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Ata da Décima

 

Sessão Ordinária do Segundo

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

onze

 

dias

 

do mês de outubro

 

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, esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, tendo como

 

Secretários os Vereadores :

 

Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Euvaldo Figueredo da Silva (2º 
Secretário).

 

Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes 
Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente);

 

Joel Teixeira Silva (1º Secretário); 
Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva,

 

Adriano Silva Machado, 
Otacilio Caíres de Souza, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina 
Silva Andrade

 
e Almir Santos Pessoa. Ausente o Vereador Reinalvo Rocha Ferreira -

 
Vice-

Presidente (falta justificada). Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador 
Márcio Aparecido Araújo Rocha,

 
“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao 

tempo em que, solicitou ao Primeiro
 

Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que 
submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes.

 
Em seguida, o Senhor Presidente 

iniciou o
 

PEQUENO EXPEDIENTE, e solicitou a Secretária que fizesse a leitura
 

das seguintes 
matérias: a) – Ofício nº 071/2019, datado de trinta de setembro de corrente ano, encaminhado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, ao Exmº Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, capeando Projeto de Lei nº 005/2019; b) -  
Projeto de Lei nº 005/2019, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do 
Município de Ituaçu, para o exercício financeiro de 2020;c) -  Indicação apresentada pelo Vereador 
Otacilio Caíres de Souza, para a “Ampliação da Barragem que serve o Distrito de Tranqueiras, 
localizada no Rio de Contas, deste município de Ituaçu, Bahia.  d) –  Requerimento apresentado pelo 
Senhor Isaac Faustino dos Santos, representante da Comunidade da Lagoa da Lage, solicitando um 
espaço para uso da Tribuna Livre desta sessão, para tratar de assunto do interesse da referida 
comunidade, referente ao Projeto Criança Feliz. e) -Convite

 
à Câmara Municipal de Vereadores,

 
para participar da “7ª Caminhada da Romaria do Terço dos Homens à “Gruta da Mangabeira”, no 
dia 27/10/2019, saindo em frente da Igreja Matriz de Ituaçu-BA, às 07hs00min. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente, encaminhou às Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças 
e Orçamento o Projeto de Lei nº 005/2019, acima referido, para apreciação e apresentação dos 
pareceres ao referido projeto de lei, 

 
e em seguida

 
franqueou a palavra aos Edis, pelo tempo 

regimental de cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo o 
Edil informou ao Senhor Presidente que a sua comissão vai querer um parecer técnico jurídico e 
contábil acerca do Projeto de Lei N.º 005/2019, ressaltando que o legislativo aprovou um orçamento 
de R$ 47.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para o exercício financeiro de 2019 e que a 
previsão do executivo é que o orçamento de 2020 seja de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco 
milhões de reais), com 80% (oitenta por cento) de suplementação, podendo chegar a R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais). Afirmou que os vereadores precisam analisar esse 
orçamento que será aprovado por eles, que toda suplementação deve passar pelo crivo do legislativo 
antes de ser realizada, que não concorda em dar uma suplementação de 80%(oitenta por cento) já 
que o orçamento de 2019 foi de R$ 47.000.000,00(quarenta e sete milhões de reais) e o de 2020 é 
de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais). Disse ser preciso saber onde está esse 
aumento de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Voltou a pedir um parecer técnico jurídico e 
contábil das assessorias do legislativo municipal.

 

Na sequência, o Senhor Presidente abriu o espaço 
destinado a TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que estava inscrito o

 

representante da 
Comunidade da Lagoa da Lage, Senhor Isaac Faustino dos Santos, para tratar de assunto do 
interesse da referida comunidade, referente ao Projeto Criança Feliz, conforme requerimento 
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apresentado na secretaria desta Câmara, acima mencionado. Após a deliberação do Plenário, o 
Senhor Presidente, disponibilizou o tempo regimental de cinco minutos para o referido senhor fazer 
o seu pronunciamento. Fazendo uso da

 

palavra, o Senhor Isaac Faustino dos Santos

 

saudou a 
todos os presentes, e disse que estava ali

 

falando em nome da comunidade de Lagoa da Lage e do 
Projeto Criança Feliz, que em 2019 comemora dez anos de existência, ressaltando que a Vereadora 
Tertulina Silva Andrade também tem conhecimento para falar sobre esse projeto, porque também 
tem ajudado e contribuído, assim como o Vereador Almir Santos Pessoa. Destacou que o projeto 
está sendo realizado por amor às crianças, o qual não tem fins lucrativos, e que por falta de recursos 
eles só têm condição de realizar esse projeto no mês em que é comemorado o

 

Dia das Crianças, mas 
que o objetivo é ampliá-lo, passando a realizar durante todo o ano. Afirmou que com o apoio do 
legislativo, o projeto pode ser cadastrado e passar a receber recursos para implantação de oficinas 
de música, de inglês, artes e outras. Pediu aos vereadores que abracem essa causa e ajudem a 
ampliar o Projeto Criança Feliz, afirmando que isso vai ajudar as crianças e elas são o futuro da 
nação. Enfatizou

 
que no futuro os atuais vereadores não farão mais parte do legislativo e as crianças 

de hoje é que vão fazer parte, sendo necessário que eles estejam preparados
 

para essa tarefa, com 
boa educação em todas as matérias. Disse que naquele dia o projeto estava

 
sendo realizado no 

Ginásio de Esportes, a partir das treze horas e sempre aos domingos, que em 2019 o evento será 
realizado no dia vinte, devido a algumas situações. Afirmou que para realizar o projeto existem 
algumas despesas como o lanche das crianças, doces, presentes, transporte, sonorização, sendo 
necessário contar com o apoio de todos para ampliar cada vez mais. Pediu aos vereadores que 
colaborem financeiramente com esse projeto após a sessão, afirmando que o agradecimento virá não 
só dele, mas de todas as crianças beneficiadas. Falou  que o projeto foi iniciado há  dez  anos, que 
nessa época não conhecia os vereadores Almir e Tertulina, ressaltando que o projeto foi criado pela 
Irmã Nilza, com o apoio de Paula, Manoel, Marta, Vinícius e demais membros de uma equipe, 
ressaltando que nem todos puderam estar presentes no legislativo. Destacou  que o projeto não tem 
política partidária envolvida. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Dando continuidade, o 

Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes 
matérias: a) -

 
Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caíres de Souza, para

 
a “Ampliação da 

Barragem que serve o Distrito de Tranqueiras, localizada no Rio de Contas, deste município de 
Ituaçu, Bahia”, acima

 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Dando 

prosseguimento, o Senhor Presidente,
 

iniciou o GRANDE EXPEDIENTE, e franqueou a palavra 
aos Edis pelo tempo regimental de quinze

 
minutos para falar sobre qualquer assunto.

 
Usaram da 

palavra os seguintes Vereadores: Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edil disse que está ocorrendo uma situação no Distrito de Tranqueiras e os 
vereadores, principalmente ele e os vereadores Otacílio e Sivaldo precisam abraçar essa causa. 
Afirmou que o Distrito de Tranqueiras está sem água para abastecer a comunidade, que o poder 
executivo precisa enviar carros-pipa para abastecer os moradores, ressaltando que é uma localidade 
grande e as pessoas estão pedindo socorro, estão lhe cobrando, assim como acredita que também 
estão cobrando

 

os vereadores Otacílio Souza e Sivaldo Ferreira. Disse ser preciso buscar uma 
solução, pedindo ao prefeito que use o carro-pipa do PAC2, bem como os demais veículos alugados 
para abastecer a região, enfatizando que é uma situação de emergência. Disse que foram divulgadas 
algumas fotos na internet expondo a situação, afirmando que existe um poço em que só tem lama, 
sendo preciso adotar uma solução com urgência e que é preciso cobrar do prefeito e dos deputados. 
Afirmou que a indicação do Vereador Otacílio é

 

de grande importância para aquela comunidade, 
ressaltando que a barragem já foi ampliada cerca de um metro e é preciso aumentar mais um metro 
para elevar a capacidade de armazenamento e suprir a necessidade da comunidade. Pediu que fosse 
reiterado o ofício do Vereador Otacílio com a máxima urgência, que também seja pedido ao poder 
executivo que envie os carros-pipa para abastecer a comunidade, porque os moradores estão 
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pedindo socorro aos vereadores.

 

Em aparte, o Senhor Presidente questionou se existe outra 
barragem abaixo usada para abastecer a comunidade? Questionou também se rio acima existem 
outras barragens?

 

Em aparte, o Vereador Otacílio

  

afirmou que existe uma barragem menor 
localizada abaixo da usada para abastecer a comunidade, ressaltando que no anterior ela foi 
ampliada por dois particulares, Lázaro e Ramiro. Acrescentou que rio acima existe diversas 
barragens, todas particulares e pertencentes a produtores. Novamente em aparte, o Senhor 
Presidente afirmou que o ideal seria construir outras barragens, que poderiam ser usadas para 
abastecer a comunidade no caso de escassez de água na região, ressaltando que ampliar a barragem 
em mais um metro, significa que áreas pertencentes a produtores serão alagadas. Disse que como já 
existem barragens particulares acima e abaixo da usada para abastecer a comunidade, será preciso 
avaliar outras alternativas.

 
Dando continuidade, o Vereador Almir

 
afirmou que ideia do Senhor 

Presidente de construir uma nova barragem é boa, mas como o município passa por uma situação de 
crise e existe todo um tramite legal para se construir uma nova barragem, é preciso buscar uma 
solução para a situação emergencial e depois se analisar a melhor alternativa para solucionar de vez 
esse problema, ressaltando que os moradores estão cobrando essa solução dos vereadores. Dando 
continuidade, disse que existe um ofício seu para a ANATEL, protocolado no dia 29/08/2017, sobre 
o sinal de celular para Tranqueiras, em que agradece ao deputado Marquinhos Viana e ao ex -
prefeito Albercinho por reforçar esse ofício pedindo a disponibilização do sinal de celular para lá e 
também para Lage. Novamente em aparte, o Senhor Presidente destacou que  o Deputado Federal 
José Rocha, no dia anterior, nas redes sociais, em que ele afirma que conseguiu a liberação do sinal 
para a localidade de Marcolino Moura e que isso provavelmente vai beneficiar essas localidades 
citadas pelo Vereador Almir. Prosseguindo, o Vereador Almir  disse ter conhecimento disso, mas 
que gostaria de deixar registrado que já havia feito essa solicitação juntamente com o Deputado 
Federal Paulo Magalhães, porque tem ciência de são localidades grandes do município e que os 
moradores há muito aguardam por essa liberação, já que o sinal de celular hoje é de muito valia. Em 
seguida, disse que esteve com empresário Silvio Leite e o mesmo pediu que fosse cobrado da 
Câmara de Vereadores uma solução para o problema da Praça Barão do Sincorá, re ssaltando que ter 
ouvido o comentário de que a São Camilo deve sair de lá e ir para a Praça da Feira em virtude da 
diminuição do movimento no local. Disse não ser contra o fechamento da praça na sexta, sábado e 
domingo à noite, enfatizando ser uma praça frequentada por muitas pessoas, muitas famílias e 
crianças, mas ser contra o fechamento durante o dia e os dias úteis da semana. Afirmou que o 
Senhor Presidente se comprometeu a buscar uma solução, que ele deveria conversar com o 
Secretário de Administração,

 

com o Prefeito para atender a essa reivindicação dos empresários que 
tem seus comércios naquela praça. Dando continuidade, disse ter participado de uma audiência na 
Câmara de Tanhaçu, na segunda-feira, onde foi debatida a cobrança da Vigilância. Disse que

 

o 
Vereador Galego apresentou um

 

projeto nessa oportunidade e que ele achou interessante que esse 
projeto seja apresentado em Ituaçu, enfatizando que não tem intenção de ser o autor do mesmo e 
que o projeto poderia ser subscrito por todos os vereadores. Enfatizou

 

que a vigilância intensificou a 
fiscalização das pessoas que fazem o abate de bodes e porcos, querendo obrigar essas pessoas a 
realizar o abate no frigorífico de Brumado. Falou

 

que o custo para fazer isso é grande, que não vale 
a pena levar um porco para fazer o abate em Brumado. Fez a indicação para implantação de um 
abatedouro municipal simplificado para atender essas pessoas, ressaltando ser preciso conversar 
com o prefeito e os deputados para viabilizar essa obra e ajudar essas pessoas que ganham o 
sustento das suas famílias com essa atividade. Destacou ter ciência de que o custo é alto, mas se 
houver um empenho no sentido de cobrar dos deputados, do prefeito, eles vão conseguir. 
Prosseguindo, pediu ao Senhor Presidente que enviasse

 

um ofício ao poder executivo cobrando a 
melhoria da iluminação no ginásio de esportes, afirmando que a situação está precária, que as 
paredes foram pintadas de verde e isso escureceu o local, sendo preciso rever isso porque os 
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desportistas estão tendo dificuldade para praticar esportes no local. Afirmou que muitas pessoas 
praticam esportes no local durante a semana, que torneios são realizados lá, pedindo que seja 
enviado um ofício para o prefeito e para o Secretário de Administração cobrando uma providência.
Em seguida, parabenizou as pessoas que estão realizando eventos voltados para as crianças, citando 
nominalmente ‘Tete’ da Avenida Brasil, Camila da Loja Sapekinha, Isac e o pessoal da Lagoa da 
Lage, Daiane de Tranqueiras, afirmando que eles estão dando um

 

incentivo às crianças, enfatizando 
que todos podem ter certeza de que também está dando a sua parcela de contribuição nessa área. 
Prosseguindo, o Vereador Almir afirmou que acabou de assinar o solicitação sobre os animais de 
rua soltos na Praça, solicitando que o mesmo seja enviado ao poder executivo e que sejam tomadas 
as providências. Disse que a praça está cheia de cachorros, que os frequentadores do local ficam 
receosos porque tem que conviver com esses animais e não sabem se os mesmos estão doentes, 
sendo preciso que a vigilância tome uma providência e recolha esses animais o mais rápido 
possível. Dando continuidade, disse que solicitou um ofício em sessão anterior questionando ao 
poder executivo qual o critério que está sendo adotado para liberar o uso dos boxes do mercado 
municipal por moradores de outros municípios, que não questionou o uso dos boxes por moradores 
de Ituaçu. Destacou que na gestão do ex-prefeito Juvenal Neto, em parceria com a CDL, foi 
proibido o uso dos boxes do mercado municipal por moradores

 
de outros municípios. Pediu ao 

Presidente que esclareça acerca do Decreto Legislativo, enfatizando que os onze vereadores 
assinaram um documento e ficou do Assessor Jurídico da Câmara dar uma justificativa sobre o 
corte dos direitos dos professores feito pelo Poder Executivo. Afirmou que os professores 
conquistaram esses direitos porque participaram de cursos de capacitação e isso lhes é garantido 
pelo Plano de Carreira aprovado pela Câmara de Vereadores, mas o Poder Executivo, valendo -se de 
um Decreto, contrariou a Lei Municipal e cancelou esses benefícios. Dando continuidade, 
questionou a situação do ginásio de esportes da Laje, enfatizando que os vereadores Joel Teixeira e 
Tertulina Andrade podem lhe dar essa resposta, questionando se ainda es tá fechado. Em resposta, 
foi dito que o ginásio já foi aberto. Em seguida, o Vereador Almir Pessoa pediu à Coelba que faça 
uma visita ao Distrito de Tranqueiras para testar a energia fornecida aos moradores, enfatizando que 
a energia está muito fraca e isso está queimando muitos aparelhos domésticos. Disse que a energia à 
noite não está chegando a 180 volts. Solicitou que no ofício seja pedido à Coelba a substituição do 
transformador existente na localidade, ressaltando que o aparelho foi instalado quando havia cerca 
de cem residências no Distrito e hoje existem quinhentas. Parabenizou o deputado estadual 
Marquinho Viana pela energia que foi liberada para Tranqueiras , afirmando que vai beneficiar cinco
famílias da localidade. Pediu ao Diretor de Esportes uma

 
explicação a respeito do Campeonato 

Regional 2019 e Campeonato de Futsal 2019, afirmando que já houve toda a movimentação por 
parte das equipes para formar os seus elencos e até o presente momento ainda não há previsão. 
Pediu ao Senhor Presidente que seja

 

enviado um ofício cobrando uma posição e questionando se os 
campeonatos serão realizados em 2019 ou não. Dando continuidade, afirmou ser preciso ver a 
questão do projeto dos agentes comunitários, enfatizando que é um projeto simples, que não onera o 
município, mas é preciso aprovar a lei e depende do poder executivo encaminhar o projeto para a 
câmara. Pediu ao Presidente que intervenha junto ao prefeito para que ele mande o projeto. Pediu ao 
assessor jurídico que elabore a Moção de Pesar pelo falecimento de ‘Badu’ solicitada por ele, 
pedindo a todos os vereadores que também assinem a referida moção. Pediu empenho dos 
vereadores acerca do decreto, enfatizando que o Presidente havia recebido uma informação de que 
os decretos do poder executivo seriam revogados, mas isso não se concretizou e os professores 
continuam se m receber os seus direitos. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Ver.

 

Ronaldo
da

 

Silva

 

Rocha:

 

Saudou e agradeceu a presença de todos, pedindo ao público que compareça mais 
vezes nas sessões do legislativo municipal para assistir aos debates. Em seguida, o Edil disse ao 
Senhor Isaac Faustino dos Santos que vai contribuir dentro das suas possibilidades, ressaltando que 
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o município é grande e muitas pessoas pedem ajuda aos vereadores. Destacou que na sua região são 
realizadas três ou quatro festas nessa época do ano, que já ajudou os moradores da Várzea e da 
Avenida, que existe muitas crianças necessitando dessa ajuda e por isso não tem como dar uma 
ajuda grande a todos. Afirmou que a ajuda é pequena, mas é feito dentro das suas possibilidades. 
Em aparte, o Vereador Almir

 

parabenizou a Prefeitura de Ituaçu, o Prefeito Adalberto Luz e a 
Secretaria de Educação pelos eventos realizados nas escolas de Lago da Laje, Olhos D’água do 
Meio, Tranqueiras, sede, Campo Grande, Laranjeiras. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo

 

agradeceu ao Diretor de Esportes Ruy Humberto pela contribuição dada na realização do torneio no 
estádio municipal, afirmando que o evento atraiu pouca gente em razão da eleição do Conselho 
Tutelar, mas eles conseguiram arrecadar uma renda superior a R$ 700,00 (setecentos reais) e esse 
montante será de grande valia para pessoa que vai receber, porque está muito necessitada. Finalizou 
desejando um bom dia a todos.

 
Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e em 

seguida, a Vereadora solicitou ao Senhor Presidente que fosse reiterado o pedido feito por outro 
vereador anteriormente em que foi solicitada a construção de um redutor de velocidade na rua onde 
um ônibus virou recentemente.

 
Em aparte, o Vereador Ronaldo

 
solicitou ao Senhor Presidente, 

que seja reiterado um pedido feito anteriormente por outro vereador, afirmando que, salvo engano, 
outro vereador pediu providências quanto a uma ‘boca de lobo’ existente próximo da ponte da água 
preta. Disse que passou pelo local no sábado de moto e quase sofreu um acidente, que é preciso 
corrigir o problema com urgência. Dando continuidade, a Vereadora Tertulina  afirmou que vários 
acidentes já foram registrados no local e nenhum gestor tomou providência. Agradeceu a presença 
do Senhor Isaac Faustino dos Santos, afirmando que as portas do legislativo municipal estarão 
sempre abertas para ele, que ele tem todo o seu apoio, que gostaria de apoiar mais, mas não pode. 
Destacou ser muito bom fazer as crianças sorrirem, principalmente aquelas com menor condição 
financeira. Agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz e equipe pelo evento realizado 
na escola de Olhos D’água do Meio, afirmando que foi muito bom, que não pode estar presentes, 
mas ouviu muitos relatos informando que foi uma coisa maravilhosa. Disse que não só lá foi bom, 
que em Tranqueiras, na sede e em todas as creches foram eventos muito bons. Agradeceu à 
Secretária de Saúde, afirmando que ela é uma funcionária e tanto para o município e está de 
parabéns por tudo que faz. Pediu ao prefeito que mandasse

 
consertar alguns trechos da estrada da 

sua região, principalmente no ponto em que existe uma ladeira, afirmando ser preciso mandar 
molhar e passar a máquina, porque se assim não for, não vai resolver o problema. Agradeceu a 
presença do Deputado Federal José Rocha na localidade da Melancia, ressaltando que se ele tivesse 
avisado antes que viria a recepção seria muito melhor, mas ele veio de surpresa e que mesmo assim 
foi bom demais. Finalizou agradecendo a presença

 

de todos e desejando um bom dia aos presentes.

 Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil disse que ao 
longo dos seus mandatos sempre tem defendido a priorização do abastecimento de água no 
município. Afirmou que para resolver o problema de abastecimento em Tranqueiras é preciso 
investir na construção de barragens, não só no Rio de Contas, mas também no Rio Ourives, 
enfatizando que a construção de barragens de qualidade resolveria o problema de falta d’água no 
município. Enfatizou que os moradores de Tranqueiras vem sofrendo há muito tempo com o 
problema da falta d’água, que falta empenho dos governantes e esses precisam correr atrás de uma 
solução, porque a cada período de seca os moradores é que sofrem com a falta d’água. Disse que o 
INEMA intensificou a fiscalização no Rio Ourives, alertando os moradores sobre a utilização de 
bombas no leito do rio, que infelizmente existem muitas bombas instaladas, dos mais variados 
portes, com canos de até meia polegada. Falou que infelizmente é a única saída que as pessoas tem, 
porque no município não tem emprego para todo mundo a os pais precisam agir de forma irregular 
para garantir o sustento das suas famílias. Disse que esses trabalhadores precisam agir de forma 
irregular, fazendo suas plantações para sobreviver. Disse ser preciso agradecer muito a Deus por ter 
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aparecido a cultura do maracujá e do morango na região, afirmando que é difícil encontrar os 
trabalhadores rurais durante o dia em casa, porque todos estão nas

 

roças cuidando dessas culturas. 
Mencionou que se o gestor não ampliar a barragem de Tranqueiras, não sabe como os moradores da 
localidade vão conseguir vive r, porque já está faltando água lá e em outras regiões. Solicitou ao 
Senhor Presidente, que seja reforçado o pedido do Vereador Almir, pedindo que o poder executivo 
envie carros-pipa para abastecer os moradores da região de Tranqueiras. Em seguida, parabenizou 
os organizadores de eventos voltados para as crianças, afirmando que no colégio da sua região

 

o 
evento está sendo realizado na presente data e que ele gostaria de parabenizar o gestor e a Secretária 
de Educação pelo trabalho que vem sendo realizado nas escolas do município, enfatizando que 
todos os eventos realizados são de qualidade, que teve um evento na sua região e todos ficaram 
satisfeitos e felizes. Em seguida, voltou a defender que o prefeito dê mais atenção às prioridades, 
ressaltando que em sessão anterior comentou o gasto na praça que fica em frente da prefeitura 
antiga, enfatizando que o

 
mesmo não era uma prioridade e que poderia aguardar mais alguns anos 

antes de ser realizado. Afirmou que o prefeito deveria priorizar a construção de barragens e o 
abastecimento de água, que só mesmo os vereadores, que estão sempre em contato com as 
comunidades, sabem da situação real e recebem as cobranças do povo. Disse não ser justa essa 
cobrança ser feita aos vereadores e esse não cobrarem uma solução do prefeito, afirmando que cabe 
ao prefeito buscar recursos junto com seus deputados para ampliar a barragem e diminuir o 
sofrimento do povo. Finalizou parabenizando os estudantes presentes, parabenizou o gestor pelos 
eventos realizados nas escolas, agradeceu a presença de todos e desejou um bom dia aos presentes.  
Ver. Joel Teixeira Silva:  Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por participar de mais 
uma sessão da Câmara, ao tempo em que, parabenizou o Senhor Isaac Faustino dos Santos pela 
vinda ao legislativo, e disse ao mesmo que pode sempre contar com ele, que sempre tem 
patrocinado o evento, que no ano anterior pediu à Vereadora Tertulina que levasse a sua 
contribuição no ano anterior e que no retrasado deu sua contribuição diretamente para uma pessoa 
da equipe organizadora. Destacou que todos os vereadores têm ajudado, afirmando novamente que 
está à disposição para ajudar e que jamais vai deixar de patrocinar um evento voltado para as 
crianças. Disse que as portas do legislativo municipal estão sempre abertas para o Senhor Isaac 
Faustino dos Santos, como disse a Vereadora Tertulina , que ele pode contar com seu apoio, que vai 
fazer o que estive r ao seu alcance, que ele pode procura-lo em qualquer horário. Dando 
continuidade, comentou a fala do Vereador Almir a respeito do Decreto do Executivo, afirmando 
que foi informado aos vereadores que o Decreto seria revogado e os professores receberiam os 
valores retidos, mas até o presente momento isso não ocorreu. Disse ter sido procurado por uma 
professora recentemente e que ela relatou não estar recebendo a gratificação, que teria tomado 
conhecimento de que o executivo havia enviado o projeto para a câmara e os vereadores haviam 
aprovado a retirada da gratificação. Disse ter dito para a professora que não tinha conhecimento de 
nenhum projeto nesse sentido, que se houve alguma votação, não é do seu conhecimento. Afirmou 
que a professora lhe informou que havia procurado outros vereadores também e que ele deixou 
claro para a mesma que jamais votou em nenhum projeto para prejudicar os professores, que ele não 
concorda com a retirada de direitos da categoria e que acredita que esses profissionais precisam é de 
mais ajuda. Pediu ao Senhor Presidente que fosse enviado um ofício ao poder executivo cobrando a 
volta dos pagamentos das gratificações aos professores, ressaltando que ficou muito chateado com 
essa situação porque não houve nenhuma votação nesse sentido na Câmara.

 

Ver. Euvaldo 
Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, parabenizou o Senhor Isaac Faustino dos Santos 
pela iniciativa, afirmando que pretende dar uma ajuda ao mesmo e desejou

 

boa sorte no evento. 
Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 
franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, 
Vereador Almir Santos Pessoa , disse que gostaria de reforçar a fala do Vereador Joel, afirmando 
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que a lei está nas mãos do Presidente, bastando apenas uma assinatura do mesmo para que o 
Decreto do Executivo seja derrubado. Pediu ao Senhor Presidente que faça essa análise, enfatizando 
que já faz mais de um mês e o Assessor Jurídico ainda não deu nenhuma posição. Dando 
continuidade, comentou a realização do Projeto Criança Feliz, afirmando que não foi ele o criador 
do mesmo, que apenas apoia essa iniciativa, assim como apoia outras iniciativas na área da saúde, 
assistência social, esporte e outras. Disse que não pode dar grandes contribuições, mas o pouco que 
dá é de coração. Disse que esteve em Tanhaçu no dia da audiência, que os Senhores Isaac e Manoel 
também estavam lá, que

 

na oportunidade colocou-se à disposição para ajudar no que estivesse ao 
seu alcance. Em seguida, reforçou o pedido para que a Câmara aprove o Decreto Legislativo e dê 
uma resposta aos professores, destacando que todos os vereadores assinaram, mas cabe ao 
Presidente e ao Assessor Jurídico dar o parecer final.

 

Logo após, o Presidente

 

da Câmara,
Vereador Márcio Aparecido Araújo Roccha

 

saudou

 

a

 

todos

 

os

 

presentes,

 

e

 

em

 

seguida,
agradeceu a presença dos estudantes, do Senhor Isaac Faustino dos Santos,

 

da Presidente do 
Sindicato dos Professores, da Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Endemias, destacando

 

que a presença dos estudantes é muito importante. Pediu que fosse
encaminhado ofício para a Secretaria de Educação e Prefeitura

 

pedindo empenho no sentido de 
atender a sua indicação para que seja implantado um cursinho pré-vestibular no município, 
ressaltando que essa iniciativa pode ter o apoio do Governo do Estado e que isso daria uma 
esperança a mais aos estudantes que em breve

 
vão concluir o ensino médio. Dando continuidade, 

disse que passou naquele dia
 

pela estrada que liga o Açude ao Riachão e viu a situação das ladeiras, 
afirmando que está

 
juntando muito pó, sendo necessário que o poder executivo, através da 

Secretaria de Transportes, dê uma manutenção nesses trechos, assim como nos trechos que ligam a 
sede ao São José de Noé, solicitando que seja enviado um ofício com essa solicitação. Em seguida, 
destacou que o Dia de Finados está se aproximando e o cemitério de Ituaçu já está sem condição de 
receber novos sepultamentos, assim como o cemitério do Riachão. Fez uma indicação verbal ao 
poder executivo para que faça a ampliação desse cemitério, enfatizando que uma família já se 
dispôs a fazer a doação de um terreno para ampliar o cemitério do Riachão. Em seguida, o Senhor 
Presidente, mencionou que em relação aos títulos de cidadão, afirmou que o Senhor Nivaldo já 
entregou a documentação e pediu que seja enviado um ofício ao Senhor ‘Deisinho’ e João 
Francisco, ex-prefeito de Tanhaçu, solicitando que também enviem os documentos, porque também 
pretende conceder o título de cidadão aos mesmos. Afirmou que os referidos cidadãos são pessoas 
que fizeram por Ituaçu, destacando que João Francisco não nasceu no município, mas contribui 
muito para o desenvolvimento de Ituaçu, gerando empregos nas suas fazendas, o seu pai era natural 
de Ituaçu, é sobrinho do ex-prefeito Lupes José dos Santos e tem seus laços familiares com o 
município, sendo muito justo homenageá-lo com a concessão do título de cidadão. Prosseguindo,
reforçou as palavras do Vereador Otacílio a respeito do Rio Ourives, afirmando que esse manancial 
está morrendo, que uma vez uma pessoa de Brumado esteve na sua região e questionou que local 
era aquele onde estavam crescendo algumas árvores e ele respondeu que era o leito do Rio Ourives. 
Disse que a pessoa falou então que o rio estava morrendo, que quando começam a nascer árvores de 
grande porte no leito é sinal disso. Afirmou que em alguns trechos do rio não se vê uma gota d’água 
atualmente na sua região. Falou

 

que de nada adianta a fiscalização do INEMA se não tem mais água 
no leito do rio, afirmando ser preciso fazer um trabalho de conscientização, porque muitas pessoas 
usam esse manancial. Disse que essa não é uma tarefa colocar na cabeça das pessoas que é preciso 
preservar as nascentes, que é preciso usar a água de forma racional, que isso vai permitir que toda 
podam usufruir desse benefício. Afirmou que é preciso iniciar esse trabalho nas escolas, com os 
professores, desde os primeiros anos letivos, colocando na cabeça das crianças a importância de se 
preservar o meio ambiente. Prosseguindo, disse que o Projeto de Lei dos Agentes de Saúde é um 
anseio não só do Vereador Almir, mas de todos os vereadores, destacando que já cobrou d o poder 
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executivo o envio do poder de lei, pedindo que seja enviado mais um ofício com essa cobrança. 
Disse que o prefeito não está medindo esforços para atender essa solicitação, mas acredita que está 
faltando boa vontade das pessoas que integram a sua equipe. Enfatizou

 

que esse reconhecimento é 
um desejo dos Agentes de Saúde, que isso não vai gerar nenhum custo extra para o município e 
acha muito justo que o projeto seja enviado com a maior brevidade possível. Dando continuidade,

 

o 
Senhor Presidente

 

comentou a desorganização na votação das eleições para o conselho tutelar, 
afirmando que chegou às quinze horas

 

para votar e só conseguiu votar por volta das 17hs30min. 
Pediu que nas próximas votações fossem

 

mais organizadas, que haja uma separação das listas de 
eleitores aptos para votar, facilitando a localização na lista. Disse que muitas pessoas deixaram de 
votar por causa da demora, que muitos idosos apesar de terem acesso preferencial, não quiseram 
usufruir desse benefício, mas muitos acabaram desistindo devido à demora. Sobre o Decreto 
Legislativo, o Senhor Presidente destacou que, assim como os demais vereadores, também assinou 
o documento a pedido dos professores, afirmando que todos os vereadores querem que os 
professores voltem a receber as gratificações que tem direito. Disse que pediu explicações à 
Secretária de Educação e essa informou

 
que estaria resolvendo o problema, que assim como os 

demais vereadores também quer ver esse problema resolvido, que vai fazer tudo que estiver ao  seu 
alcance, mas não pode colocar em votação um projeto que não tenha validade jurídica. Afirmou ser 
importante que os representantes dos professores se reúnam com o poder executivo para discutir o 
que está acontecendo, obter as informações sobre a legalidade do decreto do executivo, ver porque a 
situação chegou a esse ponto, saber qual foi a orientação da Procuradoria Jurídica do Município, em 
que lei essa procuradoria baseou o seu parecer. Destacou que a Procuradora do Município 
encaminhou os pareceres para o legislativo, que os mesmos estão à disposição dos professores, 
enfatizando acreditar que o poder executivo está agindo de forma legal, baseando as suas decisões 
em pareceres emitidos por Procuradores concursados, que cumprem a sua função de forma 
independente. Disse que o mais prudente é aguardar o fim do prazo estipulado pelo executivo no 
decreto para ver o que vai acontecer. Destacou que o dia seguinte é dia de louvar Nossa Senhora 
Aparecida, a Padroeira do Brasil, desejando a todos que tenham um ótimo final de semana. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada

 
a

 presente
 

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 onze

 

de outubro

 de dois mil e dezenove. 

 
 _______________________________________

 
 

___________________________________________

 
 

___________________________________________

 
 

___________________________________________

 
 

___________________________________________

  
 

___________________________________________

 
 

___________________________________________

  
___________________________________________  
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