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Bairro: Nossa Senhora do Alívio.
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Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

Ata da Sexta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Quarto

 

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

 

Aos quinze

 

dias

 

do mês de maio

 

do ano de dois mil e 
vinte, 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); Almir Santos Pessoa, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,

 
Ronaldo da 

Silva Rocha, Otacilio Caíres de
 

Souza e Tertulina Silva Andrade. Ausente a Vereadora Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente,

 

“invocando a
 

proteção de Deus, declarou aberta a
 
Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi 
aprovada pelos Vereadores presentes . Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE, e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: 
a) – Ofício nº 099/2020, datado de 07 de maio do corrente ano, encaminhado pelo Coordenador 
da Vigilância Sanitária, Senhor Marcelo Soares dos Anjos, ao Exmo.  Senhor Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, M. D. Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu -BA, em resposta ao Oficio 
GP/007/2020, que trata dos animais em vias públicas, informando que apesar dos transtornos 
causados a população esta atribuição não compete a Vigilância Sanitária Municipal, conforme 
Resolução CIB nº 034/2016, em anexo. São realizadas como rotina a campanha a vacinação 
antirrábica e teste rápido para leishmaniose canina conforme diretrizes preconizadas pelo 
Ministério da Saúde a fim de evitar a infecção humana. Outrossim o município não dispõe de 
canil e veiculo (carrocinha) para o devido recolhimento e guarda dos cães como determina a 
legislação de proteção dos animais. A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capazes de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. A 
Vigilância Sanitária (VISA) é responsável por promover e proteger a saúde e prevenir

 
a doença 

por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. b) -
 
Indicação apresentada pelo 

Vereador Joel Teixeira Silva,
 

com o seguinte teor:
 
Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo 

Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 08 de maio de 2020. 
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: INDIC 

AÇÃO:

 
“Perfuração e Instalação de um Poço Tubular na Comunidade do Roncador, deste 

Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A presente Indicação se dá devido a necessidade 
da Perfuração e Instalação de um Poço Tubular naquela Comunidade, vez que, aquela população

 vem constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época de estiagem, o que 
ocasiona grande sofrimento às pessoas pela dificuldade em conseguir água potável para o 
sustento de suas famílias. As famílias que ali residem, há muito tempo clamam por um 
abastecimento de água para que

 

possam ter uma vida mais digna. A Perfuração de um Poço 
Tubular visa, sobretudo, a possibilidade de melhorar a qualidade da água para o consumo 
humano, uma vez que a escassez de água na região é grande, devido a seca prolongada que 
atinge o município, sendo que este ano  representa uma das piores secas dos últimos anos, o que 
levou o município a ter que decretar estado de emergência. ÁGUA É VIDA! Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 

Fl. 25
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Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua 
importância e necessidade, subscrevo-me,

 

Atenciosamente.

 

Joel Ferreira Silva

 

-

 

Vereador -

 

PSB

 

c) -

 

Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado, com o seguinte teor:  
Indicação Legislativa/2020. Ementa:

 

“Aquisição de Testes rápidos para o monitoramento da 
população no combate ao novo Coronavírus, neste Município de Ituaçu –

 

Bahia”. Autor: 
Vereador Adriano Silva Machado . Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, após aprovação 
do Plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente indicação objetivando a 
aquisição de testes rápidos para que seja feito de forma mais precisa o monitoramento da 
população Ituaçuense no combate ao novo Coronavírus.  JUSTIFICATIVA:

 
É sabido que uma das 

maneiras mais eficazes de detecção de possíveis casos de infecção pelo novo Coronavírus é a 
testagem em massa da população. Sabendo que hoje, neste município de Ituaçu –

 
Bahia, só são 

testados os pacientes suspeitos que apresentam sintomas graves, e, objetivando um melhor 
acompanhamento da população, dos profissionais de saúde, e de possíveis infectados, é que 
proponho a aquisição de testes rápidos para que todos os profissionais de saúde, bem como o 
maior número de pessoas possível sejam testados com frequência, para que a detecção, 
isolamento e tratamento de eventuais casos que surjam em nossa cidade sejam realizados com a 
maior eficiência possível. Certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente 
indicação, e do bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher este pedido, reitero os 
meus votos de estima e apreço.  Ituaçu – BA, 15 de maio de 2020.  Adriano Silva Machado -  
Vereador – PSB; d) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado,  com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 08 de maio de 2020. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder E xecutivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDIC AÇÃO:  “Envio de máquinas 
para o conserto da estrada que liga o Distrito de Tranqueiras às comunidades de Morros, 
Barriguda, Riachão, Cubículo e Manoel Alves”; JUSTIFICATIVA:  Devido às últimas chuvas 
ocorridas em nosso município, muitas estradas da Zona Rural ficaram muito afetadas, ficando 
praticamente intransitáveis em muitos trechos. Ocorre que essas vias são indispensáveis para o 
transporte de pessoas, bem como para o escoamento da produção agrícola, o que vem trazendo 
inúmeros transtornos para os moradores das mencionadas localidades. Neste contexto, torna-se 
indispensável o conserto imediato das citadas estradas, para que não haja maiores prejuízos para 
os nossos munícipes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, 
tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta 
indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente, Adriano Silva 
Machado -

 
Vereador –

 
PSB; e) -

 
Indicação apresentada pelo Ver. Adriano Silva Machado,

 
com o 

seguinte teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 08 de maio de 2020. Senhor Presidente, P elo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDIC AÇÃO:

 

“Envio de máquinas 
para o conserto da estrada que liga a Sede do Município de Ituaçu às comunidades de Santa 
Rosa, São José, Conceição e Mato Grosso”. JUSTIFICATIVA:

 

Devido às últimas chuvas 
ocorridas em nosso município, muitas estradas da Zona Rural ficaram muito afetadas, ficando 
praticamente intransitáveis em muitos trechos. Ocorre que essas vias são indispensáveis para o 
transporte de pessoas, bem como para o escoamento da produção agrícola, o que vem trazendo 
inúmeros transtornos para os moradores das mencionadas localidades. Neste contexto, torna-se 
indispensável o conserto imediato das citadas estradas, para que não haja maiores prejuízos para 
os nossos munícipes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, 
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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, Adriano Silva 
Machado -

 

Vereador –

 

PSB;

 

f) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza, com 
o seguinte teor:  Indicação Legislativa /2020; EMENTA:

 

“Roçagem e reforma das estradas que 
ligam o Distrito de Tranqueiras às localidades de Uruçuzinho, Bela Vista, Marçal e Capim Aç u, 
no Município de Ituaçu –

 
BA”. Autor: Vereador Otacílio Caires de Souza. Indico à Mesa 

Diretora, na forma regimental, após aprovação do Plenário, que seja encaminhada ao Poder 
Executivo a presente indicação objetivando a roçagem e reforma das estradas que ligam o 
Distrito de Tranqueiras às localidades de Uruçuzinho, Bela Vista, Marçal e Capim Açu, no 
município de Ituaçu/BA. JUSTIFICATIVA:

 
As estradas mencionadas, principalmente devido às 

chuvas dos últimos meses, estão em péssimas condições de conservação e limpeza, o que vem 
dificultando o tráfego de pessoas e veículos nessa região. Ressalte-se que, em algumas delas, não 
há condições do tráfego de veículos, tendo os seus moradores que optar por rotas alternativas, o 
que causa transtornos à população que se vê obrigada a procurar outros caminhos, muitas vezes, 
bem mais distantes, para chegar ao local de destino. Ademais, a falta de assistência a essas 
estradas, acarreta um entrave ao crescimento da região, já que se torna cada vez mais difícil o 
acesso pelo aumento gradativo da vegetação às suas margens, e dos buracos ao longo das vias, o 
que faz necessária a roçagem , limpeza e reforma, com o fim de facilitar a movimentação de seus 
usuários, proporcionando uma maior segurança. Certo de contar com aprovação pelos Nobres 
Edis da presente indicação, e do bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher este 
pedido, reitero os meus votos de estima e apreço. Ituaçu –  BA, 15 de maio de 2020. Otacílio 
Caires de Souza – Vereador ; g) - Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza,  com 
o seguinte teor: Indicação Legislativa/2020. EMENTA:  “Aplicação dos Recursos provenientes da 
devolução das sobras do duodécimo, feita pela Câmara Municipal de Vereadores, para a 
aquisição e distribuição de cestas básicas para a população mais carente deste Município de 
Ituaçu-

 
Bahia”. Autor: Vereador Otacílio Caires de Souza. Indico à Mesa Diretora, na forma 

regimental, após aprovação do Plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente 
indicação objetivando que, os recursos provenientes da devolução das sobras do duodécimo, 
feita pela câmara de vereadores municipal, sejam aplicados na aquisição e distribuição de cestas 
básicas para a população mais carente deste município de Ituaçu -

 
Bahia. JUSTIFICATIVA:

 Diante de todos os transtornos causados pela crise de saúde e financeira provocados pelo surto da 
COVID-19, e tendo em vista que muitas pessoas que preenchem os requisitos para o recebimento 
do Auxílio Emergencial distribuído pelo governo federal não foram contemplados, e que, mesmo 
os que estão recebendo o mencionado auxílio não sabem até quando conseguirão manter a si e 
suas famílias com os recursos auferidos, proponho que a Administração Municipal aplique os 
recursos obtidos através da devolução das sobras do duodécimo, feita pela Câmara de 
Vereadores deste município, para a aquisição e distribuição de cesta s básicas para a população 
mais carente da nossa cidade, prioritariamente para os que preenchem os requisitos, mas não 
foram contemplados com o Auxílio Emergencial disponibilizado pelo governo federal. Desta 
forma, estaremos ajudando muitas famílias da nossa cidade a atravessar esse momento turbulento 
com a certeza de que não faltará alimento em suas mesas. Certo de contar com aprovação pelos 
Nobres Edis da presente indicação, e do bom senso do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em acolher 
este pedido, reitero os

 

meus votos de estima e apreço. Ituaçu –

 

BA, 15 de maio de 2020. Otacílio 
Caires de Souza -

 

Vereador 
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para

 

a “Aplicação dos Recursos provenientes da devolução das sobras do duodécimo, feita pela 
Câmara Municipal de Vereadores, para a aquisição e di stribuição de cestas básicas para a 
população mais carente deste

 

Município de Ituaçu-

 

Bahia”. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Edis pelo horário regimental de cinco minutos, para fazerem 
comentários dos expedientes lidos. Usou

 
da palavra o

 
Ver. Almir Santos Pessoa:

 
Saudou a 

todos os presentes, e em seguida,
 

o Edil
 

comentou o ofício enviado pelo Senhor Marcelo ao 
poder legislativo informando que não é da responsabilidade do município o recolhimento dos 
animais soltos em vias públicas, pedindo que seja enviado um ofício ao Ministério Público 
solicitando providências, anexando o Ofício 007/2020, enviado por ele e também o ofício em 
resposta, encaminhado pelo Senhor Marcelo. Afirmou estar havendo um descaso no município, 
ressaltando que existem muitos cães soltos em vias públicas e o Coordenador da Vigilância 
Sanitária manda um ofício para a Câmara de Vereadores dizendo que não é responsabilidade do 
município tomar qualquer providência nesse sentido.

  
Na sequencia, o

 
Senhor Presidente iniciou 

a  ORDEM DO DIA,
 

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

 
Indicação 

apresentada pelo Vereador Joel Teixeira Silva, para “Perfuração e Instalação de um Poço 
Tubular na Comunidade do Roncador, deste Município de  Ituaçu, Bahia”  acima transcrita, sendo 
a mesma aprovada por unanimidade de votos;  c) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano 
Silva Machado, para a  “Aquisição de Testes rápidos para o monitoramento da população no 
combate ao novo Coronavírus, neste Município de Ituaçu –  Bahia”,  acima transcrita, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade de votos; d) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano 
Silva Machado, para o “Envio de máquinas para o conserto da estrada que liga o Distrito de 
Tranqueiras às comunidades de Morros, Barriguda, Riachão, Cubículo e Manoel Alves”, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; e) -  Indicação apresentada pelo 
Ver. Adriano Silva Machado, para o “Envio de máquinas para o conserto da estrada que liga a  
Sede do Município de Ituaçu às comunidades de Santa Rosa, São José, Conceição e Mato 
Grosso”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; f) -  Indicação 
apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza, para

 
a “Roçagem e reforma das estradas que 

ligam o Distrito de Tranqueiras às localidades de Uruçuzinho, Bela Vista, Marçal e Capim Açu, 
no Município de Ituaçu –

 
BA”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de 

votos; g) -
 

Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza, para
 

a “Aplicação dos 
Recursos provenientes da devolução das sobras do duodécimo, feita pela Câmara Municipal de 
Vereadores, para a aquisição e distribuição de cestas básicas para a população mais carente deste 
Município de Ituaçu-

 
Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de 

votos. Prosseguindo,
 

o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE
 

e franqueou a 
palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores:

 

Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, a 
Vereadora agradeceu ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz,  pelo início das obras 
de recuperação das estradas na sua região, afirmando que as obras estão sendo muito bem 
executadas, que ela cobrou muito a realização desse serviço e que naquele momento estava 
usando a sua fala para agradecer ao gestor pelo atendimento dos seus pedidos. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos.

 

Ver.

 

Almir

 

Santos

 

Pessoa:

 

Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, o Edil solicitou ao Senhor  Presidente o envio de ofício ao poder executivo, pedindo 
cópia do contrato celebrado com a Cooperativa responsável pelo transporte escolar em 2019, 
bem como, cópia do processo licitatório e do parecer jurídico do Procuradores do Município 
sobre a extensão de contrato feita em fevereiro de 2019 e sobre a licitação realizada no mês de 
junho. Disse que precisa dessa documentação para dar continuidade à análise das mesmas, 
enfatizando que está fazendo essa análise em casa em razão da pandemia do novo Coronavírus. 
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Dando continuidade, cobrou da atual gestão a realização de uma operação tapa-buracos na 
estrada que liga a Sede ao povoado da Gruta da Mangabeira, afirmando que a estrada está cheia 
de crateras e pedindo que as providências sejam tomadas urgentemente, porque a situação é uma 
vergonha para o município e para os vereadores que foram bem votados lá, a exemplo dele e do 
Vereador Euvaldo. Falou que os vereadores e o prefeito precisam dar uma resposta para os 
moradores, ressaltando que eles receberam uma votação expressiva dos eleitores nas últimas 
eleições e é preciso tomar uma providência urgente. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja 
enviado um ofício com esse pedido ao poder executivo. Em seguida, pediu ainda ao Senhor 
Presidente, que seja enviado um ofício para o Coordenador do SAMU, solicitando a escala dos 
motoristas que trabalham nessa unidade, nos meses de janeiro a abril de 2020, destacando que 
essas informações vão servir para que ele adote

 
algumas providências que está analisando. Disse 

que se o Coordenador do SAMU não enviar uma resposta, vai encaminhar o caso para o 
Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Prosseguindo, o Vereador Almir, 
pediu a manutenção da ponte que liga ao Bar de Gil ao Bar de Roberto, afirmando que o trecho 
está quase intransitável, enfatizando que o município não vai gastar muito para tomar essa 
providência, que com vinte sacos de cimento e dois metros de brita dá para realizar o serviço, 
que tem muitos buracos no local, salientando que esteve lá em companhia dos vereadores 
Ronaldo, Adriano  e Otacílio, e eles receberam muitas reclamações dos moradores a respeito 
desse problema. Pediu a manutenção da estrada que liga a sede até a entrada do povoado do 
Bonito, afirmando que o trecho está cheio de crateras, que está difícil trafegar pela estrada que 
liga Ituaçu a Tanhaçu, que os veículos estão sofrendo muitos danos e que é preciso fazer um 
paliativo até que a estrada seja recuperada em definitivo. Pediu à Secretária de Saúde que analise 
a situação dos profissionais que estão na linha de frente do combate ao Coronavírus, afirmando 
que é preciso rever a questão do pagamento do adicional de insalubridade, porque os mesmos 
estão tendo contato direto com pacientes possivelmente contaminados e precisam receber o 
adicional de insalubridade ou uma gratificação pela prestação do serviço.  Mencionou  que 
pretende apresentar Projeto

 
de Resolução

 
para concessão de alguns Títulos de Cidadão 

Ituaçuense na próxima sessão do legislativo, aproveitando o ensejo para pedir ao
 

Senhor 
 Presidente que marque a data da sessão solene para entrega dos Títulos, afirmando que alguns 

projetos de Resolução já foram aprovados há mais de um ano e ainda não foram entregues. Disse 
que o legislativo municipal não pode esquecer a questão da EMBASA, afirmando que as chuvas 
resolveram o problema da falta d’água, mas os moradores continuam reclamando da qualidade 
da água fornecida pela empresa, que é preciso tomar uma providência, cobrar a vinda de um 
representante da EMBASA na sessão, que as manifestações contra a empresa não podem ocorrer 
somente no período da seca, que não é preciso esperar que haja cobranças nas redes sociais para 
agir, que é preciso tomar uma providência o mais rápido possível para dar uma resposta à 
população, que a EMBASA atua no município há mais de vinte anos e não tem nenhum 
benefício prestado, não atua na preservação dos mananciais e na preservação

 

dos rios. Dando 
continuidade, disse que sempre cobrou do legislativo municipal uma posição mais firme em 
relação ao Decreto do Poder Executivo que cortou o pagamento de gratificações aos professores, 
afirmando que o município voltou a pagar pelos

 

cursos de qualificação, que isso prova o 
equívoco por parte do executivo, enfatizando que o Poder Legislativo poderia ter feito um 
Decreto anulando os efeitos do Decreto do Poder Executivo, mas isso não foi levado à frente. 
Afirmou ter consultado algumas assessorias e todas disseram que as gratificações não poderiam 
deixar de ser pagas pelo poder executivo, que seria necessário analisar caso a caso para efetuar o 
corte no pagamento, que o poder executivo já retornou os pagamentos e está negociando o 
pagamento dos atrasados. Disse ter entrado

 

juntamente com os vereadores Ronaldo, Adriano e 
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Otacílio, com uma representação no Ministério Público contra a contratação de uma Assessoria 
Jurídica para renegociar as dívidas do município, enfatizando que no mês de março o Senado 
Federal já havia aprovado um projeto

 

para

 

suspender o pagamento dos débitos federais dos 
municípios, incluindo as contribuições previdenciárias. Falou

 

que a suspensão vai de 1º de março 
de 2020 a 31 de dezembro de 2020, sendo necessário destacar que, embora essa Lei 
Complementar tenha sido aprovada em maio, seus efeitos financeiros retroagirão para o mês de 
março, o que dará um certo alívio aos cofres públicos, especificamente em relação a suspensão 
do pagamento das dívidas do município com a

 
União, no período de 1º de março a 31 de 

dezembro de 2020. Destacou que as emendas ao Projeto de Lei incluíram o pagamento das 
dívidas do

 
município relativas às contribuições previdenciárias, no mesmo período. Afirmou que 

esse projeto de lei estavam em tramitação desde março, questionando porque o município 
contratou um Escritório de Advocacia, pelo valor de R$ 100.000,00

 
(cem mil reais), para 

suspender o pagamento da dívida do município com a Previdência Social, já que o projeto de lei 
previa exatamente isso. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Ver.

 
Reinalvo

 
Rocha

 

Ferreira: Após fazer as saudações de praxe, o Edil, agradeceu ao prefeito pela recuperação da 
estrada que liga a fábrica da Itaguarana ao povoado da Lage, pedindo que o poder executivo 
agilize a recuperação da estrada que liga o Povoado da Gruta da Mangabeira à localidade da 
Foveira, afirmando que as obras estão muito devagar e os moradores estão cobrando mais 
agilidade e dizendo que ele, enquanto vereador, só está preocupado com a recuperação da estrada 
da Baixa Funda. Afirmou que ele não tem qualquer culpa, que o poder executivo destinou as 
máquinas para fazer o serviço e enquanto uma já fez o trecho entre a Itaguarana e o Povoado da 
Lage e já está chegando na localidade da Melancia, salientando, que a outra começou na Gruta 
da Mangabeira e só chegou no Boqueirão. Pediu ao prefeito que tome providência sobre a ponte 
que caiu na Barra, afirmando já ter feito essa cobrança ao Secretário de Transportes, e que o 
mesmo ficou de ir no local para verificar, mas não foi. Destacou que os moradores são contra o 
aterramento do local por se tratar de um córrego por onde  a água passa, sendo necessário usar 
manilhas. Afirmou que os caminhões estão impossibilitados de trafegar pelo local, que só carros 
de pequeno porte estão passando, porque foram jogadas algumas pedras. Agradeceu e 
parabenizou ao Senhor Edmilson do Britador pelo benefício feito no município, ressaltando que 
sempre cobrou a realização do benefício na saída da Itaguarana, na gestão anterior e na atual, 
mas nunca foi feito, mas que agora foi feito e ele agradece ao Senhor Edmilson por ter tido a 
coragem de fazer esse serviço, porque o trecho era muito perigoso. Disse que pediu a realização 
desse serviço ao Secretário de Transportes, mas esse informou que não seria possível, alegando a 
falta de pneus. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: 

Saudou a todos os presentes,

 
e prosseguindo, o Edil

 
fez uma indicação verbal pedindo a 

recuperação da estrada que liga Tranqueiras a Boca da Mata e ao município de Barra da Estiva, 
passando pelo Catingueiro. Pediu ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício ao poder 
executivo, solicitando que seja enviada uma máquina para recuperar as estradas dessa região, 
enfatizando que as estradas estão em péssimo estado e que é preciso também fazer a roçagem das 
estradas na região da Mamona, Jatobá, Barbosa, Marçal e Santo Antônio de Carolo, assim como 
de outras estradas do município que também estejam precisando desse benefício. Disse que o 
mato e os buracos estão tomando conta das estradas, que está difícil trafegar. Em seguida, 
comentou a fala do Vereador Reinalvo, afirmando que região do Riacho da Cabaceira existem 
córregos na mesma situação, mas que lá a população quando a água fica acumulada, pede para 
que seja colocado pedra no local, mas que isso causa muitos prejuízos aos donos de carros de 
pequeno porte quando a água cobre as pedras e eles não tem conhecimento. Disse que foram 
jogadas pedras num córrego existente no Riacho da Cabaceira e que um carro de pequeno porte 
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foi tentar passar pelo local e quase ficou sem o motor, porque o motorista não

 

sabia que tinham 
sido jogadas pedras. Defendeu que o município precisa fazer o serviço de forma correta, com 
instalação de manilhas e construção de passagens molhadas. Agradeceu a Deus pelas chuvas que 
tem caído na região, afirmando que apesar de serem muito importante, elas também estão 
causando a deterioração das estradas rurais e que é preciso levar em consideração isso também. 
Comentou

 
que passou pela estrada do Açude para chegar ao legislativo municipal e

 
que viu de 

perto o bom trabalho de recuperação que está sendo feito pelo poder executivo municipal, 
ressaltando que achou o serviço bem adiantado, que na sexta-feira anterior as máquinas estavam 
trabalhando na Várzea e que na presente data já estavam depois da ponte do Açude, que se 
continuar no mesmo ritmo, em pouco tempo vai chegar em Tranqueiras. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes.

 
Ver. Ronaldo da Sila Rocha : Saudou a 

todos os presentes, e continuando, o Edil
 

pediu ao Senhor Presidente que seja reiterado o ofício 
ao responsável pela fiscalização das pessoas que estão chegando ao município, pedindo que seja 
dada mais atenção na região de Laranjeiras, enfatizando que está começando a colheita da safra 
de café e tem muitos trabalhadores chegando nesta região. Disse que essa semana chegaram 
alguns trabalhadores da região de Maracás, que por teimosia de um morador, estão sendo 
realizados jogos de futebol e estes trabalhadores estão participando, inclusive no mesmo dia em 
que chegaram de viagem. Afirmou que existem casos confirmados em Maracás e que é preciso 
dar uma atenção a esse problema.  Em aparte, o Vereador Almir  questionou qual o objetivo do 
ofício solicitado pelo Vereador Ronaldo ? Em resposta,  o Vereador Ronaldo  afirmou que o 
objetivo é solicitar do responsável mais fiscalização na região da Laranjeira, destacando que 
muitos trabalhadores estão chegando nessa região para colheita do café, que alguns desses estão 
vindo de Maracás, onde existem casos confirmados do novo Coronavírus e  que essas pessoas 
estão participando de jogos de futebol. Novamente em aparte, o Vereador Almir  afirmou que o 
município disponibilizou um número de WhatsApp para que sejam feitas denúncias, garantindo 
o anonimato do denunciante. Disse que se as pessoas estiverem descumprindo o Decreto 
Municipal, qualquer cidadão pode denunciar e a fiscalização da Prefeitura vai até o local para 
verificar e fiscalizar.

 
Dando continuidade, o Vereador Ronaldo

 
agradeceu pelos 

esclarecimentos, mas afirmou que existem algumas pessoas
 
que são teimosas e insistem em 

continuar realizando jogos de futebol, que essas pessoas não estão preocupadas com nada, que 
não dá para ficar fiscalizando o dia todo, todos os dias. Disse que é necessário realizar algumas 
diligências, principalmente no período noturno, para constatar esse fato, enfatizando que não 
quer nenhum tratamento especial para essa região, que está defendendo uma melhor atuação por 
ser uma região onde se produz muito café e que atrai muitos trabalhadores de outros municípios 
na época da colheita.

  
Em aparte, o Vereador Sivaldo

 
disse que tem acompanhado as notícias e 

visto que esse transporte de passageiros está praticamente paralisado em todo o país, assim como 
as atividades esportivas e recreativas e festivas. Falou

 

que esses jogos de futebol não poderiam 
estar ocorrendo na região da Laranjeira.

 

Prosseguindo, 

 

o Vereador Ronaldo

  

mencionou

 

que as 
atividades esportivas estão suspensas, mas que existem algumas pessoas teimosas que insistem 
em continuar jogando futebol. Afirmou que também tem visto pessoas jogando futebol no 
Campo Grande, que ele mesmo gosta de jogar, mas que está evitando em razão da pandemia, que 
está tentando dar exemplo para os outros moradores. Voltou a pedir a realização de uma 
fiscalização mais efetiva na região da Laranjeira

 

para acabar com os jogos de futebol que estão 
sendo realizados durante esse período. Em seguida,

 

o Edil falou

 

que na sessão anterior o 
Vereador Adriano solicitou o envio de um ofício pedin do a recuperação das estradas das 
localidades da

 

Bateia, Água de Regra e Santa Rosa, pedindo ao Senhor Presidente que seja 
enviado um ofício reiterando esse pedido, bem como pedindo que seja feito o patrolamento até o 
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ponto, como sempre foi pedido. Ressaltou ser preciso recuperar primeiro,

 

todas as estradas 
principais para somente depois recuperar as estradas secundárias, destacando ser preciso 
recuperar o trecho entre o Espírito Santo até o entroncamento da pista que liga Ituaçu a Barra da 
Estiva, passando pelo Campo Grande e Laranjeiras. Pediu a recuperação da estrada que liga a 
Bateia até a pista, passando pelo São José. Solicitou ainda, que no ofício seja pedido ao prefeito 
que faça primeiro o patrolamento das estradas para tapar os buracos primeiro e depois que seja 
feito um trabalho melhor e sejam recuperadas as estradas secundárias. Pediu

 
ao Senhor 

Presidente, que seja reiterado o ofício em que solicitou: a complementação do calçamento no 
Campo Grande; o calçamento do São José dos Gerais; do calçamento da Laranjeira, em frente da 
Igreja Católica; reparo da

 
iluminação pública do São José e da Laranjeira, na altura da casa da 

Senhora Gelina e filhos; iluminação pública do Campo Grande. Fez uma indicação verbal ao 
poder executivo, solicitando a construção de passagem molhada na estrada que liga o Campo 
Grande a Santa Rosa, na altura da casa do Senhor José Braga, enfatizando que foi vítima de um 
acidente de bicicleta no local, que a enxurrada atravessa a pista nesse local e abriu uma cratera 
muito grande, que apesar de ser morador da região não sabia disso e acabou caindo ao tentar pelo 
local de bicicleta. Afirmou que também houve um acidente de moto no mesmo local, pedindo ao 
poder executivo que agilize a solução desse problema. Finalizou agradecendo a atenção de todos 
pela atenção, a Deus por ter participado de mais uma sessão do legislativo municipal e desejou a 
todos os presentes um bom dia. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e 
em seguida, o Edil disse concordar com a fala do Vereador Almir  no tocante aos direitos dos 
professores, enfatizando que muito foi dito durante esse problema, que os professores não tinham 
direitos, que fez tudo que estava ao seu alcance para defender a categoria e hoje os professores já 
voltaram a receber as gratificações e vão receber os valores retroativos. Destacou ter sido eleito 
pelo povo para defender os interesses da comunidade e que, se preciso fosse, faria tudo 
novamente para defender os interesses dos professores. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos e desejando um bom dia aos presentes. Ver. Otacilio  Caíres  de  Souza:  Saudou  a  todos  os  
presentes,

 
e

 
em
 

seguida,
 

o
 

Edil
 

agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, ao tempo 
em que, parabenizou o prefeito municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pelo início do trabalho 
de recuperação das estradas, afirmando que a estrada que liga a sede ao Distrito de Tranqueiras 
já está bem adiantada e está sendo muito bem feito o serviço. Pediu ao Senhor Prefeito que 
tomasse

 
providência nas outras estradas do município que estão em péssimo estado, 

principalmente
 

os trechos entre as localidades de
 
Juazeiro e as Almas, entre as Almas

 
Pobres

 
e 

Ovelha, que estão em péssimo estado. Disse que nas proximidades da casa de Tõe de Zuíno tinha 
uma lagoa, que ele fez uma filmagem do local e mandou para o prefeito, que a Prefeitura 
mandou jogar umas caçambas de cascalho no local, que o serviço ficou muito mal feito, que se 
continuar chovendo a situação vai ficar pior ainda. Acrescentou

 

que mais adiante, no Rio do 
Morro, foi jogado uma caçamba de cascalho e até mesmo os carros grandes

 

não estão 
conseguindo passar porque foi colocado na lateral da pista, não foi feito o nivelamento e a 
estrada ficou muito estreita, enfatizando ser preciso tomar uma providência neste sentido, bem 
como,

 

para reparar o trecho nas proximidades da casa de Tõe de Zuíno. Em seguida, afirmou que 
já falou várias vezes sobre o refletor da quadra das Almas

 

Pobres, que já se passaram mais de 
três anos da atual gestão e até agora nada foi feito, pedindo que seja enviado mais um ofício ao 
prefeito solicitando a

 

instalação dos refletores. Pediu que o prefeito resolva também a questão da 
iluminação pública na Ovelha, no Assentamento e das demais localidades rurais, afirmando que 
todas estão em péssimo estado. Disse ter recebido um vídeo acerca da situação do distrito de 
Tranqueiras, afirmando que o prefeito precisa tomar uma providência, porque a iluminação está 

Fl. 28V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 10

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

26 DE JUNHO DE 2020

  

 
 

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

 
 

péssima e isso é uma verdadeira vergonha, que os moradores estão cobrando uma solução dos 
vereadores, mas que estes não têm

 

o poder para fazer nada, que a obrigação é do prefeito.

 

Em aparte, o Vereador Almir

 

disse já ter encaminhado um ofício para o executivo municipal 
solicitando a melhoria da iluminação pública no Distrito de Tranqueiras, enfatizando que o seu 
ofício foi protocolado no dia 06/03/2020.

 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
afirmou que 

encaminhou para o prefeito a filmagem recebida sobre a iluminação pública em Tranqueiras, 
pedindo ao mesmo que tomasse uma providência, mas até o presente momento nada foi feito, 
que nenhuma providência foi tomada, que isso é uma verdadeira vergonha,

 
que o povo está 

cobrando dos vereadores, mas que a obrigação do vereador é levar ao conhecimento do prefeito 
os problemas e cobrar deste uma solução. Agradeceu aos demais vereadores pela aprovação das 
suas indicações, pediu ao prefeito que tome uma providência no PSF da Ovelha, afirmando que 
em setembro vai completar dois anos que a gestão municipal demoliu parcialmente a unidade, 
que desde então não está funcionando. Disse que a obra foi iniciada, mas não foi concluída, que 
os moradores estão sofrendo com

 
a falta de atendimento pelo PSF, que precisam se deslocar até 

o PSF de Boca da Mata em busca de atendimento. Afirmou ser contra esse tipo de atitude do 
prefeito, porque se ele não tivesse iniciado a obra, até hoje os moradores estariam sendo 
atendidos e não precisariam se deslocar até a região da Ovelha para ser atendido em Boca da 
Mata. Falou que o PSF de Boca da Mata já atende os moradores dessa região e está 
sobrecarregado, que o atendimento prestado nessa unidade de saúde é péssimo, que o povo chega 
para ser atendido e é maltratado, destacando que uma senhora de idade foi tomar uma vacina na 
unidade e foi muito mal tratada, que deveria ter sido dada prioridade no seu atendimento, que os 
moradores estão se queixando muito dos funcionários que trabalham na unidade. Afirmou que os 
funcionários tem obrigação de atender bem a população, que o povo é quem paga os salários 
destes funcionários, que no PSF de Boca da Mata os funcionários estão tratando o povo muito 
mal, que isso é uma vergonha, ressaltando que uma médica não pode atender somente cinco 
pessoas, enquanto Dr. Hugo atende mais de quarenta  pessoas por dia no Hospital Municipal. 
Disse que uma pessoa chega doente no PSF e não consegue atendimento, que a justificativa é 
que os atendimentos só estão sendo realizados com agendamento, questionando como a pessoa 
vai saber quando é que ela vai ficar doente.

  
Em aparte, o Vereador Reinalvo

 
disse

 
que os 

moradores do Guigó devem então comemorar, porque eles têm
 
acesso ao atendimento médico de 

quinze
 

em quinze
 

dias, que a médica atende até vinte
 
pessoas cada vez que vai lá.

 
Dando 

continuidade, o Vereador Otacílio
 

disse que realmente a região do Guigó está de parabéns, 
porque na sua região não acontece isso, que a médica só atende cinco pessoas e se chegar uma 
pessoa

 
doente, só atende se tiver feito agendamento com trinta

 
dias de antecedência. Enfatizou

 que esse tipo de coisa não pode acontecer, que as pessoas não sabem o dia em que vão adoecer e 
que é preciso garantir o atendimento dos pacientes que estejam doentes. Afirmou não concordar 
com o que aconteceu com a Senhora que foi tomar vacina, enfatizando que esse mau

 atendimento não pode ocorrer com ninguém, porque são todos seres humanos, que precisam ser 
respeitados. Prosseguindo, o Edil mencionou

 

que os funcionários prestam um mal atendimento e 
a culpa só recai sobre os vereadores e sobre o prefeito, salientando que já solicitou da primeira-
dama que conversasse

 

com a Secretária de Saúde e peça a ela para realizar uma reunião com os 
moradores de cada região para ouvir as críticas, ressaltando que essa prática deve ser uma 
constante, que a cada sessenta

 

dias a Secretária ou o Coordenador da Atenção Básica deveriam ir 
nas regiões para ouvir as queixas dos moradores. Afirmou que seria interessante fazer isso em 
todas as unidades de saúde para ouvir as queixas diretamente dos moradores, que ele traz ao 
conhecimento da Secretária as queixas dos moradores da sua região, porque é onde as pessoas 
lhe procuram para se queixar.

 

Em aparte, o Vereador Ronaldo

 

disse concordar com o

 

colega
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Otacílio sobre a necessidade de realizar reuniões periódicas com os moradores, defendendo ainda 
que essas reuniões não contem com a presença do médico ou mesmo da equipe que atua na 
unidade, porque muitas pessoas deixariam de fazer as críticas por vergonha ou medo. Sugeriu ao 
Vereador Otacílio que peça a realização das reuniões sem a presença da equipe que atua nas 
unidades

 
correspondentes.

 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
pediu ao Senhor 

Presidente, que seja enviado um ofício para a Secretária de Saúde solicitando que ela marque 
uma reunião em cada região onde existe uma unidade de PSF, sem a presença da equipe, para 
ouvir as queixas dos moradores. Disse concordar com o Vereador Ronaldo Rocha, afirmando 
que se a equipe estiver presente, muitos vão ficar com vergonha ou medo de falar. Dando 
continuidade, afirmou que vai prestar uma queixa na delegacia contra um cidadão que usou as 
redes sociais para chamar os vereadores de corruptos, afirmando que ele vai ter que provar na 
justiça as acusações que está fazendo, que não aceita ser chamado de corrupto e ser acusado de 
ficar pulando de ‘galho em galho’, que quem pula de ‘galho em galho’ é macaco e ele não é 
macaco. Falou

 
que vai prestar uma queixa individual, que se os outros vereadores não quiserem 

fazer o mesmo, que vai fazer da mesma forma. Ressaltou que se o Senhor Helcônio é tão bom 
como ele acha que é, deveria se candidatar a vereador para ver o quanto de prestígio ele tem com 
a comunidade. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos 
presentes. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o 
Edil informou ao Vereador Almir que já conversou com o prefeito a respeito da situação da 
estrada da Gruta da Mangabeira e o prefeito informou que já estar tomando as providências, que 
não depende somente dele a execução da obra, que já houve denúncia quando ele mandou 
realizar uma intervenção nessa pista anteriormente e que ele está aguardando uma resposta. Em 
seguida, fez uma indicação verbal solicitando a roçagem da estrada que liga a sede à Gruta  da 
Mangabeira, ressaltando já ter feito esse pedido pessoalmente ao prefeito, mas que gostaria de 
formalizar através de uma indicação. Em aparte, o Vereador Almir  disse não ter entendido a 
fala do Vereador Euvaldo, pedindo ao mesmo que e xplicasse  melhor o que ele quis dizer que o 
prefeito iria tomar as providências.

 
Em resposta, o Vereador Euvaldo

 
afirmou que o prefeito lhe 

disse que vai providenciar a realização do serviço, porque em outra oportunidade, quando ele 
mandou uma caçamba jogar cascalho nos buracos existentes, houve uma denúncia anônima. 
Dando continuidade, afirmou já ter conversado com o Secretário de Transportes e este lhe 
informou que estava providenciando um ‘facão’ para a máquina, que havia quebrado.

  
Em 

aparte, o Vereador Otacílio
 

disse que se esqueceu, em sua fala, de cobrar do gestor a reforma do 
cemitério do Angico, destacando que este compromisso foi assumido pelo prefeito, que já havia 
uma parte do cemitério danificada, que com as chuvas recentes outras partes também caíram, que 
é preciso tomar uma providência com a maior brevidade possível.

  
Dando continuidade, o 

Vereador Euvaldo

 

agradeceu a atenção de todos e desejou um bom dia aos presentes.

 

Em

 seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider de Oposição. Fazendo uso da palavra, 
o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , informou ao Vereador Otacílio que a 
retroescavadeira está na localidade do Uruçuzinho desde o dia anterior, conforme informação 
que lhe foi passada pelo Secretário de Transportes, Senhor William. Solicitou ao Senhor 
Presidente que seja enviado um ofício para o poder executivo solicitando a reforma da quadra de 
Tranqueiras, enfatizando que a atual gestão está à frente do município há mais de três anos e 
nada foi feito em relação a este equipamento esportivo. Comentou a fala do Vereador Otacílio 
sobre os comentários do Senhor Helcônio em redes sociais, afirmando que também pretende 
prestar uma queixa contra o mesmo para que

 

ele prove que os vereadores são corruptos. Afirmou 
que é uma denúncia

 

grande, que as redes sociais trouxeram a possibilidade das pessoas se 
expressarem livremente, que o cidadão tem todo direito de fazer uma crítica, que os vereadores 
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tem consciência do serviço que estão prestando ao município, enfatizando que vai se candidatar à 
reeleição e confia que sairá vitorioso, que o povo é quem vai dar essa resposta nas urnas. Disse 
ter consciência de tudo o que foi votado ao longo dessa legislatura, que votou conscientemente 
contra ou a favor em todas as votações, que sabe do trabalho assistencial que realiza na 
comunidade, que já fez algumas denúncias contra a atual

 
administração, que cabe ao povo

 
julgar 

os vereadores e dar o seu voto de confiança nas próximas eleições ou não. Afirmou que optou 
por não tecer nenhum comentário acerca do que foi dito pelo Senhor Helcônio no Grande 
Expediente e que preferiu abordar esse tema

 
no espaço reservado a fala dos líderes.

  
Logo após, 

o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, 

 
comentou a fala do Vereador Almir sobre a falta de providência por 

parte do legislativo municipal no problema enfrentado pelos professores, afirmando que o 
Vereador pode desconhecer o fato de que alguns requerimentos e ofícios foram protocolados 
pelo Sindicato dos Professores pedindo o apoio da Câmara de Vereadores e que todos os 
vereadores se manifestaram a favor dos professores. Disse que gostaria de deixar claro que, em 
2013 ou 2014, foi a Câmara de Vereadores que aprovou o Plano de Carreira, ressaltando que na 
época ele era o Presidente do Legislativo Municipal e que o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade pelos vereadores daquela legislatura. Afirmou que naquela mesma época também 
foi aprovado o Plano Municipal de Educação, que ele foi um dos vereadores que fez  parte da 
comissão responsável pela elaboração deste plano. Enfatizou  que gostaria de deixar claro que 
sempre esteve ao lado dos professores, que sempre defendeu os interesses desta categoria, que 
sempre buscou a melhoria dos serviços educacionais prestados no município. Salientou  que 
convidou a Secretária Municipal de Educação para participar de uma sessão do legislativo 
municipal, onde os vereadores cobraram da mesma uma providência no tocante aos decretos 
baixados pelo poder executivo, por exigência da Procuradoria Jurídica do Município. Destacou 
que a Secretária apenas cumpriu o quanto foi determinado pelos Procuradores do Município, que 
por oportunidade da sessão realizada pela Câmara, a Secretária apresentou a documentação 
encaminhada pelos Procuradores para a Secretaria de Educação, que vários professores estavam 
presentes na sessão, que a Presidente do Sindicato também estava presente e todos puderam 
observar que a Secretária estava apenas cumprindo uma determinação legal. Disse

 
ainda,  que 

em nenhum
 

momento a Secretária afirmou que os professores deixariam de receber as 
gratificações previstas no Plano de Carreira do Magistério, que estava sendo feita uma 
verificação dos documentos apresentados pelos professores para atestar a validade dos mesmos e 
tão logo estes

 
fossem reconhecidos, os professores voltariam a receber as suas gratificações, 

inclusive de forma retroativa. Afirmou que
 

a quase totalidade dos professores apresentaram a 
documentação necessária e conseguiram provar que tinham direito de receber as gratificações 
previstas no Plano de Carreira, que todos que assim o fizeram vão receber ou já receberam os 
valores a que tinham

 

direito. Ressaltou que educação deve ser prioridade de qualquer gestor 
municipal, que sempre buscou contribuir para a melhoria dos serviços educacionais prestados 
não só na sua região, mas em todo o município, 

 

destacando que a atual gestão está implantando 
uma creche na região do São José, bem como,

 

implantando o ensino fundamental II, do 5º ao 9º 
ano, e para isso está sendo feita uma reforma na Escola Ramiro Barbosa Rocha, de grande 
importância. Mencionou

 

que sempre cobrou a melhoria do transporte escolar, que na gestão 
anterior, do Senhor Albércio

 

da Costa Brito

 

Filho, fez várias reivindicações para que fosse 
melhorado o transporte escolar, que fosse garantido o acesso de todas as crianças da sua região a 
esse serviço, mas que não obteve êxito. Disse que

 

quando o prefeito Adalberto Luz assumiu o 
mandato, ampliou a oferta de transporte escolar na sua região, estendendo o benefício para todas 
as crianças e jovens do São José, Riachão, ressaltando que muitas delas deixavam de frequentar a 
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escola exatamente porque não tinha um monitor para acompanhar essas crianças durante o 
transporte escolar. Afirmou que na gestão do prefeito Adalberto Luz foram contratados diversos 
monitores para acompanhar as crianças menores durante o transporte escolar, garantindo mais 
segurança para as crianças e mais tranquilidade para os pais que entregam suas crianças para 
serem transportadas. Disse ao Vereador Otacílio que ele está coberto de razão, enfatizando que o 
vereador é o político menos valorizado no cenário político brasileiro, e que este entendimento 
não é pessoal, mas sim uma constatação que tira dos discursos de vários deputados federais e 
senadores no Congresso Nacional e deputados estaduais nas Assembleias Legislativas. Destacou 
que o vereador é o político que está mais perto do povo, é na porta de quem o eleitor bate 
primeiro, seja para fazer alguma reivindicação, seja para agradecer ou até mesmo para desabafar. 
Falou

 
que algumas pessoas não tem a exata noção quando fazem alguma postagem nas redes 

sociais, não imaginam o
 

quanto isso atinge a outra pessoa, ressaltando que os vereadores são 
seres humanos, que assim como todo ser humano cometem os seus erros, mas que eles jamais 
farão algo para diminuir as próprias dignidades, já que assim como todos os demais cidadãos, 
também estão sujeitos ao julgamento do poder judiciário. Afirmou ser contra o julgamento 
sumário feito por um cidadão qualquer, em uma rede social, dizendo que os vereadores são 
corruptos e os ofendendo com palavras de baixo calão. Disse que a atitude do cidadão mostrou 
uma completa falta de respeito pelo próximo, ressaltando que quando um cidadão age daquela 
maneira está desrespeitando não só o vereador no exercício do seu mandato, mas o ser humano, 
seus familiares e todos que o apoiaram em sua caminhada. Manifestou todo o seu apoio ao 
Vereador Otacílio, enfatizando que todos os vereadores que tenham se sentido ofendidos devem 
procurar a justiça, até como forma de garantir que esse fato não volte a ocorrer novamente e a 
dignidade das pessoas que estão exercendo esse cargo não seja novamente ferida. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente, solicitou do Assessor Jurídico que não enviasse os 
requerimentos que ele havia solicitado anteriormente, pedindo a recuperação das estradas, 
destacando que não será mais necessário encaminhá-los porque o prefeito já iniciou a 
recuperação das estradas rurais que ligam o Açude ao Riachão e do Riacho a Santa Clara, 
passando pelo São José. Afirmou que o prefeito está aproveitando o tempo nublado e as chuvas 
finas para intensificar a

 
recuperação das estradas e, por isso, onde o trabalho foi realizado o 

resultado ficou muito bom. Disse que o trabalho desempenhado pelo Senhor William, à frente da 
Secretaria de Transportes, é um trabalho árduo, que não tem dia de folga e que o Secretário

 
não 

tem
 

medido esforços para desempenhá-lo. Falou que no domingo, o Secretário estava 
acompanhando a retirada de terra em frente da Escola Ramiro Barbosa, no São José, que ele saiu 
da cidade por volta das 05h00min

 
da manhã e chegou em sua casa às 06hs30min, que isso 

demonstra todo o empenho do mesmo, demonstra que ele não está preocupado em somente 
receber o seu salário, mas sim em prestar um serviço ao povo de Ituaçu e que por esse motivo 
gostaria de deixar registrado em ata os seus parabéns a esse profissional e sua equipe. 
Parabenizou também o prefeito

 

municipal, Senhor

 

Adalberto

 

Alves

 

Luz, afirmando que o mesmo 
vem cuidando muito

 

bem das estradas do município. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse 
a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.

  

Ver. Joel Teixeira 
Silva –

 

Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu -BA, em quinze

 

de maio

 

de dois mil e vinte. 

 
 

____________________________________________  

 
 

____________________________________________ 

 

Fl. 30V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 14

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

26 DE JUNHO DE 2020

  

 
 

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
 

 
 

____________________________________________
 

 

____________________________________________ 
 

 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

____________________________________________  
 

___________________________________________   
 

___________________________________________
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fl. 31



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 1526 DE JUNHO DE 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

E
M
 B

R
A
N
C
O



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 16

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

26 DE JUNHO DE 2020

  

E
M
 B

R
A
N
C
O


