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Ata da Sexta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

vinte e nove

 

dias

 

do mês de março

 

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); Reinalvo Rocha Ferreira 
(Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva -1º Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário); 
Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos Pessoa, Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva 
Rocha, Otacilio Caíres de Souza, Sivaldo Ferreira da Silva, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos 
e Tertulina Silva Andrade. 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 Segundo

 
Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que 

submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: 
Não houve leitura de matérias. Na sequência, O Senhor  Presidente  abriu  o  espaço  destinado  a  

TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que a Professora Clayde Morais Leite Chaves, 
desejava fazer uso da palavra, com a finalidade especifica de prestar esclarecimentos sobre o 
Plano de Ações Articuladas - PAR, ao tempo em que, solicitou a deliberação do plenário para 
que a mesma fizesse o seu pronunciamento, o que foi concedido. Fazendo uso da palavra, a 
Professora Clayde Morais Leite Chaves saudou a todos os presentes, disse ser um prazer 
participar da sessão, ressaltando que o seu nome foi citado algumas vezes nas sessões anteriores 
de forma negativa e que isso a preocupou muito, porque acredita no seu trabalho e é muito 
responsável no que faz, principalmente no trabalho que realiza no setor de educação, onde atua 
há vinte e seis anos. Disse que gostaria inicialmente de falar um pouco sobre a sua história, 
afirmando que atua na educação há vinte e seis anos, tendo ingressado no magistério estadual 
através de concurso público há vinte e seis anos e magistério municipal há mais de dez anos. 
Destacou que já poderia ter se aposentado, mas continua lecionando por que sente vontade de 
continuar trabalhando, salientando, que os seus alunos e os pais dos seus alunos podem falar com 
mais precisão quem ela é. Ressaltou que fica muito honrada com o retorno positivo que tem do 
seu trabalho. Mencionou que na sua atuação na educação jamais fez nada para prejudicar o setor, 
porque acredita

 
que a educação tem o poder de transformar a vida das pessoas. Afirmou ser 

pedagoga por vocação, bióloga por formação, pós-graduada em docência da educação básica, 
educação especial e inclusiva, está fazendo mestrado e já participou de diversos cursos na área 
de educação. Falou que é funcionária pública com orgulho e que faz questão de esclarecer a sua 
carga horária de trabalho, porque isso já foi questionado no legislativo. Afirmou que tem uma 
carga horária de sessenta horas por semana, o que é permitido pela lei, sendo quarenta horas no 
estado e vinte horas no município. Disse que trabalha como professora no turno matutino e que à 
noite exercia o cargo de vice-direção no estado, mas por conta de um projeto de lei, 
recentemente foi exonerada. Destacou que trabalha vinte horas por semana na educação 
municipal, atualmente como professora à disposição da Secretaria de Educação. Disse que 
gostaria de enaltecer o trabalho realizado pela Secretária de Educação, Senhora Erica Amorim, 
afirmando que a mesma é altamente competente e responsável na condução desse setor. Afirmou 
que o trabalho nesse setor é realizado por uma equipe, sendo todos os seus membros muito 
competentes, inclusive com a participação da Vereadora Elza Marillu, que é funcionária desse 
setor e tem participação ativa nos eventos realizados pela Secretaria de Educação, agradecendo a 
ela por isso. Dando continuidade, a Professora Clayde disse que o objetivo da sua vinda ao 
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Legislativo era comentar o sistema SIMEC, que está gerando muitos comentários na cidade, 
esclarecendo que parece estar havendo uma batalha no município, mas que na educação não se 
pode dividir, sendo necessário somar os esforços para alcançar um futuro melhor. Enfatizou que 
o sistema SIMEC é apenas uma das atribuições da Secretaria de Educação, afirmando que 
recentemente esteve com a técnica do PROAM e ela destacou que o SIMEC é o coração da 
Secretaria e de fato é, pela responsabilidade que é usar esse sistema. Informou que SIMEC é a 
sigla para Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 
Educação, sendo um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e 
monitoramento das propostas do governo federal na área da educação. Disse que é no SIMEC 
que os gestores acompanham o andamento do

 
PAR, que é o Plano de Ações Articuladas e que 

toda cidade tem o seu. Disse que no PAR constam todos os projetos, planejamentos da 
Secretaria, é através dele que o município consegue equipamentos, mobiliários, obras, cursos de 
capacitação, entre outras coisas. Falou

 
que o PAR é um sistema inteligente e autoexplicativo. 

Interrompeu a sua fala para saudar o Prefeito Adalberto Luz, que havia acabado de chegar, 
aproveitando para agradecer ao mesmo pela confiança de tê-la colocado para trabalhar na 
Secretaria de Educação, enfatizando que não caiu lá de paraquedas, que a designação para atuar 
lá é fruto do trabalho sério e responsável que desenvolve na área da educação. Dando 
continuidade, afirmou que por maior do PAR é que a Secretaria se organiza para comprar 
equipamentos, mobiliários, realizar cursos e obras. Destacou que o PAR só pode ser acessado 
por quem possui a senha para isso, questionando como as pessoas podem dizer que o PAR não 
está sendo alimentado e destacando que se de fato isso estivesse acontecendo  o setor de educação 
do município teria parado, porque o sistema teria travado. Disse que a educação não está parada, 
que o município continua recebendo as verbas e que recentemente o município recebeu ônibus e 
mobiliários e já existem diversas outras ações programadas. Mencionou  que o PAR é um sistema 
que aponta para o operador as inconformidades e pendências, sendo necessário fazer as 
mudanças e correções para continuar executando o mesmo. Afirmou que atualmente em Ituaçu, 
somente tem a senha para entrar no PAR: o prefeito, a Secretária de Educação e do engenheiro 
responsável pelas obras. Disse que fica preocupada quando alguém fala do PAR, porque as 
verbas recebidas são de domínio público, mas outras informações que estão no sistema não são, 
só podendo ser acessadas por quem tem a senha. Afirmou que trabalho no PAR, porque integra a 
equipe técnica da Secretaria de Educação, juntamente com o Diretor Jorge Mário

 
Pessoa

 
e o 

Diretor Jairo Meira. Afirmou que tem total segurança ao afirmar que o PAR está totalmente 
alimentado e preenchido, que o acompanhamento desse sistema é feito diariamente, que já 
participou de cursos de capacitação oferecidos pelo FNDE em Brasília e em Vitória da 
Conquista e Salvador, sendo que nesses cursos existem especialistas para tirar todas as dúvidas 
dos participantes. Disse que sempre abre o SIMEC e o PAR, mostra para esses especialistas e o 
retorno que recebe é que está tudo bem, que não tem nada que descaracterize o trabalho que está 
sendo feito e já foi até parabenizada. Comentou

 

que existe esse falatório a respeito do PAR, mas 
que tudo está OK e que se houvesse um sistema de projeção na Câmara para mostrar, ela poderia 
fazer isso para mostrar a todos os vereadores. Disse que foi apresentada ao sistema pela equipe 
da Secretaria que atuava na gestão anterior, no período de transição, já que eles tinham um prazo 
para lançar os dados e estavam fazendo isso, tendo a oportunidade de acompanhar esse trabalho 
e aprender muito sobre o funcionamento do sistema. Destacou que logo no início da gestão o 
PAR tinha algumas pendências e inconformidades, mas a atual gestão corrigiu todos esses 
problemas e todas as validações foram realizadas pelo prefeito Adalberto. Disse que não existe 
nada de errado no PAR atualmente e que quando há alguma inconformidade, eles são notificados 
para resolver, destacando que o momento atual do PAR é de prestação de contas, inclusive de 
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coisas da gestão passada. Afirmou que a equipe está enfrentando dificuldades, citando como 
exemplo a falta de documentação de terrenos onde foram realizadas obras e que seriam 
necessários, mas não tem esse documento. Em seguida, a Professora Clayde afirmou que o 
planejamento do PAR, ciclo dois mil e dezessete (2017)

 
a dois mil e vinte (2020), tem um total 

de R$ 6.814.043,16 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, quarenta e três reais e dezesseis 
centavos) em obras e ações, contemplando tudo que o FNDE poderia oferecer para o município, 
a exemplo de construção de escola, de creche, aquisição de instrumentos musicais, implantação 
de laboratório de informática, entre outras ações. Destacou que antes existia um prazo para 
cadastrar essas ações, mas que hoje não tem mais prazo, podendo o sistema ser alimentado a 
cada dia, de acordo com o surgimento das demandas. Desde

 
que desde o início da gestão tem 

ouvido essa conversa sobre o PAR não estar sendo alimentado, ressaltando eu se assim o fosse o 
município não estaria recebendo nenhuma verba federal, mas que recentemente o município 
recebeu seis ônibus escolares, mobiliário para as escolas e equipamentos de cozinha. Mencionou

 

que não trabalha sozinha nesse sistema e as pessoas podem acreditar que a educação está em 
boas mãos, voltando a elogiar o trabalho desenvolvido pela Secretária de Educação Érica 
Amorim. Ressaltou que o prefeito Adalberto Luz tem sido muito sensível às demandas do setor 
de educação e não tem medido esforços para atender aos pedidos que são feitos, ressaltando que 
tem na sua irmã uma grande intermediária em favor desse setor. Falou  que todos estão 
trabalhando unidos pelo bem do setor e quem ganha com isso é a comunidade. Colocou-se a 
disposição para esclarecer todas as dúvidas, informou que a Secretaria pretende realizar uma 
audiência ou conferência com uma técnica do PROAM, que já trabalhou em mais de vinte 
municípios e tem sua capacidade reconhecida e já se prontificou a participar dessa conferência e 
falar sobre o sistema SIMEC/PAR. Afirmou que o seu objetivo é simplesmente ajudar, que não 
adianta querer dividir, porque a educação só melhora quando existe uma soma de esforços, 
salientando que existe uma comunidade estudantil muito grande e eles são o futuro de Ituaçu e 
do Brasil, não podendo ser prejudicados e ela jamais faria isso porque trabalha na educação com 
todo empenho e dedicação. Disse que antes de encerrar, gostaria de agradecer ao legislativo pela 
Moção Honrosa que eles fizeram ao seu pai, afirmando que ele deixou para ela e para todos, um

 
exemplo de respeito e dignidade e que ela tem procurado seguir esses passos. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos.

 
Em seguida, o Senhor Presidente saudou a todos os presentes, 

em especial ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz e secretários municipais, ao 
tempo em que, agradeceu as palavras da Professora Clayde Morais Leite Chaves, afirmando que 
a educação tem um papel importante no município, porque só através dela é que Ituaçu vai 
crescer. Destacou ter participado recentemente, ao lado do prefeito Adalberto

 
Luz, da 

inauguração de uma creche em Olhos D’água do Meio e viu de perto a alegria das pessoas ao 
receber esse benefício. Disse que antes dessa, já havia sido inaugurada a creche da Ovelha e que 
ainda serão inauguradas as creches de Tranqueiras, da Lage, do Campo Grande e Laranjeiras. 
Afirmou que essas medidas serão muito importantes para a melhoria do setor de educação no 
município, parabenizando o prefeito e equipe por essas realizações, enfatizando que o 
reconhecimento desse trabalho só virá a longo prazo. Ressaltou que os alunos do município estão 
sendo aprovados em vestibulares e processos seletivos para ensino técnico, sendo gratificante 
para todos os agentes públicos.

 

Voltando a fazer uso da palavra, a Professora Clayde Morais 
esclareceu que já teve a oportunidade de lecionar em todos os níveis do ensino, destacando que 
foi professora do Vereador Almir, nas séries iniciais, sendo o mesmo muito inteligente para 
matemática, mas de comportamento difícil, acrescentando

 

que o Presidente da Câmara Marcio 
Aparecido foi seu colega de graduação na FTC, no curso de biologia. Falou que já foi professora, 
já foi Diretora da Escola Rodrigues Lima, já foi vice-diretora, já ensinou no Ensino Fundamental 
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I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Disse que seu caminho na educação é bem longo e os 
seus alunos sempre lhe perguntam quando ela vai se aposentar, mas que ela responde que ainda 
não chegou o momento, que não tem idade, mas já tem tempo de serviço para isso.

 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esclareceu que não havia matéria na Ordem do Dia, de forma 
que ele daria início de imediato ao

 
GRANDE EXPEDIENETE, concedendo a palavra aos Edis 

pelo tempo regimental de 15 minutos, para comentarem sobre assuntos de qualquer natureza. 
Usaram da palavra os seguintes Vereadores:

 
Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os 

presentes, e em seguida, a Vereadora disse que no dia anterior o médico começou a atender na 
unidade de Lagoa da Lage, agradecendo ao prefeito e à Secretária de Saúde por esse benefício, 
enfatizando a competência da Secretária e que ela é

 
muito querida por todos. Em seguida, pediu 

providências no tocante as estradas rurais da sua região, principalmente em razão do tráfego de 
veículos que fazem o transporte escolar dos alunos. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Ver. Ronaldo da Silva Rocha:
 

Após fazer as saudações de praxe, o Edil, disse que tem um 
buraco na calçado do colégio do Campo Grande, sendo o assunto bastante comentado nas redes 
sociais por se tratar de um colégio novo. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
prefeito pedindo para reformar a calçada que quebrou e mande fechar um buraco existente na 
lateral da fossa, porque pode acontecer um acidente com uma criança nesses locais. Pediu ao 
prefeito que construa o piso na lateral do colégio para evitar que esse problema volte a ocorrer, 
afirmando que caso ele faça isso a comunidade dos Gerais vai ficar muito agradecida. Solicitou 
ainda, o envio de ofício ao prefeito pedindo que seja feito um paliativo na ponte do Espírito 
Santo, ressaltando que o ônibus escolar passa por essa ponte para buscar os alunos do outro lado 
do rio. Falou que depois que a enxurrada levou a ponte, os moradores colocaram pedras no local 
para permitir a passagem, mas com as últimas chuvas as pedras foram levadas pela enxurrada. 
Afirmou que a construção de uma nova ponte pode demorar e que o executivo precisa fazer um 
paliativo com pedras para permitir a passagem dos carros. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:  
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse que na quarta-feira conversou com 
moradores da zona rural sobre a fiscalização que está sendo realizada nos veículos que vem da 
zona rural, principalmente os que fazem o transporte de pessoas, questionando ao prefeito se 
existe alguma maneira de evitar que isso ocorra em Ituaçu, porque o maior fluxo de pessoas na 
cidade é de moradores da zona rural, quase não se vendo pessoas de outros municípios na sede. 
Afirmou que o meio de transporte mais usado pelos moradores da zona rural são os carros 
abertos, porque permitem trazer os produtos para vender na cidade e essas pessoas acabam dando 
carona para outros moradores, sendo necessária uma intervenção do prefeito para evitar esse tipo 
de fiscalização. Finalizando a sua fala, o Vereador Sivaldo, agradeceu a presença

 
de todos e 

desejou um bom dia. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira:
 
Saudou a todos os presentes, agradeceu a 

Professora Clayde Morais Leite Chaves pela sua fala, agradecendo também a presença de todos 
os Secretários

 
e desejou um bom dia a todos os presentes. Ver. Otacilio Caíres de Souza:

 Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil pediu ao prefeito municipal, Senhor 
Adalberto Luz, para que veja a questão das

 

estradas que dão acesso ao Taquari, Capim Açu, 
Riacho do Padre, Riacho do Mel, enfatizando que já se passaram quase dois anos e meio da atual 
gestão e essas estradas continuam sem reforma e intransitáveis. Disse que o povo primeiro cobra 
dos vereadores, porque eles estão mais próximos do povo. Afirmou que a estrada do Capim Açu 
que está totalmente intransitável e se uma pessoa adoecer, não tem como mandar um veículo 
para transporta-la. Disse que está apenas relatando a verdade e o Secretário de Transportes pode 
ir ao local para verificar a situação da estrada, que o prefeito também pode fazer isso. Salientou 
que a estrada está desse jeito não por conta das recentes chuvas, mas sim porque nesses mais de 
dois anos de gestão não passou por nenhuma reforma. Disse que o prefeito falou muito em 
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mudança na sua campanha, mas se ele defendeu essa bandeira, isso não poderia estar 
acontecendo. Enfatizou que ele está sempre presente nessa região e conhece de perto a realidade 
da mesma, voltando a pedir ao prefeito que tome as providências, mandando pelo menos uma 
retroescavadeira para fazer um paliativo nessa estrada. Comentou que na sua região só foram 
reformadas as estradas principais, que a estrada que liga o Angico a Barra da Estiva está fechado 
e intrafegável, porque em mais de dois anos nunca passou uma máquina no local. Disse que 
existe uma estrada onde passam diariamente mais de quarenta motos, que a estrada do Angico 
para Tranqueiras, passando pelo São João, sendo necessário fazer pelo menos um paliativo nesse 
trecho. Afirmou que na sessão anterior comentou a questão dos monitores, destacando que desde 
a gestão anterior defendia a utilização de monitores nos ônibus que fazem o transporte escolar e 
continua sendo a favor, mas não concorda com o pagamento que está sendo feito a esses 
profissionais,

 
afirmando que eles recebem muito pouco pelo serviço. Disse que esses 

profissionais trabalham mais de vinte horas por semana, sendo que alguns deles saem de casa 6h 
e só retornam depois de meio-dia, recebendo cerca de R$ 400,00(quatrocentos reais) pelo 
serviço. Falou que a responsabilidade desses profissionais é muito grande e o salário é muito 
pouco. Disse não ser fácil cuidar de criança e que esses profissionais deveriam receber pelo 
menor R$ 600,00(seiscentos reais) pelo serviço e pelo trabalho e responsabilidade. Dando 
continuidade, o Edil ressaltou que sempre tem parabenizado os professores, porque vê as 
dificuldades que os mesmos enfrentam para lecionar, tendo que se deslocar embaixo de chuva 
para a zona rural. Disse que esses profissionais tem uma responsabilidade muito grande, 
aproveitando para elogiar o trabalho desenvolvido pelo Diretor Jairo, afirmando que todos 
gostam do seu trabalho na sua região. Em seguida, disse ao prefeito que é tido como meio 
enjoado, porque está sempre cobrando os benefícios para a população do município, 
principalmente da sua região. Destacou ter conseguido um trator agrícola para a sua região, 
muitas pessoas não sabem e ficam dizendo que vereador não faz nada e não luta pelo povo, mas 
que ele luta sim pelo povo, cobra os benefícios, sendo o seu dever e obrigação, mas que ele não 
se incomoda que algumas pessoas fiquem chateadas com isso. Ressaltou que nas suas três 
legislaturas nunca apoiou nada de errado, independentemente da opinião de quem ache isso ruim. 
Afirmou que vai continuar batendo no que está errado e afirmou ter ciência de que Ituaçu está 
enfrentando dificuldades financeiras, mas que não vai deixar de fazer as suas críticas em razão 
disso. Agradeceu ao prefeito por ter mandado uma retroescavadeira para sua região,

 
que fez um 

paliativo nas estradas, mas na realidade só fez um tapa buraco, sendo preciso mandar a patrol. 
Disse que o recurso que está sendo gasto com a retroescavadeira, daria para fazer todas as 
estradas da região com a patrol, afirmando que o dinheiro do município está sendo mal 
administrado. Disse que está sendo gasto muito dinheiro para fazer pouco serviço, porque a 
retroescavadeira não tem a mesma produtividade de uma patrol, devendo ser usada somente nas 
operações de tapa-buraco. Disse não está dizendo ser contra a reforma das estradas, que agradece 
pelo envio da máquina, que o executivo continue realizando essas

 

ações em todas as regiões, mas 
que mandando a patrol o trabalho fica com mais qualidade. Afirmou ser a favor do uso racional 
dos recursos públicos e da realização de serviços de qualidade, porque isso deixa a todos 
satisfeitos. Comentou que esteve na região na semana anterior e as pessoas estavam comentando 
exatamente isso com ele, que está sendo um dinheiro mal gasto, que deveria estar sendo

 

usada 
uma patrol. Afirmou que não tem nada contra a pessoa do prefeito, mas vai continuar criticando 
as coisas que ele acredita que estejam erradas em sua administração. Agradeceu a presença de 
todos no plenário, pedindo que as pessoas venham mais vezes para acompanhar o trabalho dos 
vereadores, para ver quem realmente está defendendo os interesses do povo. Falou que muitas 
pessoas reclamam do horário das sessões, que dizem que o vereador recebe sem trabalhar, mas 

Fl. 123



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0726 DE ABRIL DE 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

também existem muitos funcionários públicos que recebem e não cumprem integralmente a sua 
carga horária. Destacou que os Secretários Municipais não deveriam estar presentes na sessão, 
porque estão no seu horário de expediente e deveriam estar trabalhando. Disse que nesse 
momento deve ter pessoas nas Secretarias querendo falar com os secretários, mas eles não estão 
lá, questionando se isso está certo. Enfatizou que todos são bem vindos para assistir as sessões, 
mas os secretários estão recebendo sem trabalhar, porque deveriam estar nas suas secretarias. 
Destacou que muitas pessoas criticam os vereadores e os políticos por receber e não fazer nada, 
mas que para fazer isso elas precisam também olhar esse outro lado, porque os Secretários estão 
recebendo, mas não estão trabalhando, sendo essa a terceira

 
sessão que eles estão presentes. 

Disse ainda, que o prefeito deveria fazer uso da palavra antes dos vereadores, já que isso 
permitiria fazer questionamentos ao mesmo. Ver. Almir Santos Pessoa:

 
Saudou a todos os 

presentes, e prosseguindo, o Edil disse ser a favor do plenário estar lotado, que não concorda 
integralmente com o que foi dito pelo Vereador Otacílio, mas que a presença dos secretários não 
vai lhe intimidar e que ele vai falar tudo que tem para dizer. Em seguida, parabenizou a 
Professora Clayde Morais pela sua fala, enfatizando que ela foi sua professora e é uma 
profissional muito dedicada. Fez uma indicação verbal pedindo a extensão da rede de 
abastecimento de água e energia em Tranqueiras, afirmando que várias casas estão sendo 
construídas em uma nova rua que foi aberta. Sobre o calçamento de Tranqueiras, informou que o 
mesmo já foi licitado e, salvo engano, a empresa TNT foi a vencedora do certame. Solicitou  ao 
Senhor Presidente, o envio de ofício para o Secretário de Transportes pedindo a reforma da 
estrada de Tranqueiras para sede, roçagem da estrada de Taquari a Capim Açu. Solicitou ainda, o 
envio de ofício para o Secretário de Esportes, pedindo esclarecimentos sobre o campeonato 
municipal, ressaltando que o mês de abril já está chegando e não existe nenhuma previsão da sua 
realização e os esportistas estão cobrando. Dando continuidade, o Vereador Almir afirmou que o 
legislativo aprovou, conforme diz o Vereador Euvaldo, um cheque em branco para o prefeito, 
solicitou que seja enviado ofício ao executivo pedindo a cópia do projeto de calçamento da sede 
e reforma da praça, bem como a cópia do projeto de calçamento de Tranqueiras. Em seguida, 
questionou ao Senhor Presidente como está a situação do concurso público que foi realizado pela 
Câmara de Vereadores, destacando que as pessoas que foram aprovadas tem cobrado uma 
posição em relação a isso e, como o Presidente esteve há cerca de quinze

 
dias com o Promotor, 

pode ter alguma novidade em relação a esse concurso. Finalizou agradecendo a atenção de todos.
 Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:

 
Saudou a presença de todos, e em seguida, o Edil fez uma 

indicação verbal ao poder executivo, pedindo que que
 
seja dado o nome de José Aguiar e Silva 

para a Unidade de Saúde da Família da Gruta da Mangabeira.
 
Dando prosseguimento, o Senhor 

Presidente, franqueou a palavra ao Prefeito Municipal.
 
Fazendo uso da palavra, o Prefeito

 Municipal, Senhor

 
Adalberto Alves Luz saudou a todos os presentes e

 
afirmou que o objetivo 

da sua vinda

 
ao Legislativo era para

 
dar uma resposta para a sociedade sobre as difamações que 

tem sido alvo, enfatizando que essa difamação transcendeu a esfera administrativa e passou a ter 
cunho pessoal. Afirmou que assumiu o compromisso de administrar o município e está 
respondendo por isso, mas sua vida pessoal só cabe a ele e a sua família. Disse que não gostaria 
de responder com as mesmas palavras a quem falou mal dele, da sua vida pessoal, ressaltando 
que

 

aceita todas as críticas que forem feitas a sua administração, mas não aceita que sejam feitas 
críticas pessoais. Falou

 

que isso não fica bem para o próprio legislativo, já que os vereadores 
foram eleitos para cumprir o seu papel e não para fazer críticas à vida pessoal do prefeito. 
Afirmou que a sua vida sempre foi pautada na honestidade, que é filho de Ituaçu, procura ser 
amigo de todos no município e deixou de lado a sua vida pessoal para cuidar do que é público, 
ressaltando que tem feito isso com todo carinho, com toda responsabilidade, acorda todos os dias 
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às cinco horas,

 

não tem horário para dormir, tudo para cuidar dos interesses do povo de Ituaçu. 
Afirmou que tem visto pessoa denegrindo a sua imagem, dizendo que ele deve e que está 
pagando agiotas. O Senhor Prefeito disse que se está fazendo isso, é com recursos próprios e que 
se as pessoas estão tão interessadas na sua vida, que procurassem saber o que ele tem, qual é o 
seu patrimônio, destacando

 
que tudo foi declarado quando ele assumiu o cargo de prefeito. 

Mencionou
 

que esse documento está arquivado no legislativo municipal, que tudo que possui 
está declarado no seu Imposto de Renda, que as pessoas não podem ficar procurando motivo 
para falar mal do outro, sendo necessário reconhecer quando a pessoa está fazendo a coisa certa e 
aplaudir. Salientou

 
que é feio as pessoas quererem levar vantagem fazendo politicagem, pois isso 

é uma
 

coisa errada. Enfatizou
 

que seu objetivo não é falar mal de ninguém, mas tem uma pessoa 
que veio ao legislativo dizer que o prefeito deveria estar presente na sessão, insinuando que o 
prefeito é covarde de não falar. Falou que ele não é covarde e não acredita na política do quanto 
pior, melhor, apostando sempre no melhor para todos. Destacou que o legislativo é uma Casa 
onde são debatidos os projetos, que deve debater as necessidades e interesses do município, do 
seu povo e não para ficar reproduzindo o que é dito a boca pequena nas ruas da cidade. Ressaltou  

que a pessoa quando entra para a vida pública precisa ter personalidade e que ele não vai mudar 
para dizer o que as pessoas querem ouvir. Disse que procura ouvir a todos que tenha críticas e 
sugestões que venham a melhorar o seu trabalho como prefeito, mas que não vai ficar ouvindo 
pessoas que não tem coragem de dizer e ficam mandando outros falarem por ele, porque isso é 
feio. Disse ainda, que não fica abrindo o celular para saber o que vai dizer, porque somente fala 
aquilo que pensa e que tem convicção. Afirmou que é muito triste ter que vir ao legislativo 
municipal para dar resposta a esse tipo de ofensa pessoal, que isso não deveria estar acontecendo 
e é totalmente desnecessário, ressaltando que se as pessoas estão tão interessadas na sua vida 
pessoal, basta olhar a sua declaração de Imposto de Renda, porque tudo que possui está 
declarado lá. Disse que não poderia deixar de comparecer no legislativo municipal porque foi 
citado na sessão anterior por um cidadão, sendo interrompido pelo ex-vereador Emanuel  
Gonçalves da Silva, o qual afirmou

 
que foi ele quem disse que o prefeito deveria estar na sessão. 

Após essa interrupção, o Senhor Prefeito afirmou que o ex-vereador Emanuel não deveria nem 
estar se dirigindo a ele, porque responde a um processo e foi obrigado a se redimir publicamente 
das palavras que disse sobre a sua família. Pediu ao ex-vereador Emanuel que, quando quiser 
falar com ele, que vá ao fórum, porque só vai falar com o mesmo na justiça, porque não quer 
conversa com ele.

 
Em questão de ordem, o Senhor Presidente pediu ao ex-vereador Emanuel que 

se retirasse do plenário em razão do mesmo ter se levantado de forma abrupta e ter caminhado ao 
encontro do prefeito. Em razão da recusa do mesmo em deixar o plenário, o Senhor Presidente 
informou a todos os vereadores e público presente que suspenderia a sessão, chamaria a Polícia 
Militar para retirá-lo do plenário e somente depois disso daria continuidade à sessão. Após o 
período de suspensão, o Senhor Presidente pediu aos presentes para manterem a ordem, 
possibilitando a continuidade da presente sessão. Afirmou que em todas as vezes que houver um 
clima hostil, que ele vai suspender a sessão, destacando que não pode impedir as pessoas de 
bater palmas, porque se quiser fazer isso, todas as sessões terão que ser realizadas a portas 
fechadas. Afirmou que todos os presentes estavam se portando de forma cordial, mas o ex-
vereador Emanuel se exaltou e tentou agredir o prefeito, não podendo admitir esse tipo de 
comportamento no plenário,

 

afirmando que na política é preciso saber ganhar, mas também é 
preciso saber perder. Dando continuidade a sessão, franqueou novamente a palavra ao Prefeito

 
Municipal.

 

Prosseguindo,

 

o Prefeito

 

Municipal, Senhor

 

Adalberto Alves Luz

 

pediu desculpas 
a todos pelo incidente ocorrido, afirmando que foi motivado por uma pessoa desequilibrada, que 
vai responder pelos seus atos perante a justiça. Em seguida, afirmou que vem sofrendo muitas 
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desilusões políticas em sua gestão, que no final do ano anterior encaminhou um projeto para ser 
apreciado em regime de urgência regulamentando o IPTU, destacando que se trata

 

de um 
imposto criado por uma lei federal e caso o prefeito não faça a cobrança, responde por isso. 
Disse que encaminhou o projeto ao legislativo até para se resguardar, caso o mesmo não fosse 
aprovado, mas o ex-gestor passou a dizer que a atual administração estava tentando buscar outras 
fontes de recursos, onerando a população para cobrir a sua irresponsabilidade administrativa. 
Destacou

 
que esse mesmo ex-gestor mandou um projeto de empréstimo no valor de R$ 

4.000.000,00
 

(quatro milhões de reais)
 

para calçamento de ruas, que endividaria o município. 
Afirmou que a cobrança do IPTU é uma obrigação do prefeito e se ele assim não o fizer 
responde por crime de responsabilidade fiscal, destacando que não foi ele quem criou esse 
imposto, cabendo ao executivo apenas a regulamentação. Enfatizou

 
que o projeto enviado para a 

câmara previa uma planta genérica, que permitiria a cobrança do IPTU dentro da legalidade, já 
que atualmente a cobrança é feita sem nenhuma base legal e é por isso que a Prefeitura não 
cobra. Disse que se o setor de tributos encaminhar essas cobranças, a pessoa vai pagar e depois 
procurar o Ministério Público, destacando que o município vai ter que devolver o dinheiro, 
porque não existe a legalidade na cobrança. Falou que o ex-gestor teria afirmado  que paga R$ 
10.000,00 (dez mil reais) de energia por mês e caso fosse instituída a Taxa de Iluminação 
Pública a sua conta iria para R$ 20.000,00(vinte mil reais)  afirmando que ele deveria andar de 
joelhos agradecendo ao povo que permitiu que ele e sua família ficassem por dezesseis anos à 
frente do executivo municipal, mas ele continua carregando uma mágoa das pessoas do 
município no coração. Ressaltou que as pessoas que são eleitas deveriam ser eternamente gratas, 
porque é muito gratificante receber o voto de confiança de uma pessoa. Afirmou que se tem 
alguém que queria endividar o município, foi o ex-prefeito, que encaminhou um projeto de 
empréstimo no valor de R$ 4.000.000,00(quatro milhões de reais)  para a câmara. Destacou  que o 
seu projeto visa cobrar o que é devido ao município, bastando que qualquer cidadão solicite uma 
cópia do projeto ao legislativo para atestar isso. Mencionou  que as pessoas que pleiteiam um 
cargo público precisam ser imparciais e não podem ficar forjando documentos para denunciar o 
prefeito, sendo que são pessoas que tem um histórico de mal feitos. Disse que apanhou demais, 
estava

 
ali se defendendo, porque chegou ao ponto de mandar fazer uma auditoria nas suas 

próprias contas para mostrar a todos. Afirmou que todas as irregularidades encontradas pela 
auditoria não são da sua gestão, mas foram herdadas das gestões passadas. Destacou não ter 
certeza de que as pessoas tinham conhecimento de uma empresa chamada SBS Transportes Ltda, 
que venceu uma licitação totalmente direcionada de transportes para servir ao município; uma 
empresa chamada Laje Nossa Senhora Aparecida, que também está sendo auditada; e as 
empresas PROMIX e Serralheria Inácio. Disse que essas são as mais graves que ele pode citar, 
mas que existem outras empresas e ele vai

 
discutir essa questão com os procuradores para definir 

quais as medidas que serão adotadas. Falou

 
que estão acusando a atual administração por erros 

que foram cometidos nas gestões passadas e que isso é muito fácil, porque essas pessoas sabem 
onde é mais fácil desviar recursos públicos e fazem as denúncias atribuindo a culpa aos outros. 
Afirmou que somente após ter recebido várias denúncias é que mandou fazer essa auditoria, e 
que está ciente de que isso vai atingir algumas famílias e pessoas ingênuas, que

 

apenas deram os 
seus nomes, pedindo desculpas a toda população, mas diante de tudo que vem sofrendo nas mãos 
dos ex-gestores, não pode ficar apenas apanhando,

 

destacando

 

que os outros que fizeram coisas 
erradas também precisam responder pelos seus atos. Mencionou que não tem medo de trabalhar, 
que errar é humano, e ele tem certeza que pode ter cometido alguma falha, mas sempre procura 
corrigir os seus erros e ainda tem o restante do mandato para fazer isso. Falou que de acordo com 
o que a auditoria lhe apontou, ele pode abrir um processo administrativo e encaminhar ao órgão 
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competente dizendo que pegou uma Casa que já tinha os mesmos costumes, e que talvez se 
atrapalhou, mas que a auditoria vai lhe ajudar nesse processo e que ele vai corrigir todas as 
falhas apontadas, assumir os seus erros e pagar por eles se for preciso.  Falou que o ex-prefeito 
acusou a atual de estar desviando recursos do INSS, mas esqueceu-se de dizer que na denúncia 
foram auditados dois anos da atual gestão e um ano da gestão anterior. Disse que vai corrigir os 
erros cometidos nos seus dois anos de gestão, não sabendo dizer como o ex-gestor vai pagar, 
destacando que atualmente a prefeitura paga cinco parcelamentos do INSS que foram feitos pelo 
ex-prefeito, questionando porque ele não diz isso para a população do município? Que ele não 
tinha condição de pagar o INSS, que teve que fazer o parcelamento? Mas ao invés disso, veio a 
esta Casa dar uma de “João sem braço”, como se não tivesse errado, passando as acusações para 
outro gestor. Enfatizou que Ituaçu hoje vive um momento perigoso, sendo preciso que as pessoas 
avaliem muito bem em quem vão votar, porque existem pessoas que não estão interessadas em 
governar para o bem de todos, mas sim para o bem de uma família, ressaltando que quem vai 
pagar o pato é o povo. Disse ainda, que de agora em diante não vai mais ficar quieto, aceitando 
passivamente as denúncias e que vai denunciar todas as  irregularidades que encontrar da gestão 
anterior, afirmando que não foi ele quem começou isso. Destacou que na gestão passada não 
havia a Secretaria de Transportes, mas havia funcionário recebendo o salário de Secretário de 
Transportes, mas que ele não denunciou isso antes porque acreditava que essa pessoa estava 
trabalhando pelo bem do município, mas como estão lhe denunciando, não pode aceitar 
passivamente. Falou que está reunindo toda a documentação para fazer essa denúncia, 
enfatizando não saber quem é que vai ser punido. Voltou a afirmar que os erros da sua gestão 
ainda podem ser corrigidos e ele assim vai fazer, ressaltando que não houve nenhum erro por má 
fé, podendo ter havido algum erro em razão de ter dado continuidade a alguma prática que era 
realizada antes e não está totalmente dentro da legalidade. Dando continuidade, o Senhor 
Prefeito afirmou que procura ser amigo de todos, que as pessoas devem procurar se ajudar, 
agindo como uma família, porque normalmente quando alguém está errando na família, sempre 
tem aquele que dá um conselho e ajuda. Disse que, ao invés disso, as pessoas estavam era 
jogando brasa e ele aceitando passivamente calado e aceitando a alcunha de besta, de idiota, de 
mau
 

gestor e de ladrão do dinheiro público. Afirmou que ao contrário de tudo que foi dito, está 
procurando trabalhar com credibilidade, que não trouxe para o legislativo nenhum documento 
forjado, mas sim o resultado de uma auditoria. Disse que não vai mais aceitar que as pessoas o 
tratem como se fossem melhores

 
do

 
que ele, enfatizando que não se acha melhor do que 

ninguém, procura viver a sua vida com humildade, se cansa de todo o trabalho que tem, mas 
procura atender todos os Secretários e ouvir as suas demandas. Destacou que os Secretários são 
agentes políticos e

 
tem a liberdade de estar presente na sessão, porque exercem uma função de 

confiança, sendo os braços e os olhos do prefeito em cada setor, devendo, portanto acompanhá-lo 
quando necessário, até mesmo para esclarecer

 
alguma dúvida que possa surgir naquele

 
momento. 

Pediu que fosse

 

apontada a pessoa que recebe sem trabalhar na atual gestão, pedindo que sejam 
informados os nomes pelos vereadores, já que eles são os fiscais do povo e tem esse dever, 
garantindo que se houver algum caso, a pessoa será demitida, mesmo que seja concursado e seja 
necessário abrir um processo administrativo. Destacou que o concursado tem o dever de 
trabalhar e não pode receber sem trabalhar. Prosseguindo, disse respeitar o Vereador Otacílio, 
ressaltando que o mesmo o ajudou na sua eleição, mesmo sem poder fazer campanha 
abertamente e sem poder subir no palanque, agradecendo publicamente ao mesmo por tudo que 
ele fez, assim como aos demais vereadores que o ajudaram a se eleger. Afirmou que não é uma 
pessoa mal agradecida e que a pior coisa no ser humano é a ingratidão. Disse que o município 
mandou uma retroescavadeira para trabalhar na região do Vereador Otacílio e ela está 
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trabalhando lá há mais de dois meses, mas o Edil não teve a humildade de dizer que o serviço foi 
feito, mas as chuvas estragaram tudo. Enfatizou

 

que esse tipo de conduta desestimula o prefeito a 
continuar trabalhando, porque esse tipo de crítica pesada faz com que o prefeito tenha vontade de 
cruzar os braços. Salientou

 
que quando o vereador Otacílio fazia parte da bancada de situação 

nunca negou um pedido feito pelo mesmo e ele sabe disso, que ele sabe de todas as vezes que 
procurou o prefeito e foi atendido. Destacou que isso causou até ciúme nos demais vereadores, 
porque estes alegavam que o prefeito estava

 
beneficiando mais ao Vereador Otacílio que aos 

outros, mas de uma hora para a outra ele muda o discurso e passou a difamar o prefeito, sem 
necessidade, falando da sua vida pessoal, sendo que ele abriu mão de muita coisa para 
administrar o município. Afirmou que o Vereador Otacílio precisa ter mais coerência em sua 
fala, porque antes ele pediu que fosse feito uma operação tapa buraco, o prefeito manda uma 
retroescavadeira para fazer o serviço, mas agora o vereador condena a gestão falando que deveria 
ter mandado outra máquina. Comentou

 
que esteve na região do Vereador Otacílio para inaugurar 

uma creche, não citou o nome do mesmo na solenidade, apesar do referido vereador ter dito que 
a creche não era necessária, sendo que muitas famílias tem filhos pequenos e não tem com quem 
deixar os mesmos, mas hoje a creche atende mais de cinquenta crianças e as mães podem 
trabalhar. Disse ser preciso reconhecer quando algo bom é feito  e agradecer, ressaltando que 
independentemente do posicionamento político, as pessoas vão parabenizá-lo por isso. Ressaltou  
que as mudanças fazem parte da vida política e sempre foi assim, mas que isso não pode fazer 
com que as pessoas deixem de reconhecer quando algo bom é feito. Voltou a afirmar que o 
executivo já havia consertado as estradas da região do vereador Otacílio antes, mas as chuvas 
causaram estragos, a administração mandou a máquina novamente e se o vereador quiser indicar 
algum trecho que necessite de atenção, basta fazer isso. Falou  que o mesmo pode ser feito pelos 
demais vereadores, enfatizando que ouviu de algumas pessoas que na gestão passada era dada a 
ordem para que determinados trechos não fossem consertados porque a pessoa havia votado 
contra o ex-prefeito, mas que na sua gestão essa prática não acontece. Afirmou que trabalha para 
todos, porque o dinheiro é do povo e só tem a agradecer ao mesmo pela confiança nele 
depositada. Destacou que o vereador Otacílio comentou a questão dos monitores, ressaltando que 
o mesmo está em seu terceiro mandato, mas na sua fala não afirmou que nas gestões anteriores 
não existia a figura do monitor nos ônibus que faziam o transporte escolar, questionando porque 
ele não foi enfático ao parabenizar o prefeito e dizer que está de parabéns, porque antes não 
havia quem cuidasse das crianças no transporte escolar. Falou que aceitou passivamente todas as 
denúncias que foram feitas contra ele ao longo de toda a sua gestão, que estava ali apenas para se 
defender e que o vereador que se sentir ofendido vai ter todas as próximas sessões para continuar 
falando mal dele, mas que naquele momento ele iria fazer uso da palavra para se defender. 
Questionou se as pessoas esperavam que ele continuasse sendo covarde e não viesse ao 
legislativo para se defender?

 
Disse que só fala quando pode provar e que não quis falar nada até 

receber o resultado da auditoria, deixando todos livres para falar o que quiser. Destacou que o 
vereador ao fazer as cobranças está cumprindo o seu papel, mas que ele também precisa saber 
agradecer, porque isso estimula o prefeito a trabalhar ainda mais por aquela região. Afirmou que 
só tem a agradecer a Deus e a Nossa Senhora do Alívio, porque chegou ao cargo de prefeito e 
todos que estão na política almejam esse cargo, destacando que os mesmos devem continuar 
trabalhando e lutando para alcançar esse objetivo, porque é a melhor sensação que existe é fazer 
o bem para os moradores da sua cidade. Disse que pode não estar ajudando a todos, mas tem 
trabalhado em prol da comunidade, sempre procurando fazer o bem. Destacou

 

que se ele faz uma 
obra de recuperação da lagoa, lhe criticam por estar gastando recursos onde não deveria, se 
inaugura uma creche, lhe criticam porque deveria ter feito antes o PSF, enfatizando que dessa 
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forma ele nunca vai acertar. Questionou se ele não está atendendo os anseios do povo ou está 
atendendo e as pessoas estão com medo disso?

 

Afirmou que as novas eleições serão realizadas 
daqui a pouco mais de um ano e que ele não vai ter medo de participar, porque tem o sentimento 
de que está cumprindo o seu dever e não se importa se perder, sendo mais importante participar. 
Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse ter ouvido o comentário do Vereador Ronaldo

 

sobre 
o Colégio do Campo Grande, afirmando que a prefeitura recebeu a obra e que os engenheiros é 
que deveriam ter tomado as providências, mas talvez ele não tenha conhecimento de que o 
acompanhamento da obra foi realizado pelo engenheiro da gestão anterior e que somente coube 
ao engenheiro da atual gestão

 
inspecionar a obra pronta, sem ter conhecimento de como foi feita 

a fundação. Disse que vai mandar fazer uma inspeção detalhada na obra, que vai pedir ao 
engenheiro que fez o acompanhamento da obra que emita em um laudo técnico se

 

responsabilizando pela qualidade do serviço e que, enquanto isso, vai fazer a obra da calçada e 
tentar dar um contra piso na área externa para garantir mais conforto para os alunos.

  
Afirmou 

que o ex-gestor e a empresa responsável pela construção vão responder, caso a obra tenha sido 
executado sem o projeto técnico, ressaltando que a crianças que lá estudam não podem ser 
prejudicadas ou serem expostas a um risco por conta de uma obra mal feita. Em seguida, disse 
que a auditoria apontou a existência de muitas notas frias, duplicidade de pagamentos, somente 
no ano de dois mil e dezesseis (2016), afirmando que a sua intenção é auditar todas as contas até 
o ano de dois mil e oito (2008) e se houver necessidade que ele vai auditar até o ano de dois mil 
e um (2001). Agradeceu ao Presidente da Câmara por ter lhe franqueado a palavra, parabenizou a 
Professora Clayde pela sua fala, afirmando que ela está trazendo uma pessoa competente para 
fazer uma audiência pública sobre o SIMEC/PAR, esperando contar com a participação dos 
vereadores e da população. Falou que o ex-vereador Emanuel passou dos limites e só estava em 
busca dos holofotes, ressaltando que ele deveria pensar nas consequências, até porque ele já foi 
condenado a ter que ir à rádio para pedir desculpas pelas  ofensas que fez à 1ª Dama, enfatizando 
que na presente data ele fez mais uma coisa feia. Finalizou a sua fala  agradecendo a atenção de 
todos! Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,  
agradeceu a fala do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto  Alves  Luz, agradeceu a presença dos 
Secretários Municipais, ressaltando que os mesmos têm comparecido com frequência

 
ao 

Legislativo, esclarecendo as dúvidas dos vereadores. Ratificou as palavras do prefeito, afirmando 
que os Secretários exercem cargos políticos e que estes são os braços e os

 
olhos do prefeito em 

cada setor. Afirmou que o vereador não pode fazer um questionamento e depois reclamar da 
resposta que é dada pelo Secretário. Destacou que sempre procurou conduzir os trabalhos da 
maneira mais democrática possível, tendo permitido que ex-prefeitos, ex-vereadores fizessem 
uso da palavra nas sessões. Voltou a afirmar que não vai aceitar que a Tribuna Livre da Câmara 
seja usada para fazer politicagem, ressaltando que os Secretários Municipais sempre usam esse 
espaço somente para esclarecer as dúvidas, sem nunca ter usado para fazer politicagem. Em 
seguida, parabenizou o gestor por ser uma presença constante no legislativo, destacando que o 
mesmo

 

já participou de mais de cinco sessões da câmara e que isso é muito importante, 
destacando

 

que os vereadores não podem ter nenhuma dúvida quanto a essa importância. Disse 
que os vereadores reclamam quando convidam um secretário e ele não comparece, mas quando 
vem, não quer que o secretário preste os esclarecimentos, sendo difícil entender isso. Afirmou 
que os vereadores sempre fazem questionamentos ao prefeito e quando o prefeito comparece, 

 
eles não querem que o prefeito responda aos questionamentos feitos,

 

destacando que isso beira 
ao absurdo.

 

Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider de Oposição. 
Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa esclareceu que o 
projeto do IPTU encaminhado pelo poder executivo, que continha a planta genérica, só deu 
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entrada no legislativo municipal no dia 16 ou 17 de dezembro de 2018, tendo sido solicitado a 
tramitação em regime de urgência, mas nesses casos são necessários pelo menos quatorze dias

 

para emissão dos pareceres pelas comissões. Afirmou que era um projeto complexo, que mexia 
com os interesses da população e os vereadores precisavam analisar bem a questão. Destacou 
que o prefeito tem toda uma equipe de assessoria e mesmo assim demorou um ano para enviar o 
projeto para a câmara, questionando como os vereadores poderiam analisar a matéria em tão 
pouco tempo, razão pela qual solicitou mais prazo, já que o regimento interno permite que o 
prazo seja de até cinquenta

 
dias. Dando continuidade, o Edil comentou a fala do

 
Prefeito sobre o 

projeto de empréstimo de R$ 4.000.000,00(quatro milhões de reais), destacando
 

que o 
asfaltamento das ruas está custando quase R$ 5.000.000,00(cinco milhões de reais). Sobre a 
caça, disse que cabe ao prefeito denunciar quem está caçando ilegalmente no município. Sobre 
as licitações realizadas na gestão

 
anterior, em que o prefeito afirma que houve irregularidades, 

disse que a mesma comissão que fazia as licitações na gestão anterior, continua trabalhando na 
atual gestão, assim como a mesma empresa que presta assessoria. Disse

 
ainda,

 
que o prefeito 

precisa ver onde está o erro, já que o mesmo pregoeiro, Senhor Edilson Novais, trabalhava na 
gestão anterior e continua trabalhando na atual gestão. Afirmou que a Senhora Daniela é quem 
dava suporte ao setor na gestão passada e continua dando suporte a atual gestão. Mencionou  que 
se o prefeito identificou algum roubo na gestão passada, que pode encaminhar para a câmara, 
porque ele, na condição de líder da oposição, vai querer analisar todas as denúncias que forem 
feitas. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, em resposta ao questionamento feito pelo 
Vereador Almir , disse que recebeu um convite do Ministério Público para ir a Brumado para que 
sejam indicadas as falhas que precisam ser sanadas. Afirmou que na oportunidade, pediu ao 
promotor para fazer algumas considerações, informando ao mesmo que era o presidente quando 
o concurso foi realizado, que muitos ex-presidentes foram questionados pelo próprio ministério 
público porque não realizaram o concurso público, mas ele teve a coragem de realizar o 
concurso, mesmo ciente das dificuldades que enfrentaria, até porque existem muitas pessoas no 
município que estão mais preocupadas em fazer politicagem do que com o crescimento de 
Ituaçu. Disse ter informado ao promotor que parentes seus se inscreveram no concurso, mas 
Graças a Deus nenhum deles foi aprovado, que a Secretária da Câmara,

  
Lígia

 
Rocha, que 

trabalha há mais de vinte anos na Câmara, se inscreveu e passou, porque tem um vasto 
conhecimento do

 
regimento e se dedicou bastante, parabenizando a mesma pela aprovação. 

Disse ao promotor que as pessoas responsáveis pela fiscalização no local de aplicação das provas 
não foram indicadas por ele, tendo sido indicadas pela direção da Escola Juvenal Wanderley, que 
os vereadores que faziam parte da comissão estiveram no local para fiscalizar, assim como ele 
também esteve. Disse ao promotor que a empresa muitas vezes deixou a desejar, muitas questões 
precisaram ser anuladas e que ele estava disposto

 
a fazer tudo que fosse possível para sanar as 

falhas, destacando que em Ibicoara foi realizado um concurso e também houve falhas, mas essas

 foram sanadas e o concurso foi homologado. Ressaltou

 

que fica triste pelo fato de algumas 
pessoas terem feito o concurso, identificaram algumas falhas e estimularam outras pessoas a 
também denunciar, porque assim teriam a oportunidade de fazer o concurso novamente. Afirmou 
que nova reunião foi marcada com o promotor para o

 

dia quatro

 

de abril e que ele vai acatar a 
decisão do Ministério Público, mas se for possível sanar as falhas, assim será feito. Agradeceu a 
presença de todos, afirmou ser uma satisfação muito grande ver o plenário lotado e, nada mais 
havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após 
lida e achada conforme vai devidamente assinada.

  

Ver. Joel Teixeira Silva

 

–

 

Primeiro

 
Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA, em vinte e nove de março de dois mil e dezenove. 
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Ata da Sétima

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

cinco

 

dias

 

do mês de abril 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 adoc,

 
os Vereadores

 
Sivaldo Ferreira da Silva e Elza Marillu Martinelly Silva 

Ramos. Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes 
Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Sivaldo Ferreira da Silva, Almir 
Santos Pessoa, Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza, Elza

 

Marillu Martinelly Silva Ramos. Ausentes os Vereadores: Reinalvo Rocha Ferreira (Vice -
Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário) e

 

Tertulina Silva Andrade.
 

Diante da ausência do Primeiro e Segundo
 
Secretários, o Senhor 

Presidente convidou os Vereadores Sivaldo Ferreira da Silva e Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos para compor a Mesa Diretora.  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 a todos um minuto de silêncio como forma de prestar uma 
homenagem póstuma a Senhora Guiomar Araújo, que faleceu tragicamente no dia anterior, 
destacando ter sido e mesma uma pessoa que atuou na área da educação em Ituaçu, que criou três 
filhas de forma muito honrosa, deixando uma família linda no município, formada por pessoas 
honradas. Todos os vereadores manifestaram estar de acordo, tendo sido então respeitado um 
minuto de silêncio. Logo após, o Senhor Presidente solicitou  à  Secretária 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 à Secretária que fizesse a leitura das seguintes matérias: a)-   Ofício nº 
027/2019, enviado pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, ao Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, capeando Projeto de Lei Municipal n.º 01/2019, 
com o seguinte teor:

 
Exmº Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha , M.D. Presidente da Câmara 

Municipal. Ofício PMI –
 

Gabinete do Prefeito –
 
n.º 027/2019. Ituaçu/BA, 28 de Março de 2019. 

Ref.: Projeto de Lei Municipal n.º 01/2019.  Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa 
Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, 
o Projeto de Lei Municipal n.º 01/2019 que: “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal 
n° 896, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação do Município de 
Ituaçu para o decênio 2013-2022 e dá outras providências”. Certos de sermos congratulados com 
a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. 
Atenciosamente, Adalberto Alves Luz -

 
Prefeito Municipal.  Mensagem nº 01/2019, de 28 de 

Março de 2019. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Encaminhamos a Vossa Excelência, 
para apreciação e deliberação dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara

 Municipal, o incluso Projeto de Lei Municipal n.º 001/2019, que "Altera e acresce ao Anexo 
Único da Lei Municipal n° 896, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de 
Educação do Município de Ituaçu para o decênio 2013-2022 e dá outras providências”. Com a 
renovada satisfação vimos á presença de Vossa Excelência e dos dignos Vereadores que 
compõem essa Egrégia Câmara Municipal encaminhar as para submeter à aprovação das Notas 
Técnicas que serão acrescentadas na Lei nº 896/2013 de 20 de Dezembro de 2013, conforme 
recomendação da Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Avaliação e Monitoramento do 
Plano Municipal de Educação deste Município de Ituaçu/BA

 

nomeados pelas Portarias nº 044 de 
25 de Abril de 2017 e nº 014 de 18 de Maio de 2018. A Emenda Constitucional nº 59/2009 
determina que os planos decenais de educação são instrumentos de planejamento que suplantam 
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períodos de governo, assim, o exercício constante de ações de avaliação e monitoramento se 
fazem indispensáveis devido á envergadura e ao longo prazo de sua execução, essas se articulam 
em um único processo, tem caráter de flexibilidade e tem por objetivo atingir as metas propostas, 
assinalar eventuais lacunas e projetar as transformações necessárias para concentrar e atender as 
demandas da sociedade de modo a concretizar os direitos constitucionalmente consagrados a 
todos os cidadãos, consolidando, assim, o PNE. A Lei 13.005 de 24 de Junho de 2014, que 
aprovou o Plano Nacional de Educação-

 
PNE, de caráter decenal, tem por objetivo da 

organicidade á educação, transpassando todos os níveis e modalidades de ensino da educação. 
Em seu Art.8°, elenca a necessidade, de no prazo de 1(um) ano a contar da data de publicação da 
lei, da elaboração ou adequação dos planos subnacionais em consonância ao Plano Nacional. 
Sendo assim, todos os estados, os municípios e o Distrito Federal, devem ter suas leis dos planos 
aprovadas tendo como base a lei do Plano Nacional de Educação. Para que um plano de 
educação seja considerado consonante, em sua construção, devem ser observados os padrões 
estabelecidos na lei do PNE, tanto na estrutura, quanto no conteúdo. Sendo assim, observa-se ao 
analisar a consonância deste Plano Municipal de Educação-PME ao PNE que os conteúdos da 
meta 14 que trata da Educação Superior, não foram contemplados, assim como a Meta de 
Universalização: Meta 1 apresenta o tempo em desconformidade com a legislação. É 
recomendável que o PME contemple todos os níveis e modalidades de ensino além das questões 
de gestão, valorização dos profissionais da educação e financiamento. O PME deve contribuir 
para a elevação alcance das metas nacionais. Pelo exposto, tenho como imprescindível a 
aprovação do presente projeto de lei municipal como medida indispensável, a fim de assegurar a 
consonância do Plano Municipal de Ensino ao Plano Nacional de Ensino. São essas as 
motivações que ensejaram o envio do Projeto de Lei que, estou certo, será recepcionado por esta 
Casa Legislativa. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos 
de elevada estima e consideração. Ituaçu, 28 de Março de 2019. Adalberto Alves Luz –  Prefeito; 
Projeto de Lei Municipal nº 001/2019, DE 28 DE MARÇO DE 2019. “Altera e acresce ao Anexo 
Único da Lei Municipal n° 896, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de 
Educação do Município de Ituaçu para o decênio 2013-2022 e dá outras providências”. 

 
O 

PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 58, incisos IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 
Art. 1º -

 
Fica 

alterada a Meta 01 do Anexo Único da Lei Municipal 896, de 20 de dezembro de 2013, que 
institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu para o decênio 2013-2022, com 
vistas ao cumprimento do disposto no art. 214, da Constituição Federal e na Lei Federal no 
13.005, de 25 de junho de 2014, que passa a vigor com a seguinte redação:

 
Meta 01: 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender o 
mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças nessa faixa etária até o final de vigência deste 
PME.

 

Art. 2° –

 

O Anexo único da Lei Municipal 896, de 20 de dezembro de 2013, passa a 
vigorar acrescida da seguinte Meta: Meta 14: Estimular o Ingresso de estudantes nos recursos de 
Pós-Graduação stricto Sensu, em regime de colaboração com União e Estado de acordo á 
necessidade do município durante a vigência do plano. Estratégias: 14.1) Incentivar o 
funcionamento estudantil por meio do Fies á Pós-graduação stricto sensu: 14.2) Estimular a 
expansão da oferta de recursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 14.3) Implementar ações para 
reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 14.4) 
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Aderir junto ao Estado e a União programa de acervo digital de referências bibliográficas para os 
cursos de pós Graduação, assegurada a acessibilidade ás pessoas com deficiência. Art. 3° -

 

Esta 
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 4° –

 

Revogam-se as disposições em 
contrário.

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em 28 de Março de 2019.

 

Adalberto Alves Luz

 
-

 
Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo

 
-

 
Secretário Mun. de 

Administração e Finanças; b) –
 

Ofício do Prefeito Municipal, ao Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu-BA, com o seguinte teor: Oficio PMI

 
–

 
Gabinete do Prefeito –

 
nº 

028/2019. Ituaçu-BA, 28 de março de 2019. Ref.: Retirada do Projeto de Lei nº 09/2018. Senhor 
Presidente, Considerando que tramita por esta Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Municipal 
nº 09/2018, de 18 de dezembro de 2018, que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal 
nº 896, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação do Município de 
Ituaçu, para o decênio 2013-2022 e dá outras providências”. Considerando a necessidade de 
adequação e alteração do mencionado projeto por esta administração, bem como correção de 
pontuais erros ortográficos; Assim sendo, solicitamos a Vossa Excelência, os bons ofícios para 
que o Projeto de Lei nº 009/2018, que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal nº  

896, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação do Município de 
Ituaçu, para o decênio 2013-2022 e dá outras providências” , seja retirado de sua tramitação e 
devolvido ao Executivo Municipal. Esperando contar com a compreensão de Vossa Excelência, 
renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz.  c) 
– Moção de Pesar de autoria do Vereador Almir Santos Pessoas, com o seguinte teor:  Exmo. 

Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores . 
Ituaçu, 29 de março de 2019. Senhor Presidente, Apresentamos a esta Casa Legislativa, Moção 
de Pesar pelo falecimento do JOSÉ AGUIAR E SILVA. MOÇÃO DE PESAR(Esta Moção foi de 
autoria do Vereador Almir Santos Pessoa, acatada por todos os demais Vereadores). No dia 10 
de março do corrente ano de 2019, fomos acometidos de uma imensa tristeza e pesar devido ao 
falecimento do nosso grande amigo JOSÉ AGUIAR E SILVA , nascido em 12 de setembro de 
1921, no município de Ibicoara, Bahia, filho de Marcolino José da Silva e Idalina de Aguiar e 
Silva. Era casado com Ana Madalena Aguiar, a qual veio a falecer no dia 13 de maio de 1975. 
Em 30 de outubro de 1985, veio a se casar com Lucidalva dos Santos Silva. Da união da 
primeira núpcia

 
com Ana Madalena Aguiar, adveio os filhos: Maurilio Luz Aguiar, Maria 

Aguiar Luz, Lucimar Aguiar Luz, Elody Alves Luz (em memória), Carlos Almir Luz Silva, , 
Idalina Luz e Silva, Idália Luz Silva Rocha, Nilzete Aguiar Luz (em

 
memória), e Helenildo Luz 

Aguiar, deixou 26 netos, 40 bisnetos e dois tataranetos, não advindo nenhum filho na segunda 
núpcias com Lucidalva dos Santos Silva. Tal acontecimento abalou a todos nos ituaçuenses, 
Carinhosamente conhecido como “Seu Zeca da Gruta”, desde aqui chegou a nosso Município

 
de 

Ituaçu, no ano de 1975, instalou-se com a sua família no Povoado da Gruta da Mangabeira, terra 
do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Engajou em nossa sociedade, estreitou amizade com 
todos sem exceção, quer seja com romeiros, turistas, visitantes, principalmente com os 
ituaçuenses, não só da cidade de Ituaçu, sede do nosso município, mas também das comunidades 
circunvizinhas e de toda zona rural. Tornou-se um fervoroso devoto do Sagrado Coração de 
Jesus dedicou a sua vida em prol do desenvolvimento do Povoado da Gruta da Mangabeira. Foi 
um incansável na luta pelo desenvolvimento do Povoado da Gruta da Mangabeira, ao chegar 
adquiriu uma propriedade rural ali localizada, sendo que com o seu espírito e visão de progresso, 
parte desta propriedade foi destinada a loteamento, vendendo e até mesmo doando para terceiros, 
sempre com o objetivo de fazer crescer o Povoado da Gruta da Mangabeira, incentivou o 
comércio local, por isso, se temos hoje um Povoado desenvolvido, uma referencia de turismo, 
grande parte agradecemos ao Seu Zeca da Gruta. Era uma pessoa alegre, de boa reputação, 
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honesto, trabalhador, acima de tudo bom pai, deu aos seus filhos respeito e carinho, sempre os 
guiando para uma formação de retidão, ajudando-os em seus planos de vida, nunca os 
abandonaram e estes (seus filhos) ouviram tais lições. O maior presente para os pais é que seus 
filhos temem a Deus e sejam retos, respeitadores e respeitados, e este presente os seus filhos o 
deram, por isso, que este foi um dos principais motivos para toda a família de “Seu Zeca da 
Gruta”, dizer que ele partiu para junto de Deus cheio de felicidades. Jamais faltou com o respeito 
aos seus familiares e a sociedade, sendo reconhecido como homem de caráter e bom

 
amigo. 

Tratava a todos sem distinção, com respeito, amizade e, sobretudo com sinceridade. Usava 
poucas palavras para expressar sua opinião. Sua simplicidade era a sua virtude. “Todo aquele 
que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos Pecados” (Atos dos Apóstolos 43). Assim, 
não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a JOSÉ AGUIAR E SILVA  merecedor de 
nossos reconhecimentos, ressaltando que esta homenagem não é só do nosso anseio como de 
todos os ituaçuenses. Por tudo isso, temos que rogar a Deus  para que dê a sua alma muita paz, 
sossego e as glórias do Céu e aos seus familiares a resignação por tão grande e triste perda. Que 
Deus os conforte e os ampare. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que, após os trâmites 
regimentais, seja a presente Moção transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado 
conhecimento aos familiares do nosso saudoso amigo José Aguiar e Silva. Atenciosamente, 

Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD; Márcio Aparecido Araújo Rocha Presidente; Reinalvo 

Rocha Ferreira – Vice-Presidente; Joel Teixeira Silva -  Primeiro Secretário; Euvaldo Figueredo 
da Silva - Segundo Secretário; Adriano Silva Machado -  Vereador –  PTB; Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos – Vereadora PSB;  Ronaldo da Silva Rocha -  Vereador –  PSD; Otacílio 
Caires de Souza – Vereador – PSD; Sivaldo Ferreira da Silva -  Vereador –  PR;  Tertulina Silva 
Andrade -

 
Vereadora –

 
PR; d)

 
–
 

Indicação apresentada pelo Vereador Almir Santos Pessoa,
 

com 
o seguinte teor:

 
Exmo. Senhor Márcio Aparecido

 
Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores.  Ituaçu (BA), 05 de abril de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria,

 
abaixo transcrita. INDICAÇÃO: “Extensão das Redes 

de Água e Luz, bem como, do calçamento das ruas recém-abertas no Distrito de Tranqueiras 
deste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: As Extensões das referidas redes e o 
calçamento, objetos desta indicação se impõem a todo Distrito como requisitos de uma 
infraestrutura urbanística. A rede de Água tem como finalidade a higiene e a saúde, a Iluminação 
Pública o bem estar e a segurança pública, vez que, nos tempos atuais é um dos meios que 
inibem as ações dos criminosos e o calçamento além da estética urbanística, evitam-se ainda, a 
lama e a poeira, que são nocivas ao ser humano. Certo de contar com o acolhimento de Vossa 
Excelência e a aprovação dos demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso

 

Chefe do 
Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e 

necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente.

 

Almir Santos Pessoa

 

-

 

Vereador –

 

PSD;

 

e) –

 
Requerimento apresentado pelo

 

Presidente do PSB e ex-prefeito municipal,

 

Senhor Albércio da 
Costa Brito Filho, solicitando

 

um espaço destinado a Tribuna Livre, na sessão ordinária desta 
Casa Legislativa, a ser realizada no dia 05.04.19 (sexta-feira), para direito de resposta acerca dos 
comentários abordados pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, na sessão 
ordinária realizada no dia 29.03.19, referentes a gestão anterior. Na sequência, o Senhor 
Presidente encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de 
Educação, Saúde Meio Ambiente e Assistência Social e de Finanças e Orçamento, o Projeto de 
Lei nº 01/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei 
Municipal nº 896, de 20 de dezembro de 2013, que “Institui o Plano Municipal de Educação do 
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Município de Ituaçu para o decênio 2013/2022 e dá outras providências”, para apreciação e 
apresentação dos pareceres ao referido projeto de lei, ao tempo em que,

 

franqueou a palavras aos 
Edis pelo tempo regimental de cinco minutos para comentar os expedientes lidos.

 

Usou da 
palavra o Vereador Almir Santos Pessoa:  Saudou a todos os presentes,  e em seguida, o Edil 
afirmou que o projeto de lei encaminhado para o legislativo teria sido retirado de pauta 
anteriormente pelo executivo, pedindo ao Presidente que consultasse

 
o Assessor Jurídico da 

Câmara sobre a possibilidade desse projeto tramitar novamente, já que o regimento prevê que ele 
só pode ser encaminhado novamente após seis meses. Afirmou que antes de encaminhar o 
projeto para as comissões, é preciso verificar a legalidade da sua tramitação no Regimento 
Interno da Câmara.

  
Em resposta, o Senhor Presidente esclareceu que o projeto de lei é relativo 

ao setor de educação, sugerindo aos vereadores que usem o bom senso na apreciação dessa 
matéria, enfatizando que apesar do que está disposto no Regimento Interno, os vereadores tem 
autonomia para decidir, até porque a matéria vai beneficiar o setor de educação do município, 
sendo de grande valia para todos.

 
Novamente fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 

solicitou então que fosse convocada a Presidente do Sindicato dos Professores para debater a 
matéria juntamente com os vereadores, ressaltando que na outra oportunidade, quando a matéria 
foi submetida a apreciação do legislativo, foi encaminhada próximo ao encerramento do período 
legislativo para apreciação em regime de urgência, mas os vereadores não tem o conhecimento 
jurídico necessário, diferentemente do poder executivo, que tem vários procuradores e assessores 
jurídicos, mas mesmo assim levou mais de um ano para elaborar o projeto de lei. Disse não ser 
possível querer que a câmara aprove o projeto no prazo de quinze dias.  Dando continuidade, o 
Senhor Presidente destacou que o ex-prefeito, Senhor Albércio da Costa Brito Filho estava 
inscrito para fazer uso da Tribuna Livre, mas se todos os vereadores estivessem de acordo, 
deixaria para que o mesmo falasse no final da sessão, como forma de dar mais celeridade aos 
trabalhos, tendo todos os vereadores se manifestado a favor.  Prosseguindo, o  Senhor Presidente 
iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) -  Indicação 
apresentada pelo Vereador

 
Almir Santos Pessoa, para “Extensão das Redes de Água e Luz, bem 

como, do calçamento das ruas recém-abertas no Distrito
 
de Tranqueiras deste Município de 

Ituaçu, Bahia”, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. 
 
Fazendo uso da palavra, o 

Vereador Almir
 

esclareceu que a indicação do calçamento para Tranqueiras foi feita quando o 
município foi beneficiado por uma emenda parlamentar no valor de 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais) para obras de pavimentação, podendo os recursos serem usados na sede e nos distritos. 
Disse que na sessão anterior apresentou uma indicação verbal solicitando a extensão das redes de 
abastecimento de água e de eletricidade, tendo em vista que muitas casas estão sendo construídas 
nas novas ruas que foram abertas no Distrito de Tranqueiras.

 
Na

 
continuidade,

 
o

 
Senhor

 Presidente

 
iniciou

 
o

 
GRANDE

 
EXPEDIENTE,

 
e

 
franqueou

 
a

 
palavra

 
aos Edis

 
pelo tempo 

regimental de quinze

 

minutos, para comentarem sobre assuntos de qualquer natureza. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores:

 

Ver. Almir Santos Pessoa:

 

Saudou aos colegas vereadores, 
aos funcionários da Casa e ao público presente, em especial o

 

ex-prefeito Albércio da Costa 
Brito Filho. Prosseguindo, o Edil disse que na sessão anterior muito foi falado sobre o PAR, 
enfatizando ter ciência da importância desse programa para o município, já que nele é feito todo 
o planejamento das obras e ações que vão beneficiar Ituaçu. Solicitou ao Senhor Presidente, que 
seja encaminhado ofício para a Secretária de Educação pedindo uma cópia do planejamento 
existente no PAR, tendo em vista que foi dito por ela que esse planejamento está pronto e basta 
ser impresso. Afirmou que o acesso a esse material vai permitir que os vereadores tenham 
conhecimento de todas as obras e ações que estão sendo solicitadas para o município. Pediu que 
no mesmo ofício fosse solicitado o nome de todos os membros da comissão do PAR em Ituaçu, 
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bem como, se houve alguma audiência pública para debater e quando a mesma foi realizada para 
elaboração desse planejamento. Continuando, o Vereador Almir , destacou que foi publicado no 
Diário Oficial o edital de disponibilidade das contas públicas relativas ao exercício financeiro 
dois mil e dezoito (2018), ressaltando que os vereadores e população tem o prazo de sessenta 
dias
 

para analisar, podendo ser usado para questionar eventuais irregularidades que sejam 
encontradas. Solicitou

 
ainda,

 
que seja enviado ofício ao poder executivo solicitando que seja 

disponibilizada uma cópia dessa prestação de contas para o poder legislativo, permitindo que os 
vereadores possam analisar em parceria com a assessoria contábil da Câmara. Em seguida, 
solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado um ofício pedindo esclarecimentos sobre o 
projeto que permitiu o parcelamento dos débitos de IPTU e que sortearia prêmios entre os 
contribuintes que regularizassem os seus débitos, no valor de até R$ 30.000,00(trinta mil reais), 
mas que até o presente momento nenhum sorteio foi realizado. Afirmou que quitou os seus 
débitos de IPTU, tem um cartão para concorrer aos prêmios e quer saber por que

 
não foi 

realizado, conforme foi aprovado pelo legislativo e sancionado
 
pelo prefeito. Sobre o 

falecimento de Dona Guiomar, afirmou ter ficado muito sentido, porque tem um vínculo com a 
família da mesma, tendo inclusive recebido um grande apoio quando se candidatou a vereador. 
Destacou que Dona Guiomar era uma pessoa boa, uma  mãe exemplar, que criou muito bem suas 
filhas. Em seguida, o Edil mencionou que é preciso cobrar providências urgentes quanto as 
estradas da região, afirmando que as mesmas estão uma vergonha e as pessoas cobram uma 
solução dos políticos, sendo preciso que todos se unam em torno desse objetivo, 
independentemente de ser situação ou oposição. Ressaltou  que o governador precisa resolver 
esse problema e que a estrada tem tantos buracos, que o motorista nem consegue desviar. 
Comentou que no dia anterior quase sofreu um acidente porque o motorista que trafegava no 
sentido contrário foi desviar de um buraco e quase colidiu com o veículo em que estava. Afirmou 
que é preciso ir a Salvador, usar as redes sociais, cobrando constantemente porque a população 
espera isso dos seus representantes. Em seguida, parabenizou os manifestantes que protestaram 
em frente da Itaguarana, afirmando que esteve no local, em companhia do Vereador Ronaldo 
para apoiar a manifestação e que também vai apoiar novas manifestações, porque está sempre a 
favor do povo. Salientou

 
que atualmente a estrada está totalmente abandonada e que na gestão 

anterior, pelo menos eram realizadas operações tapa-buracos. Finalizou
 
agradecendo a atenção 

de todos!
 

Ver. Adriano Silva Machado : Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício ao poder executivo cobrando a 
recuperação das estradas, enfatizando que esteve na região do Riachão e os moradores estão se 
queixando muito da situação das estradas, bem

 
como os moradores do Catingueiro, Ingazeira, 

Recanto, Bateia, Riachão e Açude. Afirmou que essas estradas estão em estado de calamidade. 
Solicitou que seja encaminhado ofício ao prefeito, questionando se tem alguma novidade em 
relação ao sistema de abastecimento de água do Cubículo.

 

Ver. Otacilio Caíres de Souza:

 Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa e ao público presente, em especial o 
ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho. Em seguida, o Edil

 

comentou a fala do Senhor 
Prefeito na sessão anterior, destacando que o mesmo teria dito que havia uma retroescavadeira 
trabalhando na sua região e o vereador tinha que ser grato por isso. Ressaltou que não é o 
Vereador que deve ficar agradecido ao prefei to, mas sim o prefeito que deveria agradecer ao 
vereador, porque apoiou a eleição do mesmo, questionando o quê o prefeito fez

 

para lhe ajudar 
na sua eleição?

 

Destacou

 

que o prefeito não votou nele e nem lhe deu nenhum apoio, que a única 
coisa que o prefeito fez foi virar as costas para a sua região depois de ter sido eleito e achou que 
o vereador iria ficar se humilhando aos pés dele. O vereador Otacilio disse que não é vereador 
para ficar se humilhando aos pés de ninguém. Enfatizou que o povo foi quem o elegeu e não 
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pode virar as costas para o povo, mas o mesmo não pode dizer em relação ao prefeito, até porque 
o mesmo não sabe administrar, não tem qualidade, caráter, credibilidade e nem palavra. Disse 
que não vai se humilhar aos pés desse prefeito porque ele mandou uma máquina consertar as 
estradas da sua região, já que ele está apenas fazendo o seu dever, sendo obrigação do vereador 
cobrar as benfeitorias para a população e para o município. Falou

 
que o prefeito, quando foi 

pedir o voto, prometeu mundos e fundos para a população, tendo prometido no Angico que iria 
consertar o cemitério, que iria deixar uma enfermeira e um médico vinte e quatro horas na 
localidade, questionando onde está o médico do PSF?

 
Afirmou que prometer é muito fácil, mas 

difícil é cumprir. Ressaltou
 

que o prefeito ganhou a eleição em cima das promessas que fez e que 
o povo votou nele acreditando na mudança, indagando

 
o que

 
de

 
fato mudou desde que ele 

assumiu?
 

Afirmou que o prefeito é um desequilibrado e não sabe administrar, que o prefeito 
defendeu em campanha

 
que o lugar de atender o povo seria

 
na prefeitura, questionando onde fica 

essa prefeitura em que ele atende o povo, porque só vê o povo reclamando que vai à
 

prefeitura e 
não encontra o prefeito. Destacou

 
que se essa prefeitura existe, deve ser no meio de uma mata 

muito bem escondida, porque ninguém sabe onde fica. Mencionou  que o prefeito falou em 
mudança, mas a mudança que ele está vendo é o município quebrado, falido e com fornecedores 
sem receber. Questionou se é isso que o prefeito espera que ele apoie, afirmando que não foi 
eleito para apoiar nada de errado, tendo sido eleito para fiscalizar e vai continuar fazendo isso. 
Afirmou que na semana anterior teria dito ao Senhor Presidente que, após a fala do prefeito, 
queria ter o direito de resposta, porque teria a oportunidade de dar a resposta na frente do 
prefeito. Disse que não pode agradecer a um prefeito que deu as costas para a sua região, mas 
faltando oito dias para eleição dos deputados foi lá para enganar o povo, levando duas  máquinas, 
quebrando o PSF e dizendo que iria fazer um novo. Afirmou que nunca foi contra a implantação 
da creche na Ovelha, que defende a instalação de creches em todos os povoados, que sempre fez 
esse tipo de cobrança, em cima do que ele prometeu em campanha para a sua região. Falou  que 
se o prefeito não tinha condição de fazer as duas obras, que deveria ter deixado o PSF como 
estava, porque o povo continuaria sendo atendido, ressaltando que ao quebrar o posto, a 
população teve que se deslocar até o PSF de Boca da Mata em busca de atendimento. Salientou

 
que não é fácil para uma mãe levar uma criança de colo para ser atendida em outra localidade 
distante de dez a doze quilômetros, questionando se todos tem um meio de transporte adequado 
para percorrer essa distância, ressaltando que, mesmo os que têm, precisam arcar com a despesa. 
Afirmou que o prefeito teve a cara de pau, a falta de vergonha, de falar que o Vereador Otacílio 
foi contra a instalação da creche, destacando ter sido uma vergonha para o prefeito

 
e mais uma 

prova da sua incapacidade para administrar. Ressaltou
 
que o prefeito está mais perdido que cego 

em tiroteio, afirmando
 

que o prefeito tem muita coisa para fazer, a exemplo de disponibilizar os 
remédios nos PSFs, destacando que o PSF de Boca da Mata não tem nenhum comprimido para 
pressão alta no estoque, mas o prefeito fala que está tudo

 

as

 

mil maravilhas. Falou

 

que pode estar 
tudo

 

as

 

mil maravilhas para o prefeito, mas para o povo não, porque o prefeito está 
demonstrando que não sabe

 

administrar. Questionou como o município pode ter três prédios 
públicos fechados e o prefeito está alugando imóveis particulares, arcando com as reformas 
caras, gastando milhões, para funcionar os órgãos públicos. Disse ainda, que se o prefeito 
soubesse administrar, deveria estar economizando esses recursos para garantir o acesso da 
população aos medicamentos, para garantir

 

que as famílias carentes recebessem pelo menos uma 
cesta básica. Destacou

 

que o prefeito, na sessão anterior, afirmou que sai de casa

 

para

 

trabalhar 
às quatro horas da madrugada, que isso é verdade, mas ele acha que o prefeito sai mesmo às três
horas, mas não para trabalhar e sim para se esconder do povo. Mencionou que não adianta o 
prefeito trazer meia dúzia de pessoas para a sessão, achando que isso vai calar a sua boca, porque 
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não vai. Disse entender o lado das pessoas que vieram, afirmando que os mesmos não estavam 
aplaudindo o prefeito e vaiando o

 

vereador

 

por vontade própria, mas sim porque o prefeito se 
reuniu com os comissionados

 

e ameaçou demitir caso não falassem a mesma língua que ele. 
Destacou que Ituaçu é um município pobre e que a Prefeitura é quem mais gera emprego. 
Enfatizou

 
que o prefeito questionou muito a perseguição política na campanha, mas tem sido 

perseguidor na sua
 

gestão, afirmando que os comissionados que vem para a Câmara correm o 
risco de serem demitidos se não vierem. Disse

 
que essas pessoas vão vaiar qualquer vereador que 

fale mal do prefeito e vão aplaudir qualquer vereador que fale bem, mas que não vai se calar por 
causa disso. Salientou

 
que o prefeito deve refletir melhor sobre a sua fala, que se ele sai tão cedo 

de casa, deveria aproveitar para ir ver a situação das estradas, questionando se o prefeito não está 
ouvindo as reclamações nas redes sociais?

 
Comentou

 
que os moradores do Retiro divulgaram um 

áudio relatando que os alunos estão tendo que caminhar mais de um quilômetro para pegar o 
ônibus e os pais estão fazendo a operação tapa-buraco na estrada, destacando, que os alunos 
estão tendo que andar de trator para conseguir chegar ao

 
local onde passa o transporte escolar, 

porque o ônibus não consegue chegar na localidade. Questionou se isso são mil maravilhas,  

que o prefeito falou e onde estão os tapetes que seriam feitos nas estradas, destacando que se foi  

feito um tapete foi para o prefeito e não para o povo. Disse que é uma vergonha ver um filho 
sofrendo, tendo que carregar muito peso na mochila por mais de um quilômetro, por causa da má 
conservação de um pedaço de estrada, questionando porque o prefeito,  ao invés de mandar uma 
retroescavadeira, não manda uma patrol para fazer o serviço?  Questionou se o gasto com a 
retroescavadeira não representa o dobro do que seria gasto com uma patrol para fazer o mesmo 
serviço? Ressaltou que não pode apoiar um prefeito  que gasta R$ 19.200,00(dezenove mil e 
duzentos reais) por mês com um advogado, que não pode dizer que isso está certo, porque está 
erradíssimo e ele não apoia esse tipo de coisa. Afirmou que, assim como o Senhor Flávio fez 
denúncias contra o prefeito, que ele também vai denunciar no Ministério Público Federal, 
destacando que se o prefeito quer briga, encontrou a pessoa certa, porque não tem medo de 
desafio, que foi eleito pelo povo, anda com as próprias pernas e não depende de prefeito, não tem 
rabo preso com prefeito e não tem medo de ninguém. Disse que só respeita quem o respeita. 
Dando continuidade, o Vereador Otacilio enfatizou

 
que o seu objetivo nunca foi de tumultuar as 

sessões, que se assim o fosse, ele teria preferido ficar em casa, salientando
 

que não foi eleito para 
atropelar o trabalho da Mesa Diretora e nem dos vereadores. Falou

 
que o Presidente está com 

mania de lhe ameaçar, afirmando que não aceita isso, porque não ameaça ninguém e não aceita 
ser ameaçado. Disse que no dia que estiver errado, vai aceitar se retirar da sessão, enfatizando 
que o Presidente pode até chamar a polícia para fazer isso. Afirmou que isso só vai acontecer no 
dia que estiver errado,

 
porque enquanto estiver certo não baixa a cabeça para o Presidente e 

exige respeito. Disse

 

que as

 

Secretárias Municipais usaram da Tribuna Livre para prestar 
esclarecimentos, sendo o uso da Tribuna permitida para qualquer cidadão do município, 
destacando que na semana anterior solicitou o envio de ofício pedindo esclarecimentos, que não 
cabe ao Secretário usar a Tribuna para ficar questionando os vereadores, solicitando ao Senhor 
Presidente que siga o Regimento Interno e trate a todos os vereadores de forma igual.

 

Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio de dois ofícios ao prefeito, pedindo: para consertar a rede do poço do Campo 
Grande, que se encontra caída, devido ao fato do poste ter quebrado, enfatizando que está

 

com 
medo de que um acidente grave ocorra no local; e para pedir que seja consertado o trecho da 
estrada que vai da Igreja da Santa Rosa e passa pela frente da Roça do Senhor Didiu, afirmando 
que está em péssimo estado e a máquina está trabalhando nessa região, enfatizando não saber a 
razão de a mesma estar trabalhando desde segunda ou terça no município de Contendas do 

Fl. 131



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 2326 DE ABRIL DE 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

Sincorá. Disse ainda, que tem uma máquina do município trabalhando próximo a Casa de Pedra, 
fazendo as estradas principais e que essa obrigação é do município de Contendas e o prefeito 
deveria estar priorizando as estradas de Ituaçu. Finalizou desejando um bom dia a todos.

 

Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider de Oposição. Fazendo uso da 
palavra, o Líder da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa , solicitou ao Senhor Presidente, o 
envio de oficio à Secretária de Educação pedindo esclarecimentos sobre as aulas vagas na escola 
de Lagoa da Lage desde o dia onze de março, questionando se esse problema foi sanado. 
Solicitou ainda, que seja reiterado o ofício pedindo a reforma da estrada do Uruçuzinho. Dando 
continuidade, o Edil afirmou que o Senhor Presidente está seguindo o regimento interno e 
franqueando a palavra aos vereadores, mas que é preciso levar em consideração que o tempo 
regimental dos vereadores é de quinze minutos e tem Secretário Municipal que vem ao 
legislativo e fala por trinta ou quarenta minutos, o mesmo acontecendo em relação ao prefeito e 
ex-prefeito. Disse que o Senhor Presidente precisa deixar os vereadores mais à vontade para 
fazer uso da palavra e explanar as suas ideias, destacando que além do tempo do vereador, os 
partidos também têm o seu tempo regimental, que não existe limite para o término da sessão, 
podendo a mesma se estender até a tarde se for preciso. Mencionou que os vereadores são 
cobrados pela população, voltando a pedir ao Senhor Presidente que tenha mais compreensão 
com o Vereador Otacílio em sua fala, porque pela terceira sessão o presidente tem alertado sobre 
o término do tempo regimental, mas nunca alertou nenhum Secretário sobre o tempo regimental 
que dispõe, questionando o que o Regimento Interno determina nesses casos. Destacou que o 
Vereador Márcio Aparecido está no seu terceiro mandato de vereador e ocupando pela terceira 
vez a presidência, no futuro ele pode estar sentado junto com os demais vereadores e o mesmo 
vai querer ficar à vontade para fazer uso da palavra. Finalizou agradecendo a atenção de todos.  
Em seguida, O Senhor Presidente abriu o espaço destinado  a  TRIBUNA  LIVRE,  e  comunicou  a  
todos que estava inscrito o ex-prefeito de Ituaçu, Senhor Albércio da Costa Brito Filho, para 
direito de resposta acerca dos comentários abordados pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto 
Alves Luz, na sessão ordinária realizada no dia 29.03.19, referentes a gestão anterior, conforme 
requerimento apresentado na secretaria desta Casa, no dia 03/04/2019.

 
Após a deliberação do 

plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra, e usando da mesma o
 

ex-prefeito de Ituaçu, 
Senhor Albércio da Costa Brito Filho, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, comentou 
a morte de Dona Guiomar Araújo, enaltecendo a fala do Vereador Almir e a atitude do 
Presidente da Câmara que fez um minuto de silêncio como forma de prestar uma homenagem a 
mesma, destacando que pessoas como ela e famílias como a dela são merecedoras desse tipo de 
homenagem, porque são pessoas de bem, famílias exemplares, destacando que Dona Guiomar 
vai fazer muita falta daqui em diante. Dando continuidade, parabenizou o Vereador Otacílio pela 
sua fala, afirmando que ele deu a sua resposta ao prefeito, mas como o mesmo muito bem disse, 
o ideal é que essa resposta fosse dada na sessão anterior, com a presença do prefeito. Disse que a 
fala do referido Vereador foi forte, bonita, esclarecedora e que era esperada por toda a população 
de Ituaçu, porque essa população espera que o vereador procure o Ministério Público e faça as 
denúncias dos desmandos que estão acontecendo em Ituaçu. Enfatizou que ficou muito satisfeito 
com o que ouviu, por

 

ter ouvido o Vereador Otacílio defender os interesses da sociedade, 
defender os interesses da sua comunidade, afirmando conhecer muito bem o que foi dito pelo 
citado vereador quando afirmou que o atual prefeito venceu a eleição na base da mentira, que 
isso é a mais pura verdade, porque tantas obras ele prometeu, já se passaram mais de dois anos e 
nada foi feito. Afirmou que a única coisa que o prefeito faz é pintar um muro, trocar um piso e 
inaugurar, porque ele não construiu nenhuma obra em seu mandato. Disse que a fala do Vereador 
Otacílio precisa ser ouvida e refletida pelos demais vereadores, enfatizando a questão dos 
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prédios públicos fechados e o prefeito reformando imóveis de terceiros e pagando aluguel, 
enquanto poderia ter reformado os prédios públicos e não pagar nada de aluguel. Em seguida, o 
Senhor Albércio, disse que todos os vereadores ouviram os comentários do Prefeito Adalberto 
Alves Luz na sessão anterior, e que o mesmo teria falado sobre a questão do IPTU, afirmando 
que se não enviasse a planta genérica para a aprovação da Câmara, estaria realizando uma 
cobrança ilegal, questionando como isso pode ser verdade, já que o prefeito, em dois mil e 
dezessete, encaminhou um projeto para a Câmara aumentando taxas, impostos e IPTU. Afirmou 
que o objetivo do projeto de lei que trata da planta genérica é sim para aumentar impostos, 
inclusive com a cobrança da Taxa de Iluminação Pública

 
no percentual de até vinte e um por 

cento (21%). Destacou
 

que paga em média R$ 10.000,00(dez mil reais)
 

de energia, mas as veze 
o valor é mais alto, questionando para quanto iria subir a sua conta se o projeto fosse aprovado, 
destacando que se for aplicado o percentual de vinte e um por cento (21%), sua conta subiria 
algo em torno de R$ 2.000,00(dois mil reais). Falou

 
que usou o seu exemplo para explicar para 

as pessoas como funcionaria tal cobrança, questionando se toda a população já fez esse mesmo 
cálculo. Salientou que o prefeito pensa que está enganando as pessoas, quando na verdade está 
enganando a si mesmo, porque a população está atenta e não vai aceitar esses absurdos de 
aumentar a conta de energia em até vinte e um por cento (21%)  e aumentar ainda mais a 
cobrança dos tributos. Afirmou que os vereadores precisam ser defensores do povo e não apoiar 
um prefeito que quer crucificar a população. Disse que o prefeito tentou confundir a população 
falando sobre um projeto de lei encaminhado na sua gestão para o legislativo no valor de R$ 
4.000.000,00(quatro milhões de reais), afirmando que encaminhou o projeto para viabilizar um 
empréstimo no Desenbahia e que os recursos seriam usados para realizar obras de melhoria da 
infraestrutura urbana de Ituaçu, tendo sido o projeto aprovado pela câmara, mas não houve 
tempo hábil para aprová-lo no Desenbahia. Destacou que não sabe  por que  o prefeito tocou nesse 
assunto, porque o referido projeto sequer saiu do papel, ressaltando acreditar que tal comentário 
é só para falar em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e encobrir os seus desvios no INSS 
que chegam a quase R$ 8.000.000,00

 
(oito milhões de reais)

 
e tentar confundir a cabeça da 

população e dos próprios vereadores. Destacou que o empréstimo no Desenbahia só pode ser 
tomado por gestores que estejam em dias

 
com as suas contas, com controle sobre os gastos 

públicos, pois caso contrário,
 

o Desenbahia não empresta. Ressaltou
 
que o prefeito afirmou que 

existem pessoas forjando documentos para fazer denúncias contra ele, afirmando que ele acertou 
ao dizer isso, mas errou ao dizer que eram outras pessoas que estavam forjando documentos, 
quando na verdade é ele quem está fazendo isso. Disse que os documentos usados pelo Senhor 
Flávio Wanderley nas denúncias que fez foram extraídos do Portal da Transparência, 
questionando como isso pode ser um documento forjado?

 
Questionou porque o prefeito não fez 

uma denúncia contra essa pessoa que o teria denunciado usando documentos falsos, afirmando 
que foi uma vergonha para o gestor ter vindo ao legislativo para mentir, tentar enganar as 
pessoas e ainda trazer pessoas para tentar intimidar os vereadores, como foi dito pelo Vereador 
Otacílio. Defendeu que mais pessoas participem das sessões e cobrem dos vereadores, bem como 
do prefeito. Dando continuidade, o Senhor Albércio disse que o prefeito comentou a questão do 
INSS, aproveitando para solicitar ao Senhor Presidente uma cópia da ata da sessão anterior, 
porque o prefeito teria assumido naquela

 

sessão que sonegou o pagamento, que realmente houve 
o desvio de recursos, realmente se apropriou do dinheiro dos servidores públicos. Falou

 

que 
naquele momento o legislativo deveria ter aberto um procedimento administrativo para afastar o 
prefeito, porque apropriação indébita

 

é crime, previsto no Artigo 18-A

 

do Código Penal, com 
pena de dois (2) a cinco (5) anos de cadeia. Afirmou que o prefeito não pode descontar do salário 
do servidor e não repassar para o INSS, apropriando-se indevidamente desse recurso. Disse 
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ainda,

 

que não tem nenhuma preocupação quanto ao questionamento feito pelo Ministério 
Público em relação ao ano de dois mil e dezesseis (2016)

 

e que estranhou o fato do prefeito ter 
questionado sobre o que o ex-prefeito iria fazer porque o mesmo não estava no poder?

 

Ressaltou

 

que a prefeitura não tem dono e o atual prefeito não é seu proprietário, que está apenas 
exercendo um cargo temporário,

 
assim como ele também o fez no passado recente e como outros 

farão depois dele. Disse que o INSS é do povo e vai continuar existindo, enfatizando que se tem
 

alguma irregularidade relativa
 

aos recolhimentos em dois mil e dezesseis (2016), que ele
 

vai 
assumir a sua responsabilidade, assim como o atual prefeito vai ter que assumir a sua 
responsabilidade. Afirmou que tem a consciência tranquila e que qualquer servidor que fizer uma 
consulta no INSS vai verificar que o benefício foi pago em dois mil e dezesseis

 
(2016)

 

integralmente. Destacou
 

que se houve algum erro contábil, que ele vai assumir sem nenhum 
problema. Prosseguindo, o Senhor Albércio, afirmou que o prefeito falou sobre licitações 
direcionadas na sua gestão, pedindo ao Presidente da Câmara que convocasse

 
o Pregoeiro e os 

membros do setor de licitações, que atuaram na sua gestão e que também atuam na atual gestão 
para esclarecer se em algum momento houve o pedido para que determinada empresa fosse 
favorecida. Disse que, se o atual prefeito tem prova do uso de documentos  falsos ou do uso de 
empresas de fachada, que faça as denúncias, não tendo necessidade de comparecer no legislativo 
para ficar alardeando. Sugeriu que o prefeito faça como fez o Senhor Flávio Wanderley, que 
simplesmente fez as denúncias e agora espera que os culpados paguem pelos seus erros. Afirmou 
que, assim como o vereador Otacílio disse, também não tem rabo preso com ninguém, que anda 
de cabeça de erguida, que nunca fez nenhum pedido indevido a nenhum funcionário da sua 
gestão. Falou que estava presente na sessão o ex-Secretário de Saúde e o mesmo  sabe que, na 
gestão anterior, tinha toda liberdade para trabalhar, assim como a Vereadora Elza Maril lu, que 
trabalhava no Hospital e tinha total liberdade para trabalhar. Afirmou que nunca interferiu no 
trabalho dos Secretários ou da Vereadora Elza Maril lu, e eles podem ser testemunhas disso, que 
ele nunca questionou ou dificultou o atendimento de algum paciente por ser situação ou 
oposição. Enfatizou

 
que nunca fez politicagem na vida e que a sua atuação sempre foi pautada no 

que é melhor como política pública, destacando que não sabe ameaçar funcionário, que não é 
ditador como está sendo o atual prefeito, ameaçando as pessoas que dependem do salário que 
ganham por ocupar um cargo na Prefeitura. Destacou que a Senhora Lilia também trabalhou na 
sua gestão, sendo esta uma

 
testemunha de que ele nunca pediu para tirar o filho de A, B ou C das 

escolinhas de futebol porque seus pais eram contra ou a favor. Afirmou que o atual gestor está 
querendo enganar a sociedade. Disse que o prefeito comentou a situação do Colégio do Campo 
Grande, afirmando que o mesmo não tem infraestrutura adequada para funcionar, mas no início 
do ano, na presença dos vereadores Ronaldo e Elza Marillu, teria feito elogios ao ex-prefeito pela 
realização daquela obra, que ele não conhecia e que era uma grande obra em Ituaçu.

 
Falou

 
que 

estranhou a fala do prefeito na sessão anterior a respeito do Colégio do Campo Grande, 
afirmando que a referida obra teria sido mal feita, enfatizando

 

que deixou R$ 469.000,00 
(quatrocentos e sessenta e nove mil reais)

 

empenhados para que o atual prefeito finalizasse essas 
obras e pagar a empresa. Destacou que foram os engenheiros que trabalham na atual gestão que 
atestaram a qualidade da obra e autorizaram o pagamento da empresa, questionando se o prefeito 
não confia nos engenheiros que trabalham com ele?

 

Questionou ainda, porque o prefeito pagou 
os R$ 469.000,00

 

(quatrocentos e sessenta e nove mil reais),

 

se o mesmo acreditava que a obra 
tinha sido mal feita, enfatizando que o prefeito deveria ter obrigado a empresa a demolir o que 
estava mal feito e fazer novamente da forma correta. Disse que o muro foi executado pelo 
engenheiro da atual gestão, que o prefeito fica usando as redes sociais para tentar enganar a 
população, dizendo que por causa das chuvas é que tem um buraco no passeio e condenando a 
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gestão passada por isso. Mencionou

 

que o prefeito precisa começar a trabalhar, realizar obras e 
deixar de fazer politicagem. Afirmou que na campanha o prefeito prometeu colocar médico em 
todas as comunidades rurais do município, enfatizando que tinha dinheiro para isso, mas que o 
ex-prefeito é que não sabia administrar. Disse que deixou em caixa R$ 3.000.000,00

 
(três 

milhões de reais), sendo R$ 1.700.000,00
 

(hum milhão e setecentos mil reais)
 

empenhados e R$ 
1.300.000,00

 
(hum milhão e trezentos mil reais)

 
sem nenhum empenho, ressaltando, que o atual 

gestor detonou todo esse dinheiro e hoje a prefeitura deve algo em torno de R$ 8.000.000,00 
(oito milhões de reais) ao INSS, tendo sido esses recursos desviados para serem usados em 
outras finalidades. Classificou a situação como sendo absurda, questionando onde foi usado todo 
esse recurso,

 
afirmando que o prefeito precisa prestar contas ao legislativo e ao povo, já que para 

a justiça ele já ter que se explicar, graças a denúncia feita pelo Senhor Flávio
 

José
 

Wanderley. 
Afirmou que o prefeito admitiu o seu erro, que está levando tapa e que alguém precisa tomar 
tapa junto com ele. O Senhor Albércio falou

 
que não precisa levar nenhum tapa, porque toma 

tapa quem erra e se ele está admitindo que está levando tapa, que fique sozinho levando. Disse 
que o prefeito deve estar levando tapas leves, porque não está corrigindo os próprios erros e que, 
talvez, se os tapas fossem mais fortes, ele já teria corrigido os seus erros.   Falou  que o prefeito 
precisa deixar de fazer politicagem e começar a trabalhar em prol do município, afirmando que 
esta casa legislativa precisa convocar o pregoeiro Senhor Edilson Novais, porque foi feita uma 
denúncia sobre direcionamento de licitação e ele precisa esclarecer esse fato. Acrescentou que o 
prefeito denunciou que na sessão anterior, que o ex-prefeito dizia quais trechos de estrada 
deveriam serem recuperados, deixando de levar o benefício para algumas pessoas que eram 
contra a administração. Afirmou que isso é um absurdo e os vereadores da base de situação 
daquela época podem atestar que isso é a maior mentira do mundo. Disse que isso é fácil de 
saber, bastando convocar os operadores de máquina que trabalharam naquele  período para 
questionar aos mesmos de onde teria partido essa ordem, se isso aconteceu na gestão passada ou 
está acontecendo na atual gestão. Afirmou que na sua gestão, garante que isso não aconteceu e os 
vereadores que estavam na legislatura passada tem conhecimento disso, que nunca foi dada 
ordem

 
para saltar casa de seu ninguém e nem região de seu ninguém, independentemente de ser 

contra ou a favor. Ressaltou
 

que o atual prefeito deveria tomar vergonha na cara e passar um 
“óleo de peroba”, porque está vindo para essa câmara para mentir e essa casa precisa tomar 
providências quanto ao que foi dito pelo prefeito. Afirmou que se for observado o que determina 
o código penal, o prefeito pode ser afastado do cargo,

 
ao tempo

 
em que, reiterou ao Senhor 

Presidente, o pedido da cópia da ata,
 

informando que vai levar a mesma ao conhecimento do 
Ministério Público Federal para mostrar a fala do prefeito em que ele fala que pode e vai fazer o 
que bem entender na Prefeitura, porque é

 
prefeito e ainda tem dois anos de mandato.

  
Em 

seguida, agradeceu ao Senhor Presidente pelo espaço cedido, afirmando que está à disposição 
para responder a qualquer questionamento, diferentemente do prefeito, que só fala no final para 
não ser questionado pelos vereadores.

 

Disse que estava

 

à disposição dos vereadores para 
responder a qualquer questionamento, caso seja assim permitido pelo Presidente. Enfatizou

 

que 
nunca veio ao legislativo, na condição de prefeito e pediu ao Presidente que alertasse os 
vereadores para não abordar determinado assunto porque não iria responder. Falou

 

que os 
vereadores tem toda liberdade para tecer os seus comentários, de fazer as suas cobranças, não 
podendo quem faz uso da Tribuna Livre querer crucificar determinado

 

vereador. Por fim, o 
Senhor Albércio agradeceu a atenção de todos e se colocou novamente à disposição para 
responder aos questionamentos. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, agradeceu a fala do ex-prefeito, Senhor Albércio da Costa Brito 
Filho, agradeceu a presença de todos na sessão, e prosseguindo, disse que na sessão passada 
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parabenizou o prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pela sua fala e por ter 
comparecido na sessão, mas que isso não quer dizer que ele concorda plenamente com tudo que 
foi dito pelo mesmo. Comentou que o prefeito citou algumas empresas que prestaram serviços à 
gestão anterior, sendo que tais empresas pertencem a pessoas conhecidas e

 

até mesmo amigas e 
que ele gostaria de deixar claro que ao parabenizar o prefeito pela sua fala, não estava 
endossando as palavras do mesmo em relação a essas empresas. Destacou que diante da 
repercussão que o fato tomou, procurou algumas pessoas e familiares dos donos dessas empresas 
para dizer que não tem nada contra os mesmos e não fez nenhum julgamento acerca da atuação 
dessas empresas

 
na prestação dos serviços à gestão anterior. Disse que nunca emitiu nenhum 

juízo de valor sobre a atuação dessas empresas, até porque não cabe a ele fazer isso, destacando 
que ele gostaria de deixar isso bem claro,

 
e que constasse em ata essa observação em relação a 

sua fala na sessão anterior. Em seguida, o Senhor Presidente, disse que se reuniu com o 
promotor, em Brumado, no dia anterior, em companhia do assessor jurídico

 
da Câmara, Dr. 

Antônio Augusto e
 

do Controlador Interno, Senhor Antônio José
 
Cedraz,

 
para discutir a questão 

do concurso público que foi realizado pelo legislativo municipal. Afirmou que muitas denúncias 
efetuadas contra o concurso foram desconsideradas pelo Promotor Público devido a sua 
irrelevância, mas o que chamou a atenção do promotor, foi  a forma de contratação da empresa 
responsável pela realização do concurso. Destacou que o promotor que atuava antes na comarca, 
Dr. Ruano, não havia questionado nada em relação a isso durante a realização do concurso, 
enfatizando que solicitou ao mesmo que ajudasse a câmara na realização desse concurso, porque 
estava ciente das dificuldades que poderia enfrentar. Falou  que logo após a realização do 
concurso, outro promotor assumiu a comarca de Ituaçu e o mesmo  recebeu algumas denúncias, 
tendo uma delas questionado a forma de contratação usada para contratação da empresa. Disse 
que o promotor deu um prazo de trinta dias para que o legislativo decida se vai homologar o 
atual concurso, arcando com as consequências de possíveis ações, ou opte por realizar um novo 
concurso. Afirmou que o seu mandato vai até o final de dois mil e vinte (2020), que não sabe se 
retorna ao legislativo em dois mil e vinte e um (2021), ressaltando

 
que se homologar o concurso 

e tiver que responder a ações na justiça, terá que arcar com as despesas com advogado do próprio 
bolso. Falou

 
que vai consultar o Tribunal de Contas dos Municípios sobre essa questão, 

destacando que esse é o órgão competente para julgar as contas das câmaras antes de tomar 
qualquer decisão. Disse que, se for preciso vai realizar um novo concurso, ressaltando que na 
conversa com o promotor, ele o isentou de qualquer culpa, destacando que houve uma falha 
técnica e que passou despercebida até mesmo pelo promotor que respondia pela comarca na 
época da sua realização e ele não identificou nenhum indício de que houve má-fé por parte do 
Presidente da Câmara na realização desse concurso. Destacou que até o presente momento, o 
promotor não ajuizou nenhuma ação na justiça e está tentando resolver a questão na esfera 
administrativa, deixando em aberto a possibilidade de realizar um novo concurso. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente, disse ao Vereador Otacílio que está ali apenas para fazer 
cumprir o regimento interno, que os próprios vereadores têm lhe cobrado isso e que na sessão 
anterior o Vereador Otacílio tentou atrapalhar a condução dos trabalhos na câmara e, 
independentemente da conduta ser praticada por vereador de situação ou oposição, que ele não 
vai aceitar isso vai reprimir esse tipo de conduta. Afirmou que o vereador não quer ser 
questionado em plenário, que até mesmo para o Presidente é constrangedor ter que chamar a 
atenção de um vereador que está no seu terceiro mandato. Disse que é preciso o bom senso de 
todos para que esse tipo de situação não ocorra novamente, afirmando que o debate faz parte da 
essência do legislativo, mas que deve acima de tudo prevalecer o respeito. Destacou que a 
câmara está sempre de portas abertas para todos, situação e oposição, enfatizando que naquela 
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sessão, nem todos os vereadores estavam presentes e que se não houvesse seis presentes, nem 
poderia ser realizada a presente sessão. Falou

 

que em menos de dois anos será realizada uma 
nova eleição no município e o povo terá a oportunidade de escolher os seus representantes, 
pedindo aos membros da oposição e situação que não tentem usar o legislativo municipal para 
fazer politicagem, porque esta casa nunca fez nenhum tipo de distinção entre oposição e 
situação, todos sendo tratado com o devido respeito. Destacou a importância das pessoas 
participarem das sessões, ressaltando

 
que ouviu atentamente o que disse o vereador Almir, 

esclarecendo que o Regimento Interno fixa um tempo máximo para uso da Tribuna Livre e que 
ele vai conversar com os vereadores para saber se deve passar a fazer cumprir esse tempo, 
enfatizando

 
que muitas vezes a pessoa usa o referido espaço

 
para prestar esclarecimentos e se 

houver um limite de tempo, isso pode acabar sendo prejudicado. Destacou que os vereadores não 
precisam concordar com tudo que é dito pelos oradores inscritos para fazer uso da Tribuna Livre, 
que eles têm

 
o seu tempo de fala na sessão seguinte para fazer isso, como

 
foi feito pelo Vereador 

Otacílio na presente sessão em relação ao que foi dito pelo prefeito na sessão anterior. 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. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos –  Secretária Adoc, mandei digitar e 
subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em cinco de abril  
de dois mil e dezenove.  

 
____________________________________________   

 
____________________________________________  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 
 ____________________________________________

 
 ____________________________________________

 
 ____________________________________________ 

 
 ____________________________________________

 
 ____________________________________________ 

 
 ___________________________________________  

 
 

___________________________________________ 
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