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Ata da Sétima

 
Sessão Ordinária do Primeiro

 
Período, do Segundo

 
Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.

 
Aos cinco dias

 
do mês de outubro

 
do ano de 

dois mil e dezoito, às
 

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

  
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 

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

 

Euvaldo Figueredo da Silva, Reinalvo Rocha Ferreira
 
e

 
Otacilio Caíres de Souza. Ausente a 

Vereadora Tertulina Silva Andrade. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente,  

“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a  Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi 
aprovada pelos Vereadores presentes. Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o  PEQUENO 
EXPEDIENTE,  e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: 
a) – Ofício nº 131/2018, do Prefeito Municipal capeando Projeto de Lei nº 006/2018, que 
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Ituaçu, para o 
exercício financeiro de 2019, com o seguinte teor: Exmo. Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha –  
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA . Ofício PMI –  Gabinete d Prefeito –  nº 
131/2018. Ituaçu/BA, 26 de setembro de 2018. Ref: Projeto de Lei Municipal nº 06/2018. 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 nº 06/2018 que: 
“Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de Ituaçu para o exercício 
financeiro de 2019”. 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 006 / 2018. Ituaçu, 26 de Setembro de 2018. Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa 
Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e

 
§ 5º

 
da Constituição 

Federal, combinado com o disposto nos artigos 62 e 160, § 6º,

 
inciso III, da Constituição 

Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2019  e dá outras providências". O 
mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi 
elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,  apresentando-se consistente com o 
Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021 e em observância aos princípios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como 
principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que 
permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos 
que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades 
constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata 
observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável

 

o presente Projeto de Lei, enfatiza, 
reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em 
perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance 
e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município. A 
gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das 
ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao 
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cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações. Para tanto, a definição 
clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, 
devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e 
concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual. Neste sentido, a ação 
planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de 
riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos 
programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de 
planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas. O termo orçar possui uma 
multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de 
atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela 
administração pública. Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e 
dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a 
lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como 
ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos. Em períodos de 
crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de 
alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não 
haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade. O compromisso com a 
transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o 
processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos 
e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-
financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal. O 
Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente 
da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu 
território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível 
aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem-
estar cotidiano da população. Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja 
ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus 
organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam 
em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das 
oportunidades. O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados socioeconômicos 
e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades 
do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão 
integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, 
programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício 
financeiro de 2019. As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei 
Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que 
disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento 
das diretrizes

 
estratégicas e macro objetivos, no contexto dos instrumentos de política 

governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos 
nos anos recentes, em especial: *desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação 
da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais 
carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais; *

 
promoção do desenvolvimento 

de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, 
também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e 
adaptando-as às reais necessidades da população;  *ampliação do acesso da população aos 
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serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das 
carências nutricionais; *desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de 
vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso 
indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação, transporte coletivo e outros; 
*modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do 
Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;*desenvolvimento 
institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do 
setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando

 
o fortalecimento das instituições 

públicas municipais; *desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos 
recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio 
ambiente; *desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de 
medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas; *austeridade na 
utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das 
despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão. A atuação seletiva do 
Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior 
efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, 
maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e 
da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da 
informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com 
o Estado. Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde se poderá avaliar o volume 
de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo. O Programa de Governo se 
constitui em instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. O 
Gráfico I demonstra os recursos públicos, no exercício financeiro de 2019, destinados a cada 
Programa de Governo. GRÁFICO I – PROGRAMAS  –  Código: 34; Descrição: Terceira Idade; 
Despesa Fixada: R$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais); Código: 36; Descrição: Planejamento 
e Gestão Estratégica; Despesa Fixada: R$ 463.000,00 (quatrocentos e trinta e três mil reais); 
Código: 40; Descrição: Proteção Social; Despesa Fixada: R$ 2.050.000,00 (dois milhões e 
cinquenta mil reais); Código: 41; Descrição: Água Viva –

 
Sertão Forte; Despesa Fixada: R$ 

4.904.000,00 (quatro milhões, novecentos e quatro mil reais); Código: 42; Descrição: Menos 
Lixo, Menos Pobreza; Despesa Fixada: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); 
Código: 44; Descrição: Saúde com acesso amplo e seguro; Despesa Fixada: R$12.184.000,00 
(doze milhões, cento e oitenta e quatro mil reais); Código: 45; Descrição: Fortalecimento da

 Educação Básica; Despesa Fixada: R$ 20.313.000,00 (vinte milhões, trezentos e treze mil reais); 
Código: 46; Descrição: Cidadania, Esporte e Lazer; Despesa Fixada: R$ 936.000,00 (novecentos 
e trinta e seis mil reais); Código: 47; Descrição: Criança e Adolescente; Despesa Fixada: R$ 
119.000,00 (cento e dezenove mil reais); Código: 48; Descrição: Mais Infraestrutura, Mais 
Desenvolvimento, Mais Qualidade de Vida; Despesa Fixada: R$849.000,00 (oitocentos e 
quarenta e nove mil reais); Código: 49; Descrição: Viver com Dignidade; Despesa Fixada: R$ 
23.000,00 (vinte e três mil reais); Código: 50; Descrição: Diversificar, Fortalecer a Economia 
Municipal; Despesa Fixada: R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais);

 

Código: 51; 
Descrição: Sustentabilidade Ambiental; Despesa Fixada: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil 
reais); Código: 52; Descrição: Modernização da Gestão Pública; Despesa Fixada: R$ 
4.462.000,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais); Código: 53; Descrição: 
Fortalecimento da Ação Legislativa; Despesa Fixada: R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos 
mil reais); Código: 8888; Descrição: Encargos Especiais do Município; Despesa Fixada: R$ 
742.000,00 (setecentos e quarenta e dois mil reais); Código: 9999; Descrição: Reserva de 
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Contingência; Despesa Fixada: R$ 13.000,00 (treze mil reais); TOTAL: R$ 49.400.00,00 

 

(quarenta e nove milhões e quatrocentos mil reais). A Função de Governo consiste no maior 
nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O

 

Gráfico II

 

evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público 
Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

 

GRÁFICO II –

 

FUNÇÃO

 

-

 

Código: 1; 
Função: Legislativa: Despesa Fixada: R$ 1.148.000,00 (hum milhão, cento e quarenta e oito mil 
reais); Código: 3; Função: Essencial a Justiça; Despesa Fixada: R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais); Código: 4; Função: Administração; Despesa Fixada: R$ 6.111.000,00 (seis milhões, cento 
e onze mil reais); Código: 8; Função: Assistência Social; Despesa Fixada: R$ 2.813.000,00 (dois 
milhões, oitocentos e treze mil reais); Código: 10; Função: Saúde; Despesa Fixada: R$ 
12.184.00,00 (doze milhões, cento e oitenta e quatro mil reais); Código: 12; Função: Educação; 
Despesa Fixada: R$ 20.336.000,00 (vinte milhões, trezentos e trinta e seis mil reais); Código: 13; 
Função: Cultura; Despesa Fixada: R$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais); 
Código: 15; Função: Urbanismo; Despesa Fixada: R$ 869.000,00 (oitocentos e sessenta e nove 
mil reais); Código: 17; Função: Saneamento; Despesa Fixada: R$4.596.000,000 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa e seis mil reais); Código: 18; Função: Gestão Ambiental; Despesa Fixada: 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Código: 20; Função: Agricultura; Despesa Fixada: R$ 
307.000,00 (trezentos e sete mil reais); Código: 23; Função: Comércio e Serviços; Despesa 
Fixada: R$ 41.000,00 quarenta e um mil reais); Código: 26; Função: Transporte; Despesa 
Fixada: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais); Código: 27; Função: Desporto e Lazer; Despesa 
Fixada: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); TOTAL: R$ 49.400.000,00 (  quarenta e nove 
milhões e quatrocentos mil reais). Neste contexto, em seu conjunto a presente Proposta 
Orçamentária, evidencia a política de gastos públicos, as Ações e Programas de Trabalho do 
Governo Municipal, a serem executados no exercício financeiro de 2019. Na estrutura 
governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as 
diretrizes estratégicas e macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas 
Diretrizes Orçamentárias.  A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção 
de planejamento e orçamento, tomando por base os dados socioeconômicos e financeiros, 
encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos Programas e Ações que serão 
desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2019.  Os mencionados Projetos e 
Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a 
implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, 
objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos 
indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

 
Deste modo, ao encaminhar 

o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa 
Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, 
execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da 
construção de uma sociedade mais justa.

 
Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à 

apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e 
dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

 
Gabinete do Prefeito,

 
25

        de Setembro de 2018. Adalberto Alves Luz –

 

Prefeito Municipal. b) –

 

Projeto de Lei nº 
006/2018, de 26 de Setembro de 2018, “ Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual 
do Município de Ituaçu para o exercício financeiro de 2018”; 

 

c) -

 

Ofício nº 002/2018, datado de

 04 de outubro de 2018, encaminhado pelo Senhor Flávio José Wanderley Brito, A/C do 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, apresentando diversas 
irregularidades praticadas pela atual gestão municipal, com o seguinte teor: Câmara Municipal 
de Ituaçu Bahia. A/C: Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha – Presidente. Ofício nº 002/2018. 
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Ituaçu, 04 de outubro de 2018. Senhor Presidente, FLÁVIO JOSÉ WANDERLEY BRITO , 
brasileiro,

 

casado, autônomo, portador da cédula de Identidade RG nº 04.818.967-50 SSP/BA e do 

CPF/MF 410.915.665-34, residente e domiciliado na Av. José Carlos Brito, 410, Bairro 2 de Julho, 

Ituaçu –BA, CEP 46.640-000, vem encaminhar, pelo presente, para providências, as diversas 
irregularidades praticadas pela atual gestão municipal: 1) –

 
Uso indevido do bem público: 

Serviço de terraplanagem e pavimento com “cascalho” de um estacionamento no Povoado da 
Gruta da Mangabeira em terreno particular com emprego de máquinas do PAC 2; 2) –

 

Contratação sem processo licitatório e desvio de verba da merenda escolar:
 

Construção pela 
Empresa Metalúrgica Dois Irmãos, com sede em Tanhaçu, BA, de uma cobertura no parque 
infantil na Praça Barão do Sincorá, sem a devida licitação, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais), recebendo como parte do pagamento dois depósitos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) no dia 14 de junho de 2017 e R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 03 de março de 2018 e o 
remanescente em espécie conforme notificado pelo prestador dos serviços ao denunciante. 
Depósitos realizados pela empresa do sobrinho do gestor municipal LUAN NASCIMENTO LUZ –

 

ME, ganhador da licitação de merenda escolar na atual gestão municipal; 3) –  Fraude em 
procedimento de licitação: Fraude em licitação para aquisição de material de construção com o 
uso de “laranja” “sócio de fachada”, onde o proprietário da empresa vencedora Diamantina 
Construções, era na verdade o Sr. Robson André Luz Santos, (pessoa que inclusive representou a 
empresa no pregão) sobrinho do prefeito municipal, enquanto que os documentos da empresa 
vencedora dão conta de que o proprietário legal seria o Sr. Gilmar Pires, pessoa que àquele 
tempo prestava serviços como engraxador de máquinas pesadas junto ao setor de  transportes 
“Garagem” do município. 4) – Superfaturamento  em processo licitatório: Superfaturamento em 
transporte escolar – que no ano de 2016, o valor licitado foi aproximadamente de R$ 
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), sendo que no ano de 2018 este valor foi 
praticamente dobrado, quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com os aditivos; 5) –  
Contratação de cooperativa de serviços nos anos de 2017 e 2018, sem a observância do Termo de 
Ajuste de Conduta –

 
TAC, celebrado com o Ministério Público Estadual e do Trabalho de nº 

825/2011, que proíbe expressamente a contratação deste tipo de prestador de serviços, sob pena 
de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada cláusula descumprida e 
devolução do recurso pago sob a responsabilidade do CPF do gestor, passível inclusive de ação 
civil pública por improbidade administrativa e ação penal; 6) –

 
Fraude com conluio da 

Cooperativa de transportes diversos, no qual o município licitou veículos para atender todas as 
secretarias, a exemplo: a) -

  
Objeto da licitação, em caminhão com capacidade de 6 (seis) 

toneladas para coleta de lixo no Povoado de Tranqueiras, durante 22 (vinte e dois) dias no mês, 
no entanto, a coleta está sendo realizada por um veículo D 20, com capacidade para 500 quilos, 
sendo que aludida coleta só é realizada por 2(dois) dias na semana, não sendo utilizado em 
momento algum o veiculo com as características contratado no processo licitatório. b) -

 

Objeto 
da licitação, em caminhão com capacidade de 6 (seis) toneladas para coleta de lixo no Povoado 
da Lage, durante 22 (vinte e dois) dias no mês, no entanto, a coleta está sendo realizada por um 
veículo ¾ com capacidade para 2(duas) toneladas, sendo que aludida coleta só é realizada por 
2(dois) dias na semana, não

 

sendo utilizado em momento algum o veículo com as características 
contratado no processo licitatório. c) –

 

Contratação de 2(dois) caminhões pipas com capacidade  
de 10.000 litros para fornecimento de água potável para a população no combate a seca, veículos 
que não estão prestando qualquer serviço, no entanto a cooperativa recebe mensalmente pelos 
serviços que de fato não prestou; d) -

 

Contratação de 2(dois) caminhões pipas com capacidade  
de 8.000,00 litros cada para serviço de manutenção das praças e jardins, serviços estes que estão 
sendo realizados pelo caminhão pipa do PAC 2; e) – Contratação de 3(três) veículos Vans, duas 
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para transportar pacientes para Vitória da Conquista e uma para Brumado, transporte que deveria 
ser diário, sendo que somente duas realizam de fato os serviços, todavia, não o fazendo 
diariamente, ou seja, em desacordo com o processo licitatório; f) –

 

Contratação de uma Van para 
transporte de merenda escolar, sendo que o serviço não realizado pelo veiculo Van, e sim por 
camionete  montaria, descumprindo o processo licitatório; g) –

 

Contratação de 1 (um) caminhão 
com capacidade de 6 (seis) toneladas para recolhimento diário de lixo no Povoado da Gruta da 
Mangabeira, Várzea, Paquetá e Cobra, sendo que os serviços não estão sendo cumprido

 

conforme licitado, haja vista, que o não recolhimento diário em qualquer das localidades, sendo 
que o Povoado da Cobra, Várzea e Paquetá não há qualquer tipo de recolhimento de lixo; h) –

 

Contratação de 4(quatro) caminhões truck com capacidade de 14 (quatorze) toneladas, para 
recolhimento de lixo sendo que a empresa utiliza de fato para recolhimento do lixo 2(dois) 
caminhões com capacidade de 6(seis) toneladas cada; i) –

 
Contratação de 16(dezesseis) veículos 

de pequeno porte, com 4(quatro) portas e ar condicionado, para transportar enfermos da zona 
rural de Ituaçu para a sede e municípios vizinhos, veículos estes que não estão publicamente 
identificados; 7) –

 
Pagamentos de pessoas contratadas para ser monitores em transporte escolar, 

no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), inferior ao mínimo nacional e ao ajustado no 
TAC nº 825/2011; 9) –

 
Nepotismo –

 
no executivo e legislativo

 
municipal, com uso das empresas 

vencedoras dos processos de licitação; a) –
 

Nomeação em cargos de confiança de parentes do 
gestor municipal (Cleide Morais Leite, cunhada), 40 horas como servidora estadual e 40 horas 
em cargo de confiança municipal (diretora geral de educação). Nomeação do esposo da servidora 
Cleide Morais Leite, o Sr. Aroldo Lima Chaves como chefe de gabinete do gestor municipal; b) 
Contratação do Sr. Luís Morais Leite, cunhado do gestor municipal através de cooperativa de 
serviços; Diante do todo exposto, coloca-se a disposição para maiores esclarecimentos, e ao fim, 
requer providências para ver sanadas as denúncias ora suscitadas, com a devida suspensão dos 
contratos em desacordo com TAC nº 825/2011 e demais denúncias supra referencias, c om o 
devido ressarcimento dos cofres públicos, comunicando, outrossim, ao Ministério Público 
Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas dos 
Municípios. Atenciosamente, Flávio José Wanderley Brito. b) -  Indicação  apresentada pelo 
Vereador Adriano Silva Machado, para a “Realização de Feira de Saúde no Povoado de São José 
de Lídio, deste Município de Ituaçu, Bahia”. d) – Indicação apresentada apelo Vereador Adriano 
Silva Machado, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Silva, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 05 de outubro de 2018. Senhor 
Presidente, Pelo presente, na forma regimental, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DE 

LÍDIO, DESTE MUNICIPIO DE ITUAÇU, BAHIA”. JUSTIFICATIVA:
 
A presente Indicação se dá 

pela necessidade da realização de exames e orientações para os moradores daquela localidade e 
região, voltados a prevenção de vários tipos de doenças, bem como, será uma grande 
oportunidade de divulgação da grande importância dos exames preventivos para uma vida mais 
saudável. Certo do acolhimento de Vo ssa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza 
de que o nosso Chefe do Poder Executivo, contando com o bom senso, não medirá esforços para 
atender esta indicação, dado a sua importância, subscrevo-me, Atenciosamente. Adriano Silva 
Machado -

 
Vereador-

 
PTB; d) -

 
Requerimento apresentado pelo Senhor Flávio José Wanderley 

Brito, abaixo transcrito:

 

Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores.  Ituaçu-BA, 02

 

de outubro de

 

2018. Senhor Presidente, Eu, 
Flávio José Wanderley Brito, RG nº 04.814.967-50, brasileiro, casado, residente e domiciliado, 
na Avenida José Carlos Brito, Bairro II de Julho, nesta cidade de Ituaçu -BA, venho a presença de 
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Vossa Excelência, solicitar um espaço destinado a Tribuna Livre da próxima Sessão Ordinária, a 
ser realizada no dia 05.10.2018 (sexta-feira), para fazer um pronunciamento nesta Casa 
Legislativa, com o fim específico de apresentar denúncias acerca da administração pública 
municipal. Nestes Termos; Pede Deferimento. Atenciosamente. Flávio José Wanderley Brito. Na 
sequência, o Senhor Presidente encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei nº 006/2018, acima mencionado, 
para apreciação e apresentação dos pareceres ao referido Projeto de lei.  Em seguida, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos 
expedientes lidos. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Almir Santos Pessoa:  
Perguntou acerca do Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual, questionando se este 
projeto é o que dá autorização ao Poder Executivo para celebrar convênios e contratos por um 
determinado período, sendo respondido pelo Presidente de que o

 
Projeto trata do orçamento do 

município para o exercício financeiro de 2019.
 
Ver. Otacilio Caíres de Souza:

 
Destacou

 
a 

afirmação de que a esposa do Chefe de Gabinete, Senhor
 
Aroldo Lima

 
Chaves,

 
seria contratada 

pelo município para uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, afirmando que basta 
buscar a informação no Diário Oficial do Município para verificar que ela tem um contrato de 20 
(vinte) horas semanais.

 
Prosseguindo,

 
o Senhor Presidente

 
parabenizou

 
o Vereador Adriano 

Machado pela sua indicação,
 

e afirmou que
 
foram muito boas

 
as duas Feiras de Saúde realizadas 

no município, nas comunidades da
 

Lage e Tranqueiras. Disse que não
 

esteve na Feira de Saúde 
da Lage, mas que os vereadores Almir, Ronaldo, Reinalvo, Tertulina e Joel,

 
estiveram

 
no

 
evento

 e comentaram com ele. Mencionou

 

que também viu as fotos e percebeu a magnitude do evento, 
destacando que o município precisava deste tipo de iniciativa, oferecendo serviços de saúde e 
também testes rápidos para diagnosticar algumas doenças. Disse esperar que a indicação do 
Vereador Adriano fosse atendida e a Feira de Saúde seja realizada

 

na comunidade de São José de 
Lídio e em outras também.

 

Dando prosseguimento, o Senhor Presidente

 

abriu o espaço destinado 
a TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que estava inscrito o Senhor Flávio José Wanderley 
Brito, para fazer um pronunciamento nesta Casa Legislativa, com o fim específico de apresentar 
denúncias acerca da administração pública municipal, conforme solicitação apresentada no dia 
02.10.2018, acima transcrita.

 

Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente disponibilizou 
o tempo de cinco minutos para o referido senhor fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da 
palavra, o

 

Senhor Flávio José Wanderley Brito, saudou a todos os presentes, e agradeceu a 
todos o espaço concedido, destacando

 

que não iria precisar usar da palavra, haja vista, que as 
denúncias que iria apresentar

 

acerca da administração pública municipal, já constam no

 

oficio nº 
02/2018 de sua autoria, encaminhado a esta Casa legislativa, acima transcrito.  Prosseguindo o 
Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação, a seguinte 
matéria: a) -

 

Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado para a “Realização de 
Feira de Saúde no Povoado de

 

São José de Lídio, deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos.

 

Continuando, 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. Sivaldo Ferreira da Silva : Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil

 

disse que estava gripado e por esta razão não iria falar muito, salientando que não poderia deixar 
de comentar sobre a realização das Feiras de Saúde, destacando que foi no evento em 
Tranqueiras e achou muito bom, que teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos, assim 
como outros vereadores, deputado federal Benito Gama e prefeito. Disse que a Feira de Saúde 
foi muito importante para aquela localidade e espera que o referido evento seja realizado pelo 
menos uma vez por ano. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Ronaldo da Silva 
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Rocha:
 

Saudou aos colegas vereadores e desejou um bom dia a todos os presentes. Continuando, 
o Edil falou que todos precisavam dar um voto consciente no próximo domingo para eleger o 
próximo presidente, enfatizando que muitos torcem por Bolsonaro, outros preferem Ciro Gomes, 
mas que ele torce que o melhor seja eleito e possa ajudar o país a sair dessa crise, bem como, 
torce para que os deputados, senadores e governadores também estejam imbuídos desse mesmo 
propósito. Afirmou que os políticos eleitos precisam olhar mais para o setor de saúde do país. 
Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver.  Adriano Silva Machado: Após fazer as 
saudações de praxe, o Edil comentou a sua indicação para a realização da Feira de Saúde na 
comunidade de São José de Lídio, pedindo apoio aos demais vereadores para que peçam ao 
prefeito também para que este se sensibilize e realize o referido evento. Dando continuidade, 
disse que esteve na região do Gerais nessa semana, que o pó tá tomando conta das estradas e que 
os veículos já começaram a atolar, sendo preciso que o poder executivo mande pelo menos 
passar a máquina para tirar o excesso de terra das estradas.  Ver.   Otacilio Caíres de 
Souza:

 
Saudou aos colegas Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e 

prosseguindo, o Edil
 

parabenizou a equipe organizadora pela realização da Feira de Saúde na 
comunidade de Tranqueiras, afirmando que foi um evento de muito sucesso e que ele viu as 
pessoas muito alegres e satisfeitas com essa iniciativa. Pediu para que, se possível, o evento 
também seja realizado nas localidades com maior concentração populacional do município, 
afirmando que a medida seria boa para todos. Enfatizou que ele sempre elogia o que é bom e 
critica o que está errado. Afirmou que não poderia deixar de parabenizar o prefeito pelo serviço 
de recuperação das estradas que está sendo realizado nas comunidades de Almas Pobres, Boca da 
Mata e Ovelha, destacando que quando é preciso falar mal,

 

tem que falar, mas que quando é para 
parabenizar, tem que parabenizar. Salientou que está vendo o trabalho ser feito com qualidade 
nas estradas da sua região, ressaltando que não está sendo fácil devido ao período de seca e que 
está sendo preciso molhar várias vezes para conseguir realizar o trabalho, mas o trabalho está 
sendo feito e por isto ele está parabenizando. Mencionou que nunca é tarde para fazer o benefício 
para o povo, mas que ele considera que esse benefício demorou para chegar naquela região, mas 
pelo menos o serviço está sendo feito com qualidade. Dando continuidade, o  Edil  afirmou que o 
município está passando por um período de seca muito grande e que várias comunidades estão 
enfrentando o problema da falta d’água. Disse que ele vê uma grande falha na atuação do 
INEMA, citando o Senhor Antônio Bento como exemplo, já que ele é proprietário de terras e 
tem dois pivôs instalados e está usando toda a água do Rio Ourives, enquanto do Açude para 
baixo o leito do rio já está seco. Afirmou que o INEMA esteve no município, mas que 
infelizmente, como diz o ditado popular, quem fala mais alto é o dinheiro, já que os fiscais 
percorreram todo o leito do rio, viu a situação do manancial, mas não tomou nenhuma 
providência. Voltou a afirmar que na propriedad e citada por ele existem dois pivôs, que irrigam 
cerca de sessenta hectares cada, sem levar em consideração os cem mil pés de café que foram 
plantados pelo menos recentemente e cem mil pés de maracujá que estão sendo irrigados todos 
os dias. Destacou que, enquanto isso, o povo está sofrendo com a falta d’água e que se não 
chover logo, os animais vão morrer de sede.

 

Em aparte, o Senhor Presidente afirmou ter sido 
muito boa a colocação feita pelo Vereador Otacílio, destacando que foi procurado por moradores 
do Açude, para falar sobre a questão do abastecimento de água da comunidade. Disse que parou 
de correr água no rio e o mesmo está tão poluído, que é possível ouvir a água borbulhando e 
‘pipocando’ de sujeira. Disse

 

ter conversado com o prefeito a respeito desse assunto e que ele 
disse que iria providenciar os tubos para instalar um sistema de abastecimento de água para a 
localidade. Destacou que já foi feito o levantamento e que a rede será estendida, beneficiando as 
comunidades do Açude e Riachão, atendendo um pedido seu, totalizando cerca de doze 
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quilômetros de rede, beneficiando cerca de 120 (cento e vinte) famílias. Ressaltou

 

que fica grato 
ao prefeito Adalberto por essa iniciativa, já que água é vida. Enfatizou

 

que os moradores do 
povoado do São José, por muitos anos, ouviram promessas de que seria instalado um sistema de 
abastecimento de água na localidade, mas somente agora, com o empenho do Deputado Federal 
Benito Gama e do prefeito Adalberto é que a água chegou naquela comunidade. Disse que é 
muito grato ao prefeito Adalberto por ter olhado, logo no primeiro ano da

 
sua

 
gestão, por aquela 

comunidade, destacando
 

que o mesmo não teve uma boa votação lá, mas mesmo assim ele levou 
o benefício, demonstrando que as suas ações não estão sendo pautada por questões políticas e 
que ele não está fazendo nenhum tipo de perseguição. Falou

 
que gostaria de deixar registrado o 

seu agradecimento ao prefeito pelo benefício nas comunidades do São José, Canabrava, Largo e 
adjacências, bem como,

 
pelo sistema de abastecimento que vai beneficiar as localidades de 

Açude e Riachão.
 

Dando continuidade, o Vereador Otacílio
 
disse que a renda da propriedade do 

Senhor Antônio Bento vai toda para os municípios de Barra da Estiva e Ibicoara,
 

e quem fica 
prejudicado são os moradores de Ituaçu. Falou

 
que, aproveitando as colocações feitas pelo 

Senhor Presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal solicitando a implantação de um 
sistema de abastecimento de água para beneficiar a localidade de Prata da Ovelha, ressaltando 
que os moradores enfrentam graves problemas de falta d’água no período da seca e que, se 
nenhuma providência for tomada, as pessoas vão ter que se mudar de lá. Destacou que a 
comunidade já está sendo abastecida por carros-pipa.  Sugeriu que o sistema seja feito a partir do 
Rio Taquari, com canos de 75 (setenta e cinco), já que a água viria por gravidade e acabaria de 
uma vez com o problema. Afirmou que já existe um sistema que traz água do Rio Taquari para a 
casa de Ramirinho, mas que é particular e foi construído com canos doados pelo seu patrão. Em 
seguida, o Vereador Otacilio pediu ao prefeito que seja concluído o sistema de abastecimento de 
água de Boca da Mata, enfatizando que já foi instalada a caixa d’água, mas ainda não  foi 
concluída a rede de canos para atender a população. Solicitou ainda do prefeito, que o mais 
rápido possível, ligue o poço do povoado de Angico, já que os moradores dessa localidade estão 
sofrendo com a falta d’água. Disse que sabe não ser fácil atender a todos os pedidos e que está 
ciente de que não pode ficar só criticando, sendo preciso estar atento às diversas dificuldades 
enfrentadas pelo município. Em seguida, comentou o uso da Tribuna Livre pelo Senhor Flávio 
na sessão anterior, afirmando que ele

 
fez o que acredita ser correto, que existem coisas erradas e 

precisam ser apuradas, mas que ele defende a atuação dos monitores nos ônibus que fazem o 
transporte escolar, até porque ele tem um filho de quatro anos que estuda e utiliza esse meio de 
transporte, assim como existem diversos outras famílias na mesma situação. Destacou que a 
atuação dos monitores é importante, que eles ganham pouco, mas que o município não tem 
recurso suficiente para pagar mais por esse serviço. Disse que é muito difícil para os

 
pais 

deixarem seus filhos serem transportados nos ônibus e vans escolares sem ter uma pessoa para 
auxiliar o motorista, já que este não tem condição de dirigir e controlar as crianças ao mesmo 
tempo. Afirmou que o objetivo da sua fala não é elogiar o prefeito, mas sim dizer a realidade, 
destacando que, independentemente de quem seja o prefeito, quando ele precisa falar mal, fala 
mal, mas também sabe reconhecer as coisas boas. Destacou que o município e o país atravessam 
uma crise muito grande, salientando

 

que tem andado pelo município para pedir voto para os 
deputados e que tem visto a situação de falta d’água, mas que tem percebido o empenho do 
gestor para tentar resolver esses problemas, mas que infelizmente ‘Jorjão’ sozinho não dá conta e 
que o prefeito precisa colocar mais uma ou duas pessoas para ajudar nesse período de seca. 
Afirmou que 99% (noventa e nove por cento) do município está passando por dificuldade no 
abastecimento de água,

 

e que por este motivo ele está pedindo ao prefeito que coloque mais 
pessoas para ajudar ‘Jorjão’, porque ele sozinho não tem condição de atender a todos. Finalizou 
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desejando um bom dia a todos. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder 
da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Ver. Almir Santos Pessoa, 

 

saudou 
a todos os presentes, e prosseguindo, solicitou ao Senhor Presidente

 

uma cópia da denúncia 
apresentada pelo Senhor Flávio

 

José nesta

 

sessão, afirmando que pretende analisá-la 
cuidadosamente, já que foram apresentadas diversas denúncias e que ele precisa tomar 
conhecimento de todas elas. Comentou a fala do Vereador Otacílio, afirmando ter entendido que 
ele não é contra os monitores que atuam no transporte escolar do município, mas defendia um 
salário justo para estes profissionais. Dando continuidade, o Edil agradeceu ao prefeito por ter 
atendido duas indicações feitas por ele, resolvendo a questão da água do Taquari e do Marçal. 
Disse que o prefeito locou um poço particular para atender a comunidade do Marçal e no Taquari 
o funcionário do município começou a prestar o serviço como manda a lei. Destacou que em 
sessão anterior fez uma indicação referente a estrada de Tranqueiras e que já foi iniciado o 
serviço de recuperação. Solicitou que seja reiterado o ofício em que ele solicitou ao poder 
executivo a reforma da quadra de Tranqueiras e da Gruta, ressaltando que no caso da Gruta, 
trata-se de uma reforma e ampliação. Falou

 

que o prefeito esteve em Tranqueiras recentemente, 
participando do velório e viu a situação da quadra, que não pode ser usada pelos alunos da 
escola, sob risco de ocorrer um acidente grave, já que alguns alambrados já caíram, alguns já 
foram retirados, mas ainda tem muitas pontas que colocam em risco a integridade física dos 
usuários. Dando continuidade,

 
o Vereador Almir

 
disse que esteve na comunidade do Açude no 

mês de setembro e os moradores lhe questionaram sobre o abastecimento de água e afirmaram 
que eles precisam ter acesso a uma água de qualidade para beber e cozinhar. Falou que ele se 
colocou

 
à disposição para ajudar e tentar resolver o problema através dos deputados e do 

prefeito, mas conforme foi dito pelo Presidente, o problema já vai ser resolvido e que ele espera 
que realmente seja, já que essa comunidade é muito carente de água, ressaltando que, devido a 
quantidade de produtos usados na propriedade do Senhor

 
Antônio Bento, citada pelo Vereador 

Otacílio, comprometem a qualidade da água do Rio Ourives. Disse concordar com as críticas que 
foram feitas ao Senhor Antônio Bento, mas que é preciso buscar uma solução que permita a ele 
continuar produzindo sem prejudicar o rio, já que ele gera emprego no município e a falta  de  

oportunidades em Ituaçu é muito grande, sendo preciso valorizar quem gera emprego. Em 
seguida, solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício para o poder executivo pedindo que 
seja construída uma extensão da rede da EMBASA para atender a comunidade da Gruta, 
enfatizando que o Presidente da Associação de Moradores, desde a gestão anterior, vem lutando 
por esse benefício. Destacou que os moradores querem ter acesso a uma água de qualidade e que,  
para isto, muitos estão indo buscar água em Barra da Estiva, sendo que no condomínio do 
Senhor Luís Caires já chega água fornecida pela EMBASA. Prosseguindo, o Vereador Almir  
parabenizou a gestão municipal pela realização da Feira de Saúde, assim como parabenizou o 
Senhor Flávio José pela coragem de vir ao legislativo para denunciar as irregularidades que 
ocorrem no município. Afirmou que o dever dos vereadores é analisar essas denúncias, sendo 
preciso ouvir as acusações e ouvir a defesa, antes de tomar qualquer medida com base no que a 
lei determina. Dando continuidade, afirmou ter um carinho muito grande pelo

 
ex-prefeito,

 Senhor Lupes
 

José dos Santos, que é uma pessoa que lhe trata super bem, dono de um grande 
coração e que procura tratar a todos bem. Em seguida, disse que está se aproximando o dia de 
votar, enfatizando que cada pessoa tem o seu candidato, que é preciso respeitar isso e que as 
eleições precisam ser disputadas de forma limpa, sem tentar denegrir a imagem de ninguém e 
que o povo possa escolher e eleger quem acredita ser o melhor. Pediu o apoio dos presentes para 
eleger o deputado estadual Marquinhos Viana, o deputado federal Paulo Magalhães, Senadores 

o 
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um

 

vota no candidato que achar melhor, que ele tem o seu candidato, mas que não vai interferir 
na decisão dos outros. Disse

 

nunca ter visto tanta gente manifestando espontaneamente o seu 
apoio a um candidato como está sendo agora com Bolsonaro, destacando que acha que não vai 
votar nele, mas acredita que o mesmo

 

tem grande chance de vitória. Finalizou desejando um bom 
dia a todos.

 
Prosseguindo, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da 

Câmara. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico,
 
Dr. Antônio Augusto Medrado dos 

Anjos e Silva, inicialmente
 

saudou a todos os presentes, e afirmou que tem o sonho de ver o 
problema de falta d’água resolvido no Nordeste e que não sabe por que

 
os nordestinos continuam 

votando nos representantes lá de Brasília, destacando que a região tem um grande potencial 
hídrico, mas ninguém adota as providências necessárias. Questionou porque não é construída 
uma nova barragem, enfatizando que todos os ituaçuenses conhecem a barragem existente,

 
e que 

este é um dos motivos que dificultam o pedido de votos para os deputados. Destacou o potencial 
hídrico do Rio Ourives e do Rio de Contas, mas ressaltou que faltam políticas públicas voltadas 
para o Nordeste, que utilizem melhor os mananciais existentes.

 
Afirmou que se fosse feita uma 

barragem no Rio da Várzea, a água poderia ser usada para abastecer o povoado da Gruta da 
Mangabeira tranquilamente. Defendeu que não existe turismo sem água, porque o turista quer 
tomar banho, fazer sua higiene pessoal e para isso precisa de água. Ressaltou que estimular o 
turismo na Gruta da Mangabeira é difícil, enfatizando que na gestão do ex-prefeito Lupes  José 
dos Santos, foi feita uma tentativa. Afirmou que Ituaçu possui um selo do Ministério do 
Turismo, que classifica o município como sendo um dos que possui potencial turístico, mas que 
Ituaçu ficou para trás de Mucugê e de outros tantos municípios da região. Destacou que na 
sessão anterior, o Vereador Reinalvo fez uma indicação, que ele gostaria que fosse lida na 
próxima sessão e que os demais vereadores endossassem a mesma junto a  Secretaria Estadual e 
ao Ministério competentes. Disse ser um absurdo o que a EMBASA faz em Ituaçu e região, 
destacando que o primeiro problema são os dejetos jogados no rio em Barra da Estiva, que nunca 
foi adotada nenhuma providência em relação a isso. Salientou que esse assunto já foi levado até 
o conhecimento do Ministério Público. Mencionou

 
que a segunda aberração foi abordada pelo 

Vereador Otacílio, defendendo que a prioridade no abastecimento de água deve ser da 
população. Disse que a geração de emprego e renda é importante, mas que se forem feitos os 
investimentos necessários, o turismo vai gerar muitos empregos no município. Defendeu que a 
Câmara de Vereadores de Ituaçu deve empunhar essa bandeira e buscar o atendimento dessa 
demanda junto ao Governo do Estado e Governo Federal. Falou

 
que a população conhece o 

problema e todos estão vendo o Rio Ourives sem água, questionando como isso pode acontecer. 
Destacou que a agricultura familiar tem uma importância muito grande no município, pois fixa o 
homem no campo. Finalizou agradecendo ao Senhor Presidente pela oportunidade de se 
manifestar sobre esse assunto.

 
Em questão de ordem, o

 
Vereador Reinalvo

 
elogiou as palavras 

do Assessor Jurídico e afirmou que já tinha a intenção de pedir aos demais vereadores que 
encampassem essa luta também, bem como gostaria que a sua indicação fosse lida no plenário da 
Câmara, tendo sido esclarecido ao mesmo que ele não fez uma indicação, mas sim o pedido de 
um ofício e que por essa razão

 

o mesmo

 

não foi lido em plenário.

 

Voltando a usar da palavra, o

 Ver. Otacilio , disse que gostaria de levar ao conhecimento do Vereador Almir e demais 
vereadores, que ele não é contra o uso da água, mas sim que nesse período de seca haja uma 
limitação de uso, baseada na disponibilidade de recursos hídricos no leito do rio. Disse que se

 

a

 
água só é suficiente para manter um pivô, que o produtor não poderia estar irrigando com dois 
pivôs. Quanto aos empregos gerados, defendeu que 80% (oitenta por cento) dos empregos 
deveriam ser destinados aos moradores de Ituaçu, já que o produtor usa os recursos hídricos do 
município. Disse ainda, que somente 10% (dez por cento) da mão de obra utilizada é de Ituaçu e 
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que o restante são pessoas de outros municípios. Parabenizou o Assessor Jurídico Dr. Antônio 
Augusto pela sua fala, enfatizando que para resolver o problema do Nordeste só com a 
construção de barragens, porque caso contrário o problema vai persistir sempre.

 

Voltando a usar 
da palavra, o Assessor Jurídico,

 

esclareceu ao Vereador Reinalvo que somente é lido na Ordem 
do Dia as indicações feitas pelos vereadores e que os ofícios solicitados pelos parlamentares não 
são lidos em plenário. Disse que nesse caso específico, o vereador agiu corretamente em ter 
pedido um ofício, já que não poderia ser uma indicação, tendo em vista que o poder executivo 
não tem condição de atender tal pedido para construir uma barragem. Afirmou que a forma 
correta é através do envio de ofício ao prefeito para que busque junto aos seus representantes os 
recursos para construção da barragem. Falou que caso seja da vontade dos vereadores, quando 
houver um ofício relevante enviado pelo legislativo, o mesmo poderá ser lido no plenário. Em 
questão de ordem, o

 
Vereador Almir disse que gostaria de ter os seus ofícios lidos em plenário. 

Sobre a questão do uso da água, afirmou ter passado em mais de trinta comunidades durante a 
campanha e ouviu muitas reclamações de falta d’água, citando como exemplos, a Canabrava e 
Guigó. Destacou que na Santa Clara existe um poço com vazão de trinta e seis mil litros, 
defendendo que esse manancial poderia ser usado para abastecer o Guigó e Canabrava, já que a 
solução seria mais econômica que perfurar outro poço nessas comunidades. Comentou a fala do 
Vereador Otacílio, ressaltando que o mesmo também possui a sua plantação e que ele não tinha o 
objetivo de defender o Senhor Antônio Bento, mas quem planta, quer colher e para isso é preciso 
irrigar. Afirmou que a maior demanda das comunidades é água, destacando que a cidade é 
abastecida e, mesmo assim, quando fica um dia sem cair água nas torneiras, as pessoas já 
reclamam, questionando o que falar então das comunidades rurais, que ficam vários dias sem 
abastecimento. Dando continuidade, questionou se a questão do Bonito foi resolvida, afirmando 
que esteve na localidade e algumas casas estavam sem receber água há mais de oito dias. 
Voltando a usar da palavra, o Ver. Reinalvo comentou a fala do colega Almir a respeito da água  
da localidade de Santa Clara, afirmando que já pediu ao prefeito para fazer uma extensão de rede 
para abastecer as comunidades de Riacho Fundo e Barra. Disse que o prefeito solicitou que fosse 
feita a medição, mas até o presente momento ainda não começou a fazer. Sobre a água das 
localidades de Canabrava e Guigó, o Edil falou que o Deputado Estadual Marquinhos Viana 
mandou fazer um levantamento da quantidade de famílias que seriam beneficiadas, que ele 
providenciou esse levantamento para que fosse perfurado um poço na localidade, mas que até o 
presente momento não obteve nenhuma resposta

 
nesse sentido. Afirmou que o prefeito lhe 

garantiu que vai perfurar um
 

poço na região para abastecer as localidades do
 
Guigó, Canabrava e 

região. Acrescentou
 

que o deputado garantiu que consegue a tubulação para construir a rede de 
abastecimento. Enfatizou

 
que não gosta de comentar sobre obras que ele não tem certeza de que 

serão feitas, por medo de criar uma falsa expectativa no povo, preferindo comentar quando tem 
certeza da realização

 
das mesmas.

 
Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio 

Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes em
 
nome do ex-prefeito Lupes José dos 

Santos, presente na sessão. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Almir a respeito da 
quadra de Tranqueiras, afirmando ser um distrito muito grande e que é uma vergonha ter um 
equipamento esportivo naquele estado, enfatizando parecer que os alambrados foram retorcidos e 
que ele não sabe como chegou nesse estágio de deterioração. Salientou que além da quadra, 
existe uma área de eventos que também está em péssimo estado de conservação, ressaltando ter 
conversado com o prefeito a respeito do assunto e que, segundo informações, existe a pretensão 
de construir um ginásio de esportes em Tranqueiras. Disse ser uma vergonha ter uma quadra de 
esportes naquela situação num distrito tão importante para o município, onde moram pessoas 
muito acolhedoras. Destacou que sempre que vai a Tranqueiras é muito bem recebido pelo povo 
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de lá, recebendo muitos convites para ir à casa das pessoas, sendo muito gratificante receber esse 
tipo de tratamento. Defendeu que o distrito de Tranqueiras precisa receber mais obras. Comentou 
que no mesmo dia que conversou com o prefeito a respeito da quadra de Tranqueiras, o gestor 
informou que vai instalar o sistema de abastecimento de água na localidade do Marçal, usando 
como manancial o Rio de Contas e que pretende construir um reservatório grande no local para, 
posteriormente, usar o mesmo para abastecer o distrito de Tranqueiras. Falou que o prefeito está 
fazendo todos os levantamentos para verificar essa possibilidade. Em questão de ordem, o  
Vereador Almir

 
afirmou que a meta do prefeito é levar a água de Tranqueiras para o Marçal, 

usando o reservatório existente no Distrito para abastecer a comunidade através de uma rede de 
canos, destacando que essa informação foi lhe passada pelo próprio prefeito. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente

 
afirmou que o prefeito havia lhe passado uma informação 

diferente, que é preciso aguardar para ver o que será feito efetivamente. Em seguida, comentou 
sobre a questão do abastecimento de água da localidade de Arrecife, afirmando que os moradores 
usam uma água emprestada por um Senhor do povoado de São João. Disse que os moradores lhe 
procuraram e que ele gostaria de fazer uma indicação verbal para que seja construída uma 
extensão de rede, podendo usar a água da região dos Morros ou do Lajedo. Falou  que os 
moradores pagam uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) por mês para receber água de duas a três 
vezes por semana. Prosseguindo, comentou a fala do Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto 
sobre a importância de se construir barragens, ressaltando que muitas vezes o governo tem 
optado por perfurar poços, mas que essa água só é usada para o consumo humano, ficando a 
agricultura esquecida. Destacou que se o governo investisse mais na construção de barragens, 
muitas pessoas poderiam estar plantando. Mencionou  que o lago da barragem de Cristalândia 
chega até perto da comunidade do Jataí e que se fosse construído outro barramento, o lago se 
estenderia até outras comunidades, possibilitando o plantio de novas lavouras e o potencial 
agrícola de Ituaçu e municípios vizinhos seria melhor explorado. Dando continuidade, agradeceu 
a parceria do Deputado Estadual Marquinhos 0Viana, afirmando estar confiante na sua reeleição, 
ressaltando que o considera muito mais que um político aliado, sendo um amigo que tem o seu 
voto e a sua confiança. Disse que é fácil pedir voto para ele, porque as pessoas demonstram 
vontade de votar no mesmo. Por fim, desejou uma boa sorte ao Deputado Marquinhos Viana 
nessas eleições, destacando ser

 
o mesmo

 
uma pessoa de bem, rogando a Deus que ele faça muito 

por Ituaçu. Enfatizou
 

que deu ao referido Deputado
 
o Título de Cidadão Ituaçuense, que os 

moradores do município gostam muito dele e esperam que ele faça muito por Ituaçu. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, em especial ao Vice -
Prefeito Senhor Luís Pessoa e aos alunos da Escola Municipal Juvenal Wanderley, e em seguida, 
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 
cinco de outubro de dois mil e dezoito. 

 
_________________________________________

 
_________________________________________

 
_________________________________________

 _________________________________________
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