitou ao 
Senhor Presidente, o envio de dois ofícios, sendo um para a Secretária Municipal de Saúde e 
outro para o prefeito, pedindo que o município disponibilizasse  casas de apoio em Vitória da 
Conquista e em Salvador para os pacientes do município que precisam se deslocar para estas 
duas cidades para realizar exames e/ou passar por algum procedimento. Mencionou

 
que, segundo 

informações que lhe foram passadas pelos pacientes que se precisaram se deslocar até Vitória da 
Conquista e Salvador, que

 
os mesmos não tiveram acesso a nenhuma casa de apoio, sendo que 

alguns deles precisaram chegar em um dia para passar por um procedimento no dia seguinte, mas 
não tinha uma casa

 
de apoio. Afirmou que se existe uma casa de apoio e a mesma está recusando 

os pacientes de Ituaçu por falta de pagamento, é a mesma coisa de não ter uma casa de apoio. 
Solicitou

 
ao Senhor Presidente,

 
que o ofício seja encaminhado, oportunizando à Secretária e ao 

prefeito esclarecerem essa dúvida. Comentou
 
que a filha do Senhor João Nunes, da

 
localidade da

 Mamona, lhe procurou essa semana informando que não tinha uma casa de

 
apoio, sendo que ela 

precisa se deslocar

 

duas ou três vezes por ano. Dando continuidade, o Vereador Otacílio 
solicitou

 

ainda ao Senhor Presidente,

 

o envio de ofício para a Secretária Municipal de Saúde 
informando que ele trouxe uma gestante para o Hospital Municipal de Ituaçu, tendo o seu parto 
sido realizado na madrugada de quinta-feira, por volta das 4hs30min

 

e no mesmo dia, às 
10hs00min, ela recebeu alta, enfatizando acreditar que é muito pouco tempo entre a realização 
do procedimento e a alta hospitalar,

 

e que veio buscar a mulher e a criança recém-nascida.

 

Em 
aparte, o Vereador Almir

 

afirmou que se o médico deu a alta hospitalar é porque ele acredita 
que a paciente e o recém-nascido tinha condição para

 

ir para casa, enfatizando que as pessoas 
precisam ter consciência de que os hospitais não podem ficar com pacientes internados por muito 
tempo, já que existem pessoas aguardando vagas. Afirmou que nenhum vereador é médico e que, 
apesar de todos lidarem com situações envolvendo pacientes do município, é preciso respeitar a 
decisão do profissional que deu a alta hospitalar, já que o médico

 

está ciente da sua 
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responsabilidade e não vai dar a alta para um paciente que não tem condição de ir para casa, 
colocando em risco a vida desse paciente.

 
Em aparte, o Vereador Sivaldo

 
afirmou ser contra a 

alta hospitalar da paciente e do recém-nascido com
 
menos de 24 (vinte e quatro) horas da 

realização do parto, ressaltando ser necessário esse período mínimo para que a criança e a mãe 
fiquem em observação. Em aparte, o Vereador Reinalvo

 
disse que não entende muito da área da 

saúde, mas que sempre realiza o transporte de pacientes do município e quando leva uma 
paciente para realizar o parto cesáreo em clínicas particulares, o procedimento é realizado à noite 
e no dia seguinte a paciente já recebe alta. Em aparte, a Vereadora Elza Maril lu

 
destacou que 

hoje a orientação é que o paciente deve permanecer o tempo mínimo necessário internado, 
evitando o risco de infecção hospitalar, não influenciando tanto a questão da demanda por leitos. 
Disse que esta orientação não se aplica somente para as gestantes, mas

 
para

 
todos os pacientes 

que precisam ser internados nos hospitais. Dando continuidade, o Vereador Otacílio  disse ter 
compreendido as explicações dos colegas vereadores, mas ressaltou não ser fácil para uma 
gestante ter o seu parto realizado às 4hs30min da madrugada e já receber alta hospitalar às 
10hs00min, tendo que se deslocar para a zona rural onde reside. Defendeu que o município 
deveria criar uma casa de apoio à gestante na sede, evitando que essas pacientes tenham que se 
deslocar tão rapidamente de volta para suas residências na zona rural. Agradeceu as colocações 
feitas pelos demais vereadores, afirmando que foram importantes para esclarecer o assunto. Em 
seguida, o Edil afirmou que a máquina chegou em sua região naquela  semana para iniciar o 
trabalho de recuperação das estradas, mas infelizmente só trabalhou um dia e tornou a apresentar 
defeito, mas que pelo menos o gestor está demonstrando a boa vontade de enviar a máquina para 
iniciar o trabalho na sua região, ressaltando que as estradas estão em péssimo estado de 
conservação. Sobre a interrupção do transporte escolar dos alunos por dois dias na semana 
anterior, salientou ter sido em razão da falta de pagamento por parte da empresa na data acertada, 
mas que conversou com os responsáveis pelas linhas e disse aos mesmos que a empresa estava 
errada em não pagar na data correta, mas que eles também estavam errados por interromper o 
serviço. Falou que antes de adotar essa medida, eles deveriam ter comunicado oficialmente o 
Secretário Municipal de Transportes e a Secretária Municipal de Educação, dando um prazo para 
que o problema fosse resolvido, antes de efetivamente paralisar o transporte de alunos. 
Mencionou

 
que se tivessem agido dessa forma, os responsáveis pelas linhas estariam cobertos de 

razão, mas da forma como foi, eles não agiram
 
de forma correta e a Secretário

 
Municipal de 

Transportes deveria convocar os mesmos para uma reunião e adverti-los para que isso não ocorra 
novamente. Disse

 
não ser admissível que os responsáveis pelas linhas do transporte escolar

 
ajam 

dessa maneira, ressaltando que eles também não podem trabalhar sem receber,
 

mas que é preciso 
dar conhecimento do atraso aos responsáveis para que sejam adotadas as providências cabíveis. 
Falou

 
que, caso nenhuma providência seja adotada, aí sim os responsáveis pelas linhas podem 

paralisar as atividades e vão estar cobertos de razão. Em aparte, o Vereador Almir disse 
concordar parcialmente com a fala do colega

 
Otacílio, ressaltando que o prestador de serviço 

contratado pela empresa que ganhou a licitação não tem nenhuma relação de subordinação com a 
Secretária Municipal de Educação, mas sim com a empresa que contratou os seus serviços. 
Afirmou que nesse caso, cabe ao município convocar a empresa que ganhou o certame, já que o 
contrato foi celebrado com a mesma e não com os proprietários dos veículos que foram 
contratados pela empresa para prestar o serviço. Destacou que a empresa não vai poder receber o 
valor integral referente a estas duas linhas, já que os serviços não foram prestados por dois dias. 
Defendeu que a empresa precisa disponibilizar veículos extras para suprir eventuais

 

necessidades 
em razão de defeitos nos veículos usados no transporte escolar. Disse

 

ainda,

 

que o município não 
pode ser penalizado por um erro cometido por uma empresa que venceu a licitação, destacando 
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que na sessão anterior fez críticas à empresa e o prefeito não gostou, mas que essa é realidade 
atual. Afirmou que se empresa está recebendo pelos serviços todo mês, tem a obrigação de 
prestá-los. Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
disse concordar em parte com a fala do 

colega
 

Almir, afirmando que apesar de não ter sido contratado diretamente pelo município, o 
responsável pela linha do transporte escolar presta um serviço ao município, cabendo a ele o 
dever de informar à Secretária de Educação a ocorrência de atraso no pagamento, possibilitando 
que esta cobre da empresa o pagamento dos prestadores de serviço e, consequentemente, 
evitando que o transporte de alunos seja paralisado. Destacou que o atraso no pagamento não 
ocorreu exclusivamente com os prestadores de serviço que atuam na região de Boca da Mata, 
mas de todo o município, mas somente cinco ou seis paralisaram as atividades. Falou que disse

 

aos mesmos que eles
 

agiram de forma errada e jamais poderiam ter interrompido o transporte dos 
alunos sem ter dado prévio conhecimento à Secretária Municipal de Educação. Afirmou que um 
atraso de até dias no recebimento do pagamento não justifica a adoção desse tipo de medida, até 
porque esses pequenos atrasos tem sido recorrentes. Destacou que, conforme o próprio prefeito 
esclareceu na sessão anterior, o atraso se deu por conta da emissão de uma nota integral pela 
empresa, sendo que houve um recesso e a nota deveria ter sido emitida com o valor proporcional, 
o que ensejou o atraso no pagamento. Em seguida, o Edil, disse concordar com a fala dos 
vereadores que o antecederam, afirmando que os presidentes das  comissões precisam ter mais 
responsabilidade no exercício da função e serem mais organizados, ressaltando que apenas 
aceitou votar as matérias porque era a primeira votação e ainda será necessária a segunda 
votação antes da aprovação efetiva dos projetos de lei, havendo tempo hábil para sugerir 
emendas e modificar o projeto. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejou um bom 
dia. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil afirmou 
ter conversado com o gestor na sexta-feira anterior sobre um carro para fazer o transporte de uma 
paciente para Vitória da Conquista, tendo o prefeito liberado o transporte, mas que depois 
procurou o responsável pelo setor de transportes, Senhor Francisco e este lhe informou que 
estava tudo certo, mas que ontem, no dia em que a pessoa deveria viajar para se submeter a um 
exame, tentou manter contato com o Senhor Francisco e não conseguiu, tendo sido informado 
depois que o carro estava quebrado. Disse que isso não pode acontecer e solicitou

 
ao Senhor 

Presidente,
 

que seja enviado um ofício para o prefeito dando conhecimento desse fato e pedindo 
que ele adote as providências necessárias para que fatos assim não voltem a ocorrer. Mencionou

 que a sorte da paciente é que tinha alguns parentes seus que moram em São Paulo, estavam em 
Ituaçu e ele pediu para levar a mesma

 
em Vitória da Conquista. Afirmou que os familiares foram 

conversar com a Secretária e a mesma questionou porque a paciente não foi na van, mas que é 
uma paciente idosa, que iria se submeter a um exame que estava marcado para as 15hs00min, 
sendo que a van sai de Ituaçu às 3hs00min

 
da madrugada. Disse que querer que essa paciente vá 

de van é uma falta de respeito, ressaltando que o objetivo do seu ofício é dar conhecimento ao 
prefeito do fato. Dando continuidade, o Vereador Adriano parabenizou o prefeito pelo trabalho 
de recuperação das estradas da região do Mendes, afirmando que os moradores estão muito 
satisfeitos com o início do trabalho. Ver. Elza

 

Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora solicitou permissão ao Presidente para fazer um 
questionamento ao ex-vereador

 

e Professor

 

José Orlando, presente na sessão, recebendo uma 
resposta afirmativa ao seu pedido. Em seguida, Indagou

 

ao ex-vereador se o ofício enviado

 

por 
ele ao legislativo foi encaminhado

 

uma cópia para a Secretária Municipal de Educação? Em 
resposta, o ex-vereador e professor José Orlando, após saudar todos os presentes, afirmou que 
encaminhou cópia do seu ofício para todos os setores competentes, citando nominalmente o 
Diretor Francisco Moreira Leite, mas até o presente momento não obteve o cumprimento da 
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ordem. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu

 
comentou

 
a fala do colega

 
Otacílio, 

destacando que o período de internação dos pacientes foi reduzido ao mínimo necessário, 
ressaltando que também foi procurada pelos familiares de Dona Terezinha, que é funcionária do 
setor de educação e sofreu três AVCs, tendo ficado pouco tempo internada no Hospital 
Municipal. Falou

 
que muitas pessoas não entendem o porquê disso, mas a orientação é para que 

o paciente fique o mínimo necessário internado para diminuir o risco de ser acometido de uma 
infecção hospitalar. Finalizou a sua fala desejando a todos um bom dia.

 
Ver. Joel

 
Teixeira 

Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais 
uma sessão do legislativo municipal, agradeceu a presença de todos na sessão, ao tempo em que, 
solicitou

 
ao Senhor Presidente,

 
o envio de ofício ao prefeito, pedindo a perfuração de um poço 

tubular na localidade de Fazenda Roncador, zona rural deste município, ressaltando que os 
moradores estão sofrendo com a falta d’água. Disse que fez esse mesmo pedido no ano anterior e 
o prefeito tem conhecimento da necessidade, afirmando ter conversado com o  mesmo  sobre o 
assunto e sugerido que ele fizesse uma visita no local, mas até a presente data ele não teve a sua 
demanda atendida pelo prefeito. Finalizou a sua fala desejando um bom dia a  todos.  Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Lideres de Oposição e Situação, 
respectivamente. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa, 
solicitou ao Senhor Presidente que autorizasse a fala da professora  Ana Paula Teixeira, esposa 
do ex-vereador e professor José Orlando, ressaltando que ela trouxe o ofício para pedir o uso da 
Tribuna Livre, não conseguiu chegar mais cedo na sessão,  e por este motivo ele estava 
solicitando a quebra do protocolo, tendo em vista que ela se deslocou até a Câmara unicamente 
para falar com os Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente questionou aos demais 
vereadores se todos estavam de acordo com o uso da palavra pela professora Paula Teixeira e, 
diante da manifestação unânime de todos, franqueou a palavra a mesma pelo tempo necessário.  
Fazendo uso da palavra, a Professora Ana Paula Teixeira  saudou a todos os presentes, 
agradeceu a Deus pela participação na sessão do legislativo municipal, afirmando  acreditar ser 
do conhecimento de todos sobre o assédio moral que ela vem sofrendo ao longo dos últimos seis 
meses. Agradeceu a oportunidade dada a ela pelos vereadores de relatar os fatos que estão 
ocorrendo, ressaltando que o texto bíblico, em Timóteo 2, 1-7, diz que “Deus não nos deu 
espírito de covardia, mas o espírito de amor, de poder e de moderação”. Destacou que, baseado

 nesse trecho bíblico, ela estava ali presente, isenta de covardia, para dizer aos vereadores e todos 
os presentes que a Lei 8.112/90 instituiu ser crime o tratamento humilhante de funcionário 
público, bem como a perseguição ao mesmo e ser submetido a situações vexatórias. Disse que 
em fevereiro de 2018 foi comunicada oficialmente pelo Diretor Francisco Moreira Leite que não 
havia carga horária disponível

 
para ela lecionar na Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães, 

situada no povoado de Lagoa da Lage, zona rural do município de Ituaçu, Bahia. Comentou
 

que 
levou o caso ao conhecimento da Secretária Municipal de Educação e a mesma lhe orientou a 
permanecer à disposição na unidade escolar até que fossem tomadas as providências necessárias. 
Enfatizou

 
que já se passaram seis meses e até o presente momento nenhuma providência foi 

tomada. Disse que em março desse ano o assunto chegou ao conhecimento do legislativo 
municipal, através do Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, que deu 
conhecimento do fato aos demais vereadores. Disse que, depois disso, o vereador Almir Pessoa 
levou o assunto para o âmbito do Conselho Municipal de Educação, foi realizada uma diligência 
no colégio, que comprovou a prática de assédio moral, uma vez que ela era obrigada a cumprir a 
sua carga horária sentada na sala dos professores, sem fazer nada, por ordem da então Secretária 
Municipal de Educação. Destacou que as aulas de ciência, que eram ministradas por ela, estão 
sendo ministradas por professores que não tem a capacitação necessária para lecionar tal matéria, 
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além destes professores estarem recebendo o pagamento de horas extras. Afirmou que durante o 
processo de troca do comando da Secretaria Municipal de Educação, a nova secretária chegou a 
afirmar que acataria o parecer do Conselho Municipal de Educação, já

 

que a lei é clara ao dispor 
que as determinações do Conselho se sobrepõe à vontade da Secretária. Disse que o parecer do 
Conselho Municipal de Educação foi emitido no dia 05 de julho de 2018 e afirma 
categoricamente que ela, de acordo com a legislação vigente, tem o direito de continuar 
lecionando a disciplina de ciências na unidade escolar onde atuava, porém a secretária não 
cumpriu com a sua palavra e não acatou o parecer do Conselho Municipal de Educação. Disse ter 
recebido um ofício essa semana, da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a 
documentação que comprove a sua regularidade na instituição, ou seja, houve uma omissão da 
secretaria ao desconsiderar o parecer do Conselho Municipal de Educação. Disse que 
posteriormente tentou encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação solicitando alguns 
documentos e os funcionários do setor se recusaram a protocolar o recebimento do ofício. 
Afirmou que a sua participação na sessão tem o objetivo de esclarecer os fatos para os 
vereadores, voltando a afirmar que está sendo vítima de assédio moral, solicitando o apoio dos 
Edis e questionando o que pode acontecer com outros profissionais do município, tendo em vista 
que ela é professora concursada, com formação na área que leciona, tendo sua posse ocorrido  no 
ano de 2010. Questionou o que pode acontecer com os alunos e pais de aluno, que não tem a 
mesma formação que ela, indagando o que eles podem sofrer nas mãos do diretor da unidade 
escolar, Senhor Francisco Moreira Leite? Mencionou que os vereadores precisam analisar se a 
postura adotada está sendo coerente com a exigida para ocupar um cargo de direção escolar, 
ressaltando que um dos pilares da educação é o respeito ao próximo e às instituições 
democráticas. Afirmou que isso não é o que está ocorrendo na unidade. Por fim, a Professora 
Paula Teixeira, agradeceu aos vereadores pelo espaço cedido e desejou a todos um bom dia.  Em 
questão de ordem, o Vereador Almir solicitou ao Senhor Presidente que comunicasse  aos 
demais membros da comissão responsável pela realização do concurso público sobre a 
necessidade de estar presente no dia da aplicação das provas, ressaltando que o Vereador 
Euvaldo já lhe comunicou que não terá como estar presente, por motivo de viagem, solicitando 
ao presidente que designasse

 
outro vereador para acompanhar a aplicação das provas no 

domingo. Em questão de ordem, o Vereador Otacílio, fez uma indicação verbal ao prefeito, 
solicitando que seja realizada uma intervenção urgente num trecho de estrada na localidade de 
Mamona, próximo a um córrego existente, afirmando ser necessário colocar uma máquina 
retroescavadeira e disponibilizar algumas bombas para quebrar umas pedras existentes no local, 
tendo em vista que estão causando muitos acidentes. Disse que os moradores solicitaram essa 
intervenção e por este motivo é que estava fazendo a solicitação ao chefe do poder executivo.

 Ressaltou

 
que o trecho está colocando em risco a vida das pessoas, principalmente os 

motoqueiros que trafegam por aquele trecho.

 

Também em

 

questão de ordem, o Vereador 
Sivaldo

 

destacou que a estrada citada pelo colega

 

Otacílio ainda não teve o seu trabalho de 
recuperação finalizado, enfatizando que tem um trecho em que a patrol deixou a terra na lateral 
da via, mas a máquina foi deslocada para outra localidade e

 

não concluiu o serviço. Disse ter 
conversado com o prefeito a respeito desse assunto e o mesmo lhe informou que pretende 
mandar uma retroescavadeira para consertar o referido

 

trecho, porque a patrol não tinha condição 
de executar o serviço. Salientou

 

que a retroescavadeira tem condição de executar melhor o 
serviço, deslocando a terra para o local que precisa. Elogiou a fala do Vereador Otacílio por ter 
lembrado da necessidade de fazer uma intervenção no trecho citado por ele, rogando a Deus para 
que o gestor atenda o pedido e a intervenção seja feita. Novamente fazendo uso da palavra, o 
Vereador Otacílio

 

afirmou que o trecho citado por ele é o que oferece maior risco para as 
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pessoas que trafegam por aquela estrada, ressaltando que somente com o uso de bombas e 
máquinas pesadas será possível realizar a intervenção. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
elogiou a fala dos vereadores, ressaltando que os mesmos abordaram os problemas existentes na 
área da saúde do município, mas lembrando de

 
que os problemas nesse setor não são exclusivos 

do município de Ituaçu, mas estão presentes em todas as cidades brasileiras. Disse que a questão 
do transporte de pacientes é uma das que mais preocupam, tendo em vista que as prefeituras não 
tem condição de atender toda a demanda existente de forma satisfatória. Afirmou que há poucos 
dias precisou do transporte para o seu pai, que vem se tratando de um problema de saúde, tendo 
visto de perto como é difícil para o município atender a todos os pedidos que são feitos. Disse 
acreditar que, assim como Ituaçu, os demais municípios enfrentam problema semelhante. Dando 
continuidade, afirmou que é preciso melhorar o serviço prestado pela casa de apoio em Salvador, 
destacando que esta unidade é a mais procurada pelos pacientes do município e seria necessário 
oferecer um tratamento mais humanizado a estes pacientes. Solicitou que seja enviado ofício 
para a Secretária Municipal de Educação para que analise a possibilidade de doar os prédios 
escolares que não estejam sendo usados para as associações das comunidades rurais. Destacou  

que na localidade do São José existe um prédio público que não está sendo usado, existe uma 
associação que não tem sede própria e o prédio poderia ser doado pelo município. Em seguida, 
solicitou o envio de ofício para a Secretária Municipal de Saúde pedindo que seja implantado em 
Ituaçu um programa que ajuda as pessoas a largar o vício do cigarro, ressaltando ter tomado 
conhecimento desse programa, que fornece inclusive medicamentos para as pessoas. Destacou 
que a medicação é de alto custo e o preço de uma caixa, que dura cerca de um mês está na faixa 
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), enfatizando que o município pode aderir a esse 
programa. Pediu que o ofício seja questionado se o município já aderiu ao programa a sugeriu  
que, caso ainda não tenha aderido, que faça a adesão com a maior brevidade possível, 
ressaltando que vai ajudar muito as pessoas que fumam e tem vontade de largar este vício. Em 
seguida, o Senhor Presidente comentou o trabalho de recuperação das estradas  da sua região, 
afirmando que o prefeito esteve no local no dia anterior e lhe informou que de lá as máquinas 
vão seguir para a região da Mamona, Ovelha e Almas Pobres, onde estão localizadas as estradas 
em pior estado de conservação. Parabenizou a administração municipal pela melhoria da 
estrutura das unidades de PSF, enfatizando que as mesmas foram beneficiadas com aparelhos de 
ar condicionado, purificadores de água, instrumentos odontológicos, melhorando o atendimento 
na área da saúde. Ressaltou

 
ser preciso reconhecer quando os benefícios chegam para a 

população e parabenizar publicamente o prefeito. Destacou que a função do vereador não é só 
ficar fazendo cobranças, mas também reconhecer os avanços e levar a informação ao 
conhecimento da população para que eles possam usufruir destes benefícios. Falou

 
que existe um 

prédio escolar na comunidade de Olhos D’água, na região do Guigó, que também não está sendo 
usado e poderia ser usado pelos artesãos locais na produção de artesanato, ressaltando que a 
decisão final cabe à Secretaria Municipal de Educação e é preciso avaliar a melhor forma de usar 
estes prédios públicos que estão sem uso atualmente. Dando continuidade, franqueou a palavra 
ao ex-vereador

 
e professor

 
José Orlando

 
Brito Costa.

 
Fazendo uso da palavra, o ex-vereador

 
e 

professor
 

José Orlando
 

Brito Costa,
 

saudou a todos novamente, destacando que foi 
questionado pela Vereadora Elza Marillu e para não se estender muito, limitou-se a responder ao 
seu questionamento, mas que gostaria de externar o seu contentamento de participar da sessão do 
legislativo municipal, afirmando que os vereadores são os que mais sofrem no município de 
Ituaçu. Destacou já ter exercido o cargo de vereador e sabe da dificuldade de lidar com a cultura 
do povo brasileiro que ainda prefere as práticas do coronelismo à democracia. Comentou

 

que sua 
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família está passando por um momento difícil, enfatizando que gestores anteriores atuaram 
dentro da legalidade e transferiram sua esposa para a mesma unidade de ensino em que ele 
lecionava. Disse que muitas pessoas usam os cargos de forma errada e, muitas vezes, estas 
práticas não chegam ao conhecimento do chefe do poder executivo. Mencionou

 

que este tipo de 
prática é uma das mazelas da nossa sociedade e tem reflexos diretos no setor de educação, sendo 
preciso combater esse tipo de prática. Afirmou que ficou feliz por esta câmara, no dia 22 de 
março de 2018, logo após os primeiros atos de assédio moral terem sido praticados contra a sua 
esposa, já terem tomado conhecimento do fato e atuado para tentar solucionar o problema. 
Elogiou a atuação dos vereadores, afirmando que os mesmos tem prestado um relevante serviço 
aos moradores do município, mas que muitas vezes não tem o reconhecimento necessário. 
Afirmou que conhece a história de vida de muitos dos vereadores que estão exercendo o cargo na 
atual legislatura, ressaltando que já teve a honra de exercer este cargo, mas que estava presente 
na presente sessão para externar a sua satisfação de ver o legislativo preocupado com o 
cometimento de injustiças no município. Disse

 
não saber por que

 
está havendo esta perseguição 

e assédio moral contra sua esposa, mas acredita que ela tem todo o amparo das leis para garantir 
os seus direitos. Em seguida, agradeceu ao Presidente

 
da Câmara

 
por permitir o uso da palavra, 

quebrando o protocolo da sessão. Dando continuidade, o Senhor  Presidente pediu aos membros 
da comissão do concurso da câmara, formada pelos Vereadores Almir, Ronaldo e Euvaldo, que 
acompanhassem a aplicação da prova no próximo domingo, enfatizando a importância destes 
vereadores estarem presentes no momento da aplicação das provas. Em questão de ordem, o 
Vereador Ronaldo questionou se não seria motivo de crítica a sua presença no local, tendo em 
vista que muitos familiares seus se inscreveram no concurso.  Em resposta, o  Senhor Presidente 
esclareceu que os vereadores não vão atuar nas salas onde serão aplicadas as provas, já que a 
empresa contatada é que vai contratar os fiscais que vão atuar nas  salas, cabendo aos vereadores 
apenas acompanhar o trabalho e relatar eventuais ocorrências. Prosseguindo, solicitou aos 
presidentes

 
das comissões que apresentassem

 
os pareceres até a véspera da sessão, agilizando o 

andamento das sessões e evitando as discussões desnecessárias. Afirmou não ser aceitável que as 
comissões apenas apresentem parecer verbal, sendo que as mesmas tem prazo que varia de

 
07 (

 sete) a 15 (quinze
 

dias) para isso. Disse que o seu pedido é válido para todas as comissões da 
câmara. Em seguida, elogiou a participação da professora Ana Paula

 
Teixeira, destacando que 

ela está certa em lutar pelos seus

 
direitos, ainda mais quando a mesma

 
está percebendo que 

existe uma falha e uma questão pessoal envolvida. 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 agosto

 

de dois mil e dezoito. 

 
 

 
_________________________________________

  
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________

 
 

_________________________________________
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