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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período, do Terceiro Ano Legislativo da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA. Aos treze dias do mês de dezembro do ano de
dois mil dezenove, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na Praça
Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida esta
Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha , tendo como Secretários
os Vereadores : Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário).
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores:
Márcio Aparecido Araújo Rocha – Presidente; Reinalvo Rocha Ferreira - Vice-Presidente; Joel
Teixeira Silva (1º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Ronaldo da Silva Rocha, Adriano Silva
Machado, Otacilio Caíres de Souza, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, Almir Santos Pessoa e
Tertulina Silva Andrade. Ausente o Vereador Euvaldo Figueredo da Silva - 2º Secretário (falta
justificada). Diante da ausência do segundo secretário, o Senhor Presidente convidou a Vereadora
Elza Marillu Martinelly Silva Ramos para compor a Mesa Diretora. Constatado o quórum
regimental, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha , “invocando a
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que
fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores
presentes. Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE, e solicitou a
Secretária que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) – Ofício nº 139/2019, encaminhado pelo
Secretário Municipal de Administração e Finanças, ao Vereador Almir Santos Pessoa, com o
seguinte teor: Ofício nº 139/2019. Ituaçu, Bahia, 06 de dezembro de 2019. À Câmara Municipal de
Vereadores de Ituaçu/Bahia. Vereador Almir Santos Pessoa – PSD. Assunto: Resposta do Ofício
GP/115/2019. Prezado Vereador, De imediato levo oficialmente ao conhecimento de Vossa
Senhoria que o Município é parte autora no processo judicial nº 1005653-07.2019.4.01.3307,
tombado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista -BA que requer
mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a seus empregados que ostentam
natureza indenizatória, do qual essa Comuna argumenta que os referidos valores são pagos sem que
haja incidências do inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Por assim ser, no ultimo dia 31 de julho
de 2019, foi deferido em parte a liminar para suspender a exigibilidade das Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre os valores pagos dos empregados do Município de Ituaçu/BA e que
o Município recorreu da decisão a fim de manter totalmente deferido a suspensão dos valores
requeridos. Por fim, há de se considerar nobre edil, que mesmo obtendo êxito na ação requerida por
esta Municipalidade, independe e não exclui a obrigatoriedade de pagamento do INSS patronal,
cujos valores não deixaram de ser repassados a Previdência Social, mormente aquelas citadas pelo
Ilustríssimo Vereador, referente ao rec olhimento dos professores da rede municipal de ensino,
alusivo as competências 06/2019, 07/2019, 08/2019 e 09/2019 conforme comprovante de
pagamento de guias de recolhimento anexo. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para
cumprimenta-lo e dedicar-lhes votos de elevada estima, distinta consideração e apreço. Vanildo
Ribeiro Araújo - Secretário de Administração e Finanças; b) – Ofício nº 0259/2019, datado de vinte
e cinco de novembro do corrente ano. A sua Excelência o Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha,
Presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral
da União. Senhor Presidente, Informamos a V. Exa., da ocorrência do crédito de recursos
financeiros, sob bloqueio, em 22/11/2019, no valor de R$ 988.225,64, na conta vinculada ao
Contrato de Repasse nº 848406/2017 – Operação 1041886-38, firmado com o Município de Ituaçu,
assinado em 27/12/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério
do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITUAÇU”. Respeitosamente Roque Antônio Almeida de
Oliveira – Supervisor de Filial – Gerência Executiva de Governo de Vitória da Conquista; Herbert
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Alves Santos – Gerente de Filial S. E. – Gerencia Executiva de Governo Vitória da Conquista. c) Projeto de Resolução nº 004/2019, apresentado pelo Vereador Almir Santos Pessoa, com o seguinte
teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de dezembro de 2019. Senhor Presidente, Encaminho a Vossa
Excelência o incluso Projeto de Resolução Legislativa, que concede o título honorífico de cidadão
Ituaçuense ao Senhor Hamilton Matos Lima, solicitando que o mesmo seja apreciado pelo Plenário
desta Casa. JUSTIFICATIVA : O Senhor Hamilton Matos Lima, é natural de Tanhaçu, Bahia, onde
viveu a sua infância, nascido em 03 de fevereiro de 1983, filho de Manoel Moreira Lima e Neuza de
Souza Matos. Concluiu o seu ensino médio em 2002, ano em que teve seu primeiro contato com o
comércio farmacêutico na “Rede de Farmácias Santa Edwiges”, em Tanhaçu, Bahia, sendo que, em
20 de dezembro do mesmo ano (2002), chegou a esta cidade de Ituaçu, Bahia, para prestar os
serviços na “Farmácia São Camilo”, da mesma Rede de Farmácias Santa Edwiges. No ano de 2006,
ingressou na Farmácia de manipulação Macela Dourada, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia,
galgando a confiança e respeito de todos, levando-o ao cargo de responsável pelo treinamento dos
novos ajudantes da Farmácia Marcela Dourada, incluindo a Rede em Salvador. Em 2008 retornou a
esta cidade de Ituaçu, Bahia, como Gerente Administrativo da Farmácia São Camilo. Em 2013,
realizou o seu maior sonho, desde que passou a atuar no Mercado Farmacêutico, qual seja, fundou
“Farmácia Hamilton & Marcone”, nesta cidade de Ituaçu, Bahia, uma Empresa pautada nos valores
no atendimento de qualidade, ética, profissionalismo, sempre com e respeito e urbanidade, gerando
assim, emprego para os ituaçuenses. Destaca-se ainda, pela sua conduta de homem sério, cumpridor
de suas obrigações e de conduto ilibada. Engajou em nossa sociedade como se filho fosse. Por isso,
Hamilton Matos Lima, merece todo o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao
nosso município de Ituaçu, além de possuir fortes amizades em todo o nosso município e em toda
região circunvizinha. Na certeza de que esta proposição será aceita por todos os colegas Edis,
subscrevo-me, Atenciosamente, Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD; PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 004, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019. “Concede o título honorífico
de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR HAMILTON MATOS LIMA”. A MESA DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO:
Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Hamilton Matos
Lima, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das reuniões
da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Bahia, 13 de dezembro de 2019. Almir Santos
Pessoa - Vereador – PSD; d) - Projeto de Resolução nº 005/2019, apresentado pelo Vereador
Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: Ituaçu em maio de 1999 e desde o ano de
2000 exerceu os seguintes cargos públicos, No ano de 2000 exerceu a função de Encarregado de
Transportes por um período de 06 meses; De 2001 a 2008 exerceu o cargo de Encarregado de
Transportes; De 2011 a 2012 exerceu o cargo de Diretor de Obras; De 2013 a Julho de 2016
exerceu o cargo de Chefe de Gabinete; De Agosto de 2016 a dezembro de 2016 exerceu o cargo de
Motorista do SAMU 192 (cargo concursado); De 2017 até a presente data exerce o cargo de Chefe
de Gabinete. Vale ressaltar, que o Senhor Aroldo Lima Chaves, além de ter muitos serviços
prestados nos quatro cantos do município, possui uma pequena propriedade na localidade do
Boqueirão onde gera emprego e renda para várias pessoas daquela região. Atualmente tem
desenvolvido um belo trabalho junto ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, em todas
as áreas, com destaque para o abastecimento de água em várias comunidades e o bom
relacionamento com os Órgãos Estaduais e Federais, através dos quais, o mesmo consegue facilitar
boas ações para o município de Ituaçu. Por isso, o Senhor Aroldo Lima Chaves, merece todo o
nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso município de Ituaçu, além de
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possuir fortes amizades em todo o nosso município e em toda região circunvizinha. Na certeza de
que esta proposição será aceita por todos os colegas Edis, subscrevo-me, Atenciosamente, Márcio
Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PR; PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 005, DE
13 DE DEZEMBRO DE 2019. “Concede o título honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR
AROLDO LIMA CHAVES”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU
– ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do
Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título

Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Aroldo Lima Chaves, pelos relevantes serviços
prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Ituaçu, Bahia, 13 de dezembro de 2019. Márcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador
– PR; e) – Indicação apresentada pela Vereadora Tertulina Silva Andrade , com o seguinte teor:
Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de dezembro de 2019. Senhores Vereadores, Pelo presente, exponho a
esta Câmara, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de banheiros públicos no Povoado de
Lagoa da Lage, deste município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: O Povoado de Lagoa da Lage
vem crescendo a cada dia, possui uma feira livre aos domingos, frequentada por todos daquela
região, onde o movimento é relativamente grande, por isso, é necessário que se construa banheiros
públicos, em numero de dois, para que os homens e mulheres possam utilizar separadamente. Há de
considerar que quando são realizados eventos festivos o odor das ruas e da praça publica fica
insuportável, não se esquecendo de que a higiene é fator de saúde pública. Com a construção dos
banheiros, evitará até os atos de desrespeito ao pudor público. Lembrando ainda, que para as
mulheres a falta de banheiros públicos torna-se mais doloroso. Certo do acolhimento dos 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,
Tertulina Silva Andrade - Vereador PL. f) – Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Iolanda
Medrado Silva e Silva, com o seguinte teor: Ituaçu, 06 de dezembro de 2019. Mesa Diretora,
Apresentamos a esta Casa Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. IOLANDA
MEDRADO SILVA E SILVA. MOÇÃO DE PESAR: No dia 03 deste mês de dezembro do corrente ano
de 2019, fomos acometidos de uma imensa tristeza e pesar devido ao falecimento da Professora
IOLANDA MEDRADO SILVA E SILVA . Nascida neste município de Ituaçu, Bahia, filha de José
Anísio dos Anjos e Silva e Iramaia Medrado Aguiar e Silva, foi casada com Vildomar Pereira da
Silva, o qual faleceu em 27 de outubro de 1999, nascendo desta união dois filhos, Maria Anita e
Mateus. Professora Iolanda cursou o ensino fundamental, nas Escolas Reunidas Dr. Joaquim
Manoel Rodrigues Lima, sendo que, no ano 1962, concluiu o Ensino Médio, na cidade de Jequié,
Bahia. Em 1965, formou-se em Professora, pelo Instituto de Educação Isaias Alves – ISEIA, na
cidade de Salvador, Bahia. Aprovada no concurso para preenchimento de vagas no quadro de
professores do Estado da Bahia. Abraçou a sua longa e bem sucedida missão de professora,
iniciando neste Município de Ituaçu, Bahia, na Escola Estadual da localidade da Cal, sendo que esta
foi a primeira Escola Estadual a ser implantada na zona rural deste município. Posteriormente veio a
lecionar nas Escolas Reunidas Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima, nesta cidade de Ituaçu, Bahia,
lecionou também na Escola Norma de Ituaçu, Bahia. Em 1972, com o advento do Funrural, ficou a
disposição do referido Órgão Federal na cidade de Salvador, onde desempenhou a função técnica
administrativa em sua implantação neste Estado da Bahia. Aproveitando-se de sua estadia na cidade
de Salvador, Bahia, concluiu o curso superior de Licenciatura em Geografia, no ano de 1977. Após
o seu casamento com Vildomar Pereira da Silva, fato este ocorrido no ano de 1979, mudou-se para
a cidade de Brumado, onde voltou a lecionar até a sua aposentadoria, encerrando assim um ciclo de
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dedicação à educação. Retornou para a cidade de Salvador a procura de um ensino melhor para os
seus dois filhos. “Iolanda”, como era conhecida, era uma pessoa alegre, transmitia paz, sua maior
virtude era a simplicidade, que a fazia forte, humana e acima de tudo generosa. Era uma pessoa do
bem Escolheu a mais nobre formação, a de professora, com sua dedicação, carinho e amor.
Transmitia o saber e conhecimentos a todos indistintamente, por isso, adquiriu o respeito não só de
seus alunos, mas também dos seus colegas professores e auxiliares. Deixa para nós um exemplo de
mãe, de amiga e de profissional que soube honrar a grande missão de educadora. Descendente de
uma das mais tradicionais famílias ituaçuenses, que representou nossa Ituaçu dignamente, no
cenário de sua formação, pois seu bisavô do lado paterno Silvio Avelino dos Anjos, foi o primeiro
Prefeito de Ituaçu, Bahia, exerceram ainda o cargo de Prefeito de Ituaçu, Bahia. seu avô pelo lado
materno Boaventura Aguiar e seu pai, conhecido carinhosamente como “Anísio da Cal”. Seu irmão
Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, por duas vezes, foi Vice-Prefeito de Ituaçu e
Vereador por dois mandatos, bem como, seu primo Miguel Avelino dos Anjos e seu outro irmão
José Anísio da Silva Filho, foram Vereadores de Ituaçu, Bahia. Professora Iolanda dedicou a sua
vida aos seus filhos dando-lhes bons exemplos e ensinamentos de temor a Deus, principalmente
após a perda prematura de seu esposo, quando estes ainda eram crianças. “O maior presente para os
pais é que seus filhos temem a Deus e sejam retos, respeitadores e respeitados, por isso, podemos
dizer que este foi um dos principais motivos que a professora “Iolanda”, partiu para junto de Deus
cheia de felicidades. Declarou Jesus “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que
morra, viverá; - João 11:25”. Assim, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a
“Professora Iolanda”, merecedora de nossos reconhecimentos, ressaltando que esta homenagem não
é só dos nossos anseios como de todos os ituaçuenses. Que Deus, com sua a sua imensa sabedoria e
misericórdia possa dar a saudosa Professora “Iolanda” o descanso da vida eterna, para que dê a sua
alma muita paz, sossego e as glórias do Céu e aos seus familiares nesse momento de dor e de
saudades possa confortá-los. Assim, solicitamos a Mesa Diretora desta Câmara, que, após os
trâmites regimentais, seja a presente Moção transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado
conhecimento aos familiares da nossa saudosa “Professora Iolanda”. Atenciosamente, Márcio
Aparecido Araújo Rocha – Presidente; Reinalvo rocha Ferreira – Vice-Presidente; Joel Teixeira
Silva – Primeiro Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva – Segundo Secretário; Adriano Silva
Machado – Vereador – PTB; Almir Santos Pessoa – Vereador - PSD; Elza Marillu Martinelly Silva
Ramos – Vereadora PSB; Ronaldo da Silva Rocha – Vereador – PSD; Otacilio Caíres de Souza –
Vereador – PSD; Sivaldo Ferreira da Silva – Vereador PR; Tertulina Silva Andrade – Vereadora
PR; g) – Convite à Câmara de Vereadores de Ituaçu-BA, encaminhado pelo Senhor Henrique
Pinturas, para participar da 24ª Exposição de Artes Plásticas, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de
dezembro do ano em curso, na Área de Eventos. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a
palavra aos Edis pelo tempo regimental de cinco minutos para fazerem os comentários sobre os
expedientes lidos. Usou da palavra o Ver. Almir Santos Pessoa : Saudou a todos os presentes, e em
seguida, o Edil disse não ter entendido o ofício da Caixa Econômica Federal, questionando quais
ruas serão beneficiadas com o desbloqueio dos recursos da ordem de R$ 900.000,00 (novecentos
mil reais) para calçamento. Em resposta, o Senhor Presidente informou que no ofício não vem
especificando quais ruas serão beneficiadas. Dando continuidade, o Senhor Presidente iniciou a
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) – Projeto de
Resolução Legislativa nº 004/2019, que “Concede o título honorífico de Cidadão Ituaçuense ao
SENHOR HAMILTON MATOS LIMA ”, apresentado pelo Vereador Almir Santos Pessoa , acima
transcrito, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos; b) - Projeto de Resolução
Legislativa nº 005/2019, que “Concede o título honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR
AROLDO LIMA CHAVES”, apresentado pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha , sendo o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; c) - Indicação apresentada pela Vereadora Tertulina
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Silva Andrade, para a “Construção de banheiros públicos no Povoado de Lagoa da Lage, deste
município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos:
d) - Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Iolanda Medrado Silva e Silva, apresentada por esta
Edilidade, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Fazendo uso da palavra, o Senhor
Presidente fez uma Moção de Pesar verbal, pedindo aos vereadores que autorizassem a votação da
mesma ainda na presente sessão. Disse que a Moção de Pesar é pelo falecimento da Senhora Ana
Pereira Bonfim, conhecida carinhosamente como ‘Tia Ana’, que faleceu naquela semana, deixando
um legado de retidão e uma família honrada, composta por seis filhas e três filhos, dos quais um já
exerceu o cargo de vereador, conhecido como ‘Vadão’, falecido em 1992. Afirmou que ‘Tia Ana’
foi uma mulher sofrida, mas que tinha um coração imenso, morava na Fazenda Angico, zona rural
de Ituaçu, que recebia a todos com muito carinho, sempre com muita fartura e sempre dando de
comer para quem chegava. Ressaltou que apesar de ser uma pessoa muito boa, ela sofreu muito na
reta final da vida e que ele não sabe como uma pessoa tão boa pode ter sofrido tanto assim, mas que
Deus naquele momento estava a acolhendo em seus braços para o descanso eterno. Em seguida,
enfatizou que ‘Tia Ana’ tinha um problema de saúde e sempre falava com suas filhas que só iria
morrer no sábado, que elas poderiam ficar tranquilas no resto da semana e que, coincidência ou não
veio a falecer no sábado. Voltou a pedir aos vereadores que votassem a referida Moção de Pesar
Verbal na presente sessão, ressaltando que alguns deles conhecem os familiares de ‘Tia Ana’, e que
ele gostaria de aprovar a Moção antes do recesso parlamentar em consideração à família, afirmando
que vai entregar pessoalmente a Moção de Pesar aos familiares. Em seguida, questionou se todos
estavam de acordo com a votação, recebendo uma resposta afirmativa do plenário. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em votação, a Moção de Pesar pelo falecimento de Ana Pereira Bonfim,
sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente
iniciou o GRANDE EXPEDIENTE, e franqueou a palavra aos Edis pelo tempo regimental de
quinze minutos para falar sobre qualquer assunto. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver.
Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil desejou um feliz
recesso, um feliz natal e um feliz ano novo a todos os vereadores, funcionários do legislativo
municipal e público presente, cheio de paz, saúde e prosperidade. Ver. Almir Santos Pessoa : Após
fazer as saudações de praxe, o Edil afirmou ser preciso resolver a questão da EMBASA, enfatizando
que marcaram duas vezes uma reunião, mas o gerente que não tem compromisso com a cidade, não
deu a devida atenção ao ofício encaminhado pelos onze vereadores que compõe o legislativo
municipal. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício para que o Gerente da
EMBASA pedindo que o mesmo compareça na primeira sessão após o recesso parlamentar para dar
explicações sobre a atuação da empresa no município, ressaltando que nas redes sociais muitas
pessoas tem criticado a atuação da EMBASA e atribuído a culpa aos vereadores e ao prefeito.
Afirmou que já vem cobrando há bastante tempo uma explicação, cobrando a construção de uma
barragem para armazenar um maior volume de água, que faça o reflorestamento do rio, que melhore
a distribuição de água, enfatizando que as casas abastecidas pela rede mestre recebem água todos os
dias, enquanto alguns locais a água não chega há mais de quinze dias, ressaltando que na sua
residência mesmo está faltando, que ele tem condição de buscar com seu carro, mas que existem
pessoas que não tem essa mesma condição, questionando se essas pessoas vão ter que comprar
água. Defendeu que a EMBASA precisa ter mais compromisso com Ituaçu, afirmando que os
moradores estão pagando contas altas, que a empresa aumentou o valor da taxa mínima e diminuiu
o volume de dez mil litros para seis mil litros, ressaltando que questionou essa mudança na época,
mas que até o presente momento a EMBASA não deu nenhuma resposta ao seu questionamento.
Questionou se os vereadores estão fazendo papel de besta, afirmando ser preciso tomar providência,
que o legislativo precisa entrar com uma ação cobrando uma explicação da EMBASA, salientando
que não adianta ir ao escritório da empresa, mobilizar a comunidade se nenhuma providência for
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tomada. Disse ainda, que naquele dia o assunto estava em evidência por conta da falta d’água, mas
que não se pode deixar esse assunto esfriar com a chegada do período chuvoso. Mencionou que a
EMBASA veiculou um comunicado, em parceria com a Prefeitura, pedindo às pessoas para
economizar água, afirmando que esse comunicado já deveria estar sendo veiculado há muito mais
tempo, porque a vazão do rio já estava baixa há mais tempo e o racionamento deveria ter começado
antes. Falou que os vereadores precisam se unir para que o povo acredite mais neles, ressaltando
que no próximo ano será disputadas as eleições municipais e é preciso tomar uma providência,
porque fica até chato chegar na casa de uma pessoa para pedir um voto e ouvir o questionamento
sobre o que os vereadores fizeram na época da crise. Pediu ao Senhor Presidente que veja com o
Assessor Jurídico a legalidade de impetrar com um mandado de segurança cobrando uma resposta,
ou então, que seja agendada uma reunião com o escritório regional em Vitória da Conquista. Dando
continuidade, o Vereador Almir comentou sobre um acidente ocorrido no dia anterior, afirmando
que essa não foi a primeira vez que isso ocorre no mesmo trecho, ressaltando que os vereadores e o
prefeito não têm culpa, mas que é preciso agir, porque as pessoas estão culpando eles,
representantes do povo, pela falta de atitude, ressaltando, ser preciso unir situação e oposição.
Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente disse que o ideal seria construir um anel viário,
evitando o tráfego excessivo de veículos, mas que essa solução não é simples e não depende só dos
vereadores e do prefeito. Afirmou acreditar que o alto índice de acidentes nesse trecho se deve ao
fato da má sinalização, que com uma boa sinalização o problema será resolvido. Disse que as
pessoas tem costume de viajar para o litoral e no caminho passam pela Serra do Marçal, que poucos
acidentes são registrados nesse trecho, porque o trecho é bem sinalizado, que o mesmo se aplica à
Serra dos Pombos. Destacou que nesses trechos é registrado um acidente a cada dez anos, enquanto
em Ituaçu é registrado um acidente a cada mês, porque a via é mal sinalizada. Defendeu que é
preciso melhorar a sinalização, que caso seja possível poderiam ser usados recursos do legislativo
para adquirir e instalar algumas placas de sinalização na via. Dando continuidade, o Vereador
Almir disse concordar com a fala do Senhor Presidente, mas que paralelamente a essa medida,
devem ser buscadas outras alternativas como a construção de uma pista de escape com brita para
que os caminhões tenham condição de frear com segurança em situações de emergência. Disse que
é preciso manter contato com os deputados votados no município para viabilizar essa construção,
afirmando estar ciente de que o município não tem condição de fazer tudo sozinho. Afirmou que a
construção de um anel viário pode não ser a solução, porque só vai mudar os acidentes de local,
voltando a defender a construção de uma pista de escape e afirmando que essa é uma ideia sua e
está em discussão. Destacou que a população está sempre cobrando e a culpa sempre recai sobre os
vereadores, apesar dos inúmeros pedidos e das diversas cobranças feitas pelos mesmos. Disse que o
legislativo precisa tomar uma providência quanto a essa questão, assim como em relação ao
abastecimento de água feito pela EMBASA, ressaltando que o contrato da empresa está vencido, que
não acredita que seja viável o município assumir a distribuição da água, que existem pessoas que
acreditam que seja viável, mas ele não concorda, que acha uma loucura o município assumir uma
bomba destas, que é preciso buscar outra solução para garantir que o dinheiro arrecadado seja
reinvestido no próprio município, com a construção de uma barragem, a limpeza do rio,
reflorestamento, melhorias no sistema de distribuição para garantir que todos tenham o mesmo
acesso à água. Afirmou que Ituaçu é um município com muita riqueza hídrica, que na região do
Açude tem muita água, mas não existe nenhum reservatório para armazenar. Destacou que o
próximo ano é eleitoral e muitos convênios serão liberados, que o município vai receber muitos
recursos, que é preciso pedir recursos para construção de barragens. Disse que na sua casa tem um
reservatório com capacidade para armazenar cinco mil litros de água, mas que o mesmo já está seco
e que ele está precisando buscar água, questionando como está situação de quem tem reservatórios
menores. Defendeu que é preciso tomar providências para resolver o problema da falta d’água, e
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que até curtiu uma postagem de uma pessoa no Facebook em que ela afirmou que quando chover
tudo se acalma, mostrando que as pessoas só estão preocupadas nesse momento, mas que tão logo
comece a chover, o assunto cai no esquecimento. Afirmou que não adianta os vereadores ficarem só
falando e não tomarem nenhuma providência, que é preciso dar uma resposta para a sociedade,
porque as pessoas estão questionando o que os vereadores e o prefeito estão fazendo para resolver o
problema. Prosseguindo, pediu ao Assessor Jurídico que agilizasse o projeto de lei para instalação
de eliminadores de ar nos registrados da EMBASA, afirmando que pretende apresenta-lo logo na
volta do recesso parlamentar para apreciação dos vereadores e posteriormente para sanção ou veto
do prefeito. Em seguida, disse ter feito um consulta com o Procurador do Município, Dr. Mateus e
com a Assessoria Jurídica da Plenna, por telefone, a respeito do assunto abordado pelo Presidente
em sessão anterior, afirmando não acreditar que o legislativo municipal tenha competência para
modificar o cargo para o qual um funcionário público foi aprovado em concurso. Falou que o
Procurador Jurídico afirmou que o Prefeito pode fazer essa mudança através de um Decreto, mas
que isso não dá nenhuma garantia aos servidores, porque um novo prefeito pode editar um novo
Decreto e mudar isso. Disse que está à disposição para aprovar algum projeto de lei neste sentido,
desde que o mesmo esteja dentro da legalidade, ressaltando ter conversado com uma das pessoas
que seria beneficiada com a aprovação e recebido da mesma a informação de que o objetivo
principal é garantir que elas tenha uma lotação fixa e não fiquem sendo sempre mudadas de setor.
Prosseguindo, o Edil comentou a extensão de energia em Tranqueiras, solicitando que seja enviado
para a Coelba uma cópia do documento feito pelo Assessor Jurídico, afirmando que vai pedir ao
Deputado Estadual Marquinho Viana para tentar viabilizar o atendimento do pedido, ressaltando
que já existem cinco casas construídas no local, que os moradores vem fazendo a solicitação há
bastante tempo, mas ainda não foram atendidos. Disse ainda, que gostaria de aproveitar a presença
do Chefe de Gabinete para informar que a Coelba estava fazendo a instalação de postes nas
proximidades do PSF de Tranqueiras e acabou danificando a fossa, pedindo que seja tomada uma
providência. Em seguida, solicitou a recuperação da estrada de Tranqueiras, afirmando que tem
vários trechos em péssimo estado, que toda semana passa por aquela estrada e está vendo de perto o
problema, que as pessoas que precisam transitar diariamente estão reclamando muito, que não é
preciso reformar a estrada toda, mas somente alguns trechos que estão mais críticos. Disse ter
ciência de que existem muitas estradas que precisam ser recuperadas no município, mas que é
preciso dar uma prioridade para esse trecho. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver.
Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus
pelo ano de 2019, por todo o trabalho que foi realizado e prestado ao município, por tudo de bom
que aconteceu na vida. Desejou a todos vereadores, vereadoras, funcionários da câmara e público
presente um feliz natal e um feliz ano novo. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando
um bom dia aos presentes. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e
continuando, o Edil afirmou que desde o início do seu mandato tem destacado a importância de
garantir o abastecimento de água, que tem defendido o reflorestamento das margens do Rio Mato
Grosso, ressaltando já ter conversado com o Senhor ‘Nivaldo da Candeias’ sobre mudas de plantas
e este se prontificou a fornecer algumas, que sempre foi uma vontade dele fazer promover esse
reflorestamento e que sempre alertou a todos sobre a falta d’água que irá atingir o município no
futuro, mas que não esperava que isso iria ocorrer tão rapidamente. Disse que na reunião com o
Secretário Estadual de Meio Ambiente, representante do Governo da Bahia, defendeu que a obra
mais importante para o município seria o reflorestamento do Rio Mato Grosso, porque sem isso
Ituaçu não vai ter água. Destacou que uma nova reunião teria ficado agendado para segunda, mas
que não ocorreu, pedindo que haja uma união de todos no sentido de viabilizar a vinda desse
benefício para o município. Pediu a ajuda da EMBASA nesse projeto, destacando que a empresa
fatura tanto em Ituaçu, que o valor investido seria insignificantes diante disso. Afirmou que se
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houver a união do prefeito, vereadores, deputados, EMBASA e Governo da Bahia não será difícil
fazer esse reflorestamento, enfatizando que a EMBASA pode ficar responsável pela irrigação das
mudas que forem plantadas e que existem pessoas que se colocaram como voluntárias para ajudar
nesse trabalho, mas que sem os recursos necessário, fica muito difícil de fazer por ser um projeto
muito caro. Disse que as pessoas não podem perder o foco com a chegada do período chuvoso,
sendo preciso dar continuidade a essa luta. Em seguida, afirmou que m ais um acidente foi
registrado no município, enfatizando que há cerca de uma no fez um comentário na sessão e chegou
a encaminhar um ofício para o prefeito, ressaltando estar ciente de que não é obrigação deste
investir nesse setor, mas pedindo ao mesmo que buscasse uma melhor sinalização do trecho.
Destacou que trabalhou como caminhoneiro por cinco anos, que tem experiência nesse setor e que
sabe que muitos motoristas, quando não tem nenhuma sinalização, acabam descendo ‘soltos’,
afirmando que ele mesmo já correu risco de morte por trafegar em rodovias sem sinalização, que
passou sobre uma ponte no município de Andaraí sem freio, porque forçou muito na descida e não
tinha uma placa avisando que o trecho em declive era longo. Afirmou que a ponte é de mão única,
mas que graças a Deus não vinha nenhum veículo em sentido contrário, porque senão teria ocorrido
um acidente. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente disse concordar com as colocações do
Vereador Ronaldo, ressaltando que os acidentes registrados em Ituaçu ocorrem com motoristas que
não conhecem a estrada e não sabem do perigo por falta de sinalização. Dando continuidade, o
Vereador Ronaldo disse que os motoristas que não conhecem a estrada, correm mais riscos, que
ele sempre presta atenção nas placas de sinalização quando está trafegando por uma estrada que não
conhece, que as placas indicativas de curvas já mostram se a curva é mais ou menos acentuada,
indicando se o motorista precisa reduzir a velocidade. Destacou que poucos acidentes eram
registrados nesse trecho do município, porque havia placas de sinalização, mas que infelizmente
alguns vândalos acabaram destruindo as mesmas e colocando em risco a vida dos motoristas. Disse
que uma das placas alertava sobre o grande índice de acidentes e que só essa já é suficiente para
deixar os motoristas em estado de alerta. Solicitou ao Senhor Presidente, que fosse reenviado o seu
ofício ao prefeito pedindo que o mesmo se empenhe para conseguir melhorar a sinalização da
estrada de acesso ao município, sugerindo inclusive a construção de sonorizadores para alertar os
caminhoneiros. Finalizando desejou um bom recesso a todos os vereadores, um feliz natal para
todos e um ano novo cheio de paz e harmonia. Ver. Tertulina Silva Andrade : Saudou a todos os
presentes, e em seguida a Vereadora agradeceu a Deus por mais um ano de vida, pedindo que o
próximo ano seja de paz, alegria, prosperidade, amor e tranquilidade, desejando a todos os presentes
um feliz natal e um feliz ano novo. Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou a todos os presentes, e
em seguida, o Edil afirmou que a sinalização é importante nas estradas, ressaltando que em outra
legislatura o ex-vereador Tonhão pediu a construção de um anel viário em Ituaçu, passando pela
Água Preta, salientando que esse foi um bom pedido e que se tivesse sido acatado, evitaria a
ocorrência de tantos acidentes na cidade. Disse que essa ainda continua sendo a melhor solução, que
cabe ao prefeito buscar juntamente com seu deputado a realização dessa obra pelo governo do
estado. Afirmou que está vendo entulho sendo jogado do lado direito da pista, mas que no seu ponto
de vista não está sendo colocado no local correto, que deveria estar sendo jogado na lateral da curva
para possibilitar que os motoristas tenham uma área de escape em caso de emergência. Disse que no
local existe um barranco e isso torna quase impossível para o motorista evitar um acidente, mas que
se fosse colocado entulho no local evitaria muitos acidentes com vítimas fatais. Destacou que o
povo queixa muito dos vereadores e do prefeito nessa questão, mas que eles não têm culpa, que eles
estão correndo atrás, mas que a obrigação de fazer é do Governo do Estado. Disse que a maioria dos
acidentes ocorre por imprudência dos motoristas, afirmando que muitos motoristas descem com os
veículos desengrenados e não conseguem segurar o veículo apenas com o uso dos freios. Dando
continuidade, o Edil disse que a maior culpada pelo problema de abastecimento de água de Ituaçu é
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a EMBASA, mas que a culpa está sendo atribuída aos vereadores e ao prefeito. Ratificou as palavras
do Vereador Almir, afirmando que não adianta tratar desse assunto somente agora e esquecer depois
que começar a chover. Mencionou que sempre vem cobrando do prefeito, dos deputados e do
governo do estado a construção de barragens no leito do rio, afirmando que se isso tivesse sido feito
a situação não estaria tão crítica como está. Afirmou que todo ano o município enfrenta o período
de estiagem e a falta d’água, que a situação seria ainda pior se não fosse a existência da Barragem
de Cristalândia. Falou que a construção de mais barragens de pequeno porte seria suficiente para
resolver o problema, que poderia ser buscada uma parceria entre município e população para
viabilizar essas construções, que as pequenas barragens já existentes é que estão garantindo o
abastecimento, que se existissem três ou quatro barragens de pequeno porte no Rio Ourives, aquela
região não estaria sofrendo tanto. Disse que a maioria dos poços pequenos já estão secos, que só os
poços de grande capacidade ainda tem água. Enfatizou que o prefeito precisa tomar providência,
precisa ajudar o povo, afirmando que se o gestor der o cimento ao povo, que esse se une e constrói
as barragens. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que fosse reiterado o ofício ao prefeito
pedindo providência no PSF das Ovelha, afirmando que o caso já virou uma verdadeira novela e o
povo está sofrendo, tendo que ser atendido na Boca da Mata, ressaltando que é coisa simples de
resolver, que não precisa de grandes investimentos, que é preciso resolver, que se tivesse deixado
como estava a unidade estaria funcionando normalmente, que a pior coisa foi ter iniciado uma obra
e não ter concluído. Afirmou que os moradores da Ovelha e da Prata da Ovelha estão tendo que se
deslocar até Boca da Mata, que a estrada está em péssimo estado, que não é fácil para uma mãe ter
que levar seus filhos para serem atendidos em um posto localizado até oito quilômetros de casa.
Afirmou que quando alguém faz uma cobrança ao prefeito é taxado de ruim, enfatizando que não
vai deixar de cobrar e de falar por causa disso. Disse que esteve no velório de ‘Dona Ana’ e que viu
de perto a situação das estradas, afirmando que no geral estão boas, mas que em alguns trechos
estão ruins, precisando de cascalho, citando como exemplo a ladeira existente depois da ponte de
Boca da Mata, destacando que os carros pequenos já estão subindo com dificuldade, que alguns
estão tendo que subir de ré e outros sequer conseguem subir. Disse que em alguns casos os
passageiros precisam descer e ajudar empurrando para subir. Afirmou ter dito ao prefeito que essas
são pequenas coisas, mas são urgentes e que o município não pode deixar para depois, porque caso
contrário nem os caminhões carregados, vão conseguir mais trafegar por esses pequenos trechos.
Destacou que com uma retroescavadeira e uma caçamba é possível resolver o problema, que foi
dada a justificativa de que não tem água para molhar, mas que isso não é verdade, que tem poças de
água no leito do rio. Disse que existe um pequeno trecho na ladeira no Inhame, enfatizando que o
Vereador Sivaldo também tem conhecimento disso, que estava péssima, mas que ‘Tõe de Zuíno’
pediu para consertar e foi atendido imediatamente, que as máquinas chegaram a fazer um trecho
perto do município de Barra da Estiva. Disse que depois ele ainda fazendo gozação, questionando
para que servem os vereadores, que ele é quem tem moral, que os vereadores não tem moral.
Afirmou que o vereador faz um pequeno pedido ao prefeito e não é atendido, mas quem fica com a
culpa de tudo de ruim que acontece no município são os vereadores, que são acusados de não ter
interesse, de não cobrar do prefeito. Destacou que os vereadores estão sempre cobrando do prefeito,
que este precisa olhar esse lado, ressaltando que todos os projetos encaminhados ao legislativo são
votados e aprovados pelos vereadores e não por ‘Tõe de Zuíno’ e outras pessoas da comunidade.
Afirmou que 99% (noventa e nove por cento) dos projetos de lei foram aprovados por unanimidade,
que o gestor deveria dar mais moral aos vereadores, ao invés de dar moral para quem nada faz por
ele e ainda fica esculhambando os vereadores. Disse que quem quiser achar ruim a sua fala, que
ache, mas que ele não vai deixar passar, afirmando que o gestor precisa olhar para os vereadores,
porque na hora que ele precisa, ele vai atrás dos vereadores e não atrás de ‘Tõe de Zuíno’. Afirmou
que a subida do Angico, depois do colégio está em péssimo estado, que com três ou quatro
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caçambas de cascalhos o problema é resolvido. Disse que a estrada que liga Ituaçu a Tranqueiras
tem pequenos trechos com problema, que os moradores estão reclamando e cobrando dos
vereadores, questionando que culpa os vereadores tem se pedem e não atendidos, se não tem moral
com o prefeito. Afirmou que o povo precisa tomar conhecimento de que os vereadores prestam para
aprovar os projetos de lei, que eles não têm moral e poder para pedir ao prefeito e serem atendidos.
Falou que não pode deixar de falar esse tipo de coisa, que isso não pode acontecer, que se eles não
estivessem atendendo aos pedidos do prefeito até entenderia esse tipo de postura. Agradeceu a Deus
pelo ano de 2019, desejando a todos um feliz natal, um feliz ano novo, rogando a Deus que dê saúde
a toda população ituaçuense, que todos tenham um 2020 melhor. Em seguida, o Vereador Otacilio
disse que na sessão anterior solicitou que fossem tomadas providências sobre o abastecimento de
água da Ovelha, da Boca da Mata, mas infelizmente nada foi feito, ressaltando que ‘Jorjão’ não dá
conta de atender a demanda de todo o município apesar de toda a sua dedicação ao trabalho.
Destacou que a crise não está limitada à região do Angico e Boca da Mata, que está instalada em
todo o município, que é preciso ter mais pessoas para ajudar nesse setor. Dando continuidade, disse
que já vem pedindo desde o início do mandato do prefeito Adalberto a instalação dos refletores da
quadra das Almas Pobres, mas ainda não foi atendido, ressaltando que no próximo ano serão
disputadas as eleições municipais e que os candidatos vão ter que bater na porta da casa dos
moradores para pedir o voto, que a culpa pela não instalação do refletor será creditada a ele, que os
eleitores vão dizer que ele não teve moral nem para conseguir uns refletores. Afirmou que não pode
se calar diante disso, que está vendo muito dinheiro sendo jogado fora e as coisas mais necessárias
não sendo feitas. Destacou que o município realizou a campanha Novembro Azul, afirmando que
dinheiro para gastar com cerveja todo mundo tem, mas para atender à necessidade e a precisão do
povo não tem. Finalizou desejando a todos um 2020 de muita paz e muita saúde. Ver. Adriano
Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse que a sua residência não
é abastecida pela rede principal da EMBASA e sim pela rede de cima, que na segunda e terça-feira
ficou o dia todo levando água para o povo, tentando ajudar da melhor maneira possível. Disse que
estava em determinado local e ouviu uma pessoa criticando o Vereador Otacílio Souza, dizendo que
ele não tinha moral com o prefeito, que quem tem moral é ‘Tõe de Zuíno’. Afirmou que saiu em
defesa do Vereador Otacílio, dizendo que o mesmo está sempre cobrando os benefícios para a
região. Em aparte, o Vereador Almir disse que não fez nenhuma crítica pelo fato de acreditar que a
casa do Vereador Adriano estava sendo abastecida pela rede principal da EMBASA, que apenas
sugeriu que a empresa modifique a rede de distribuição, evitando que alguns locais recebam água
todo dia e outros fiquem sem. Sobre as críticas feitas ao Vereador Otacílio Souza, afirmou que é
uma situação chata, porque os vereadores estão vendo as constantes cobranças feitas pelo mesmo
nas sessões. Disse não ser contra o prefeito atender aos pedidos feitos diretamente por populares,
mas acredita que o prefeito deveria priorizar os pedidos feitos pelos vereadores da bancada de
situação, porque são eles que aprovam os projetos de lei, até mesmo os impopulares. Afirmou que o
gestor precisa dar uma força para os vereadores, porque esses são muito criticados pela população e
necessitam desse apoio. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Adriano afirmou que passou
os dias de segunda e terça-feira levando água para o povo, ressaltando que já recebeu novos pedidos
e que no final de semana também vai dar continuidade a esse trabalho. Em aparte, o Vereador
Otacílio afirmou que sempre vem cobrando uma maior atenção aos pedidos feitos ao prefeito,
ressaltando que as críticas não se restringem a ele, mas se estendem a todos os vereadores. Disse
que os vereadores não podem aceitar que um popular tenha mais moral com o prefeito do que eles,
enfatizando que quando os vereadores começarem a votar contra os projetos de lei do executivo vão
dizer que eles não prestam, que não concorda com esse tipo de postura e não ficar se calando diante
disso. Afirmou estar ciente de que esse problema não começou agora, mas que o atual prefeito
venceu a eleição com a proposta de fazer diferente, de mudar e é preciso cobrar isso dele, é preciso
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cobrar que os pedidos dos vereadores sejam atendidos, ao tempo em que, agradeceu ao Vereador
Adriano por ter saído em sua defesa. Em aparte, o Vereador Sivaldo afirmou que as pessoas que
criticam, em sua maioria, não têm conhecimento do trabalho feito pelos vereadores, não acompanha
as sessões, não ouve as cobranças feitas pelos mesmos, não sabe o trabalho que os Edis realizam em
suas regiões. Dando continuidade, o Vereador Adriano destacou que o Vereador Otacílio vem
cobrando insistentemente o retorno das atividades do PSF da Ovelha, que o Vereador Sivaldo
também tem feitos diversos pedidos e que ele não acha justo que as pessoas digam que o benefício
foi para determinada região porque um cidadão foi lá conversar com o prefeito uma única vez,
destacando que o povo precisa saber das cobranças que são feitas pelos vereadores. Finalizou a sua
fala, desejando a todos um feliz natal, um ano novo cheio de paz, saúde e muita alegria. Ver. Elza
Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora afirmou
que todos os vereadores que a antecederam já comentaram a situação do abastecimento de água no
município, que é preciso dar continuidade a essas cobranças, porque é muito desagradável chegar
nos locais e ficar ouvindo que tudo é culpa do prefeito e dos vereadores. Sobre o acidente, afirmou
que a instalação de placas de sinalização é de grande importância, que pode não resolver todos os
problemas, mas com certeza vai evitar a ocorrência de muitos acidentes. Em seguida, questionou ao
Vereador Otacílio sobre a situação do médico, tendo em vista que ele não tocou mais no assunto e
quer saber se o problema já foi resolvido, recebendo como resposta que sim. Dando continuidade,
disse ao Vereador Almir que já foi moradora da Travessa Coronel Gondim, que nesse logradouro
nunca falta água, que pode ser a pior crise de água, que lá não fica sem. Em aparte, o Vereador
Almir afirmou que no seu entendimento deveria haver um sistema de registros na central de
distribuição para evitar que determinados logradouros recebam água todos os dias e outros não.
Disse não concordar com o uso de uma rede única para abastecer toda a cidade, afirmando que a
sede cresceu e a EMBASA precisa construir novas redes, não podendo mais ficar fazendo
bifurcações da rede mestre. Afirmou que alguns moradores tem consciência e não desperdiçam
água, mas existem os que não têm. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu relembrou uma
ocasião em que ‘Tião da EMBASA’ tentou regular o uso da água e quase apanhou naquele beco que
fica entre as residências de Dr. José Alberto e do ex-Vereador Adenilton. Destacou que ali é feito o
manuseio da água, que nas ruas dessa região é muito difícil ficar sem água. Em seguida, desejou um
feliz natal, um ano novo, enfatizando que o próximo ano será político e espera que todos os
vereadores façam uma reflexão e se conscientizem que não será um ano fácil. Afirmou que os
vereadores mais antigos já sabem disso, enfatizando esperar que todos os vereadores retornem para
o próximo ano com uma visão melhor, que sejam mais unidos e que 2020 fosse de paz e harmonia.
Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e
em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal,
desejou a todos os vereadores, funcionários e público presente em um feliz natal, um ano novo
cheio de paz e alegria. Em seguida, parabenizou o Senhor Presidente pela aprovação das suas
contas, ressaltando que não fez isso na sessão anterior porque estava indisposto e nem fez uso da
palavra. Agradeceu a todos os funcionários do legislativo municipal pelo suporte que dão aos
vereadores, ao chefe de gabinete da Prefeitura, Senhor Aroldo Lima, pela atenção que tem com os
vereadores, enfatizando que o mesmo nunca deixa de dar uma resposta. Agradeceu ao mesmo por
esse apoio, afirmando que sempre que precisa é bem recebido, que o chefe de gabinete não mede
esforços para atender aos pedidos, que lhe trata muito bem e não fica se apegando ao fato de que
eles estão em lados políticos opostos. Afirmou que está à disposição do chefe de gabinete sempre
que o mesmo precisar. Ressaltou que na Câmara o controlador interno Antônio Cedraz, o Assessor
Jurídico Dr. Antônio Augusto, o Presidente Márcio Aparecido Araújo Rocha e a Secretária Lígia
Rocha tem lhe dado todo o apoio e suporte necessários, rogando a Deus que abençoe a todos eles.
Finalizou agradecendo a atenção de todos. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo

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

28 DE FEVEREIRO DE 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Página 13

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

Fl. 113

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
agradeceu ao chefe de gabinete Aroldo Lima pelo suporte que tem lhe dado, afirmando que sempre
que precisa de alguma coisa, liga para o mesmo e esse tenta resolver da melhor maneira possível,
agradecendo ao mesmo por isso. Disse esperar que no próximo ano as coisas continuassem da
mesma forma. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da
Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , pediu
ao Senhor Presidente que providenciasse um sistema de som para o legislativo, afirmando que
alguns vereadores falam muito baixo e quem está distante não consegue ouvir direito. Afirmou
esperar que isso fosse feito durante o recesso parlamentar, destacando que o legislativo municipal
tem recursos financeiros para isso, pedindo também que as sessões sejam transmitidas pela rádio.
Disse ser preciso divulgar mais as sessões da câmara, enfatizando que no ano eleitoral o povo
precisa tomar conhecimento da atuação dos parlamentares. Agradeceu ao Senhor Presidente pela
aquisição de um novo fogão e uma mesa para a copa, que foi pedida por ele. Em seguida, afirmou
que os moradores estão cobrando uma solução para a água do Cubículo, que viu um vídeo nas re
des sociais de uma moradora reclamando da falta d’água no Manoel Alves e no Cubículo, que é
preciso tomar uma providência, enfatizando que vários vereadores já estiveram no local, bem como
o prefeito, mas o problema ainda não foi resolvido. Disse que os moradores estão usando as redes
sociais para pedir socorro. Dando continuidade, disse ter visto no Diário Oficial no Município um
Processo Administrativo Disciplinar, pedindo que seja enviado um ofício para a Secretária
Municipal de Educação cobrando uma explicação sobre a situação do Senhor Emilson Aguiar,
enfatizando que o mesmo tem dois vínculos, que o mesmo foi exonerado do cargo de confiança em
Tanhaçu, mas continua trabalhando como concursado. Falou que já fez uma consulta nos processos
de pagamentos relativos ao mês anterior, que tem conhecimento de que a Câmara de Tanhaçu
também está apurando esse fato. Afirmou que o município não pode apurar somente alguns casos e
não apurar outros, que não pode haver exceções. Prosseguindo, desejou um feliz natal para todos,
feliz ano novo, agradeceu a Deus pelo trabalho realizado nos anos de 2017, 2018 e 2019, afirmando
ser fruto de muito empenho e dedicação, que sempre procurou pautar o seu trabalho sem olhar para
o fato de ser situação ou oposição, que votou a favor da maioria dos projetos e nos que votou contra
foi por acreditar que seriam prejudiciais para a população, citando como exemplo o Código
Tributário. Parabenizou os funcionários da câmara, afirmando que os mesmos não medem esforços
para dar suporte aos vereadores. Disse que tem uma preocupação muito grande em ter respaldo nas
coisas que fala, que gosta de se inteirar sobre os assuntos para ter certeza do que está falando.
Destacou que o controlador interno da câmara, Senhor Antônio José, foi o responsável por fazer a
prestação de contas das campanhas dos oitos vereadores eleitos pela coligação de oposição, que sem
isso nenhum deles teria tomado posse, afirmando que isso foi feito sem nenhum custo e é muito
grato ao mesmo por isso. Parabenizou o Senhor Presidente pela aprovação das suas contas,
afirmando esperar que as contas de 2019 também sejam aprovadas. Logo após, o Presidente da
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, disse que havia sido agendada uma reunião com o Senhor Geraldo Verdelho,
representante da Secretário Estadual de Meio Ambiente, na segunda-feira, mas que ele acabou
vindo na terça-feira. Disse que não havia nenhum vereador presente, mas que os funcionários da
prefeitura deram o suporte necessário, que ele também não pode estar presente. Destacou que existe
uma burocracia muito grande para que as obras sejam efetivamente realizadas pelo Governo do
Estado, que foi questionado ao Senhor Geraldo Verdelho se havia alguma definição sobre o
reflorestamento do Rio Mato Grosso e sobre a construção de barragens, mas esse informou que
ainda não havia nada definido. Afirmou que na sua percepção os governos do estado e federal são
muito imediatistas, que em outros países é possível ver obras de até trezentos quilômetros para
captação de água, mas que no Brasil não se vê isso, que a solução está sendo perfurar poços por ser
mais barato e isso está esgotando as reservas naturais dos sertão. Defendeu que o governo deveria
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investir mais na construção de reservatórios para armazenar a água das chuvas. Em seguida,
parabenizou o Senhor Aroldo Lima, afirmando a partir de hoje ele é oficialmente cidadão
ituaçuense, bem como ao Senhor Hamilton, destacando que já há algum tempo ele presta serviços
no município e também passou a ser cidadão ituaçuense. Destacou que a comunidade do São José
está sem beneficiada por um sistema de abastecimento de água, que os moradores estão
reconhecendo esse benefício, enfatizando que essa obra foi prometida por vários prefeitos que já
administraram o município, bem como por deputados votados em Ituaçu, mas o benefício só chegou
no início da gestão do prefeito Adalberto Luz. Disse que hoje, diante da falta d’água que está
atingindo tantas regiões, é que os moradores do São José começaram a dar mais importância para
esse benefício. Dando continuidade, desejou a todos um feliz natal e um ano novo de muita paz,
felicidade e prosperidade, que 2020 seja um ano melhor, ressaltando que daqui a sete meses serão
iniciadas as campanhas eleitorais e que não será fácil para os candidatos fazer campanha com o
cenário atual de crise que o Brasil e os municípios estão enfrentando. Disse que os gastos de
campanha são altos, que vai ser muito difícil para os candidatos arcar com essas despesas. Afirmou
que todos os dias recebe três ou quatro pedidos de água, ressaltando que, apesar de todo o empenho,
o município não tem como abastecer todas as regiões com o uso de caminhões-pipa. Disse que os
vereadores, por uma questão humanitária, acabam dando um caminhão de água, que isso tem um
custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Afirmou acreditar que a cobrança sobre os vereadores
Joel Teixeira e Tertulina devem ser ainda maiores, porque moram na região da caatinga, com
grande contingente populacional e onde a falta d’água é maior, que solidariza-se com os mesmos e
aplaude os esforços que eles fazem para atender as suas regiões. Em seguida, fraqueou a palavra ao
Assessor Jurídico da Câmara. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto
Medrado dos Anjos e Silva, disse ter consciência das dificuldades enfrentadas pelos vereadores no
exercício do cargo, enfatizando que já exerceu o mandato de vereador por duas legislaturas. Disse
que os vereadores são massacrados em primeiro lugar pelos prefeitos e também pelo povo, mas que
isso ocorre por desconhecimento e ele perdoa por causa disso. Agradeceu aos Vereadores pela
aprovação da Moção de Pesar pelo falecimento da sua saudosa irmã, afirmando que está de coração
machucado pela perda, mas também alegre pela homenagem prestada pelo legislativo municipal.
Em seguida, comentou a aprovação da Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Ana Pereira
Bonfim, afirmando que tinha muito conhecimento com ela, que frequentava a sua casa, que a
família dela sempre teve muita tradição na política ituaçuense, na região do Angico, que muitas
vezes eram quem decidia a política em Ituaçu. Disse ter ficado muito satisfeito com a aprovação da
Moção de Pesar pelos vereadores, destacando que isso ocorreu no momento oportuno. Destacou que
foi amigo do fundador do Jornal Tribuna do Sertão, Maurício Lima Santos, enfatizando que o
mesmo foi o pioneiro na implantação da imprensa escrita na região sudoeste, que teve a alegria de
conviver com o mesmo e se tratava de uma pessoa íntegra e honesta, que gostaria de deixar
registrada a sua homenagem aos seus familiares. Dando continuidade, Dr. Antônio Augusto disse
que a questão da EMBASA é seríssima, que é preciso haver uma mobilização por parte de todos, que
é preciso levar a questão para a imprensa, para o Ministério Público, que a empresa está zombando
de Ituaçu, que não respeita o contrato assinado, não respeita uma lei aprovada, que é preciso cobrar
do Ministério Público a adoção de medidas contra o Governo do Estado. Enfatizou que o povo
também sofre por que quer, porque apanha e acha bom. Afirmou que o Governo Federal, no
passado, deu uma solução definitiva para o problema, que era a construção da barragem, mas que a
obra não foi feita, que não gostaria de entrar em detalhes sobre isso, mas que na época era uma obra
com um custo de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que era muito dinheiro, mas
hoje Ituaçu não tem água. Afirmou estar à disposição dos vereadores e da câmara para ir ao
Ministério Público e protocolar uma denúncia sobre o rompimento do contrato e a falta de atenção
com o município. Destacou que a EMBASA tem um lucro mensal superior a R$ 100.000 ,00 (cem
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mil reais) em Ituaçu, que não é possível que a situação continue desse jeito, que é preciso haver uma
mobilização dos políticos e da sociedade, que não se pode ficar esperando uma solução por parte
dos deputados estaduais, que eles já deveriam estar resolvendo esse problema. Defendeu a
aprovação de um projeto de lei para terceirizar o serviço de abastecimento de água, que obrigue o
município a realizar um procedimento licitatório para contratar uma empresa, que dê um basta na
EMBASA. Disse que o lema deve ser ‘Fora EMBASA’, porque se assim não o for, eles vão continuar
sendo ignorados. Mencionou que uma alternativa é entregar a administração do Sistema para a
Central das Águas, afirmando que esta já vai ficar responsável pela administração dos sistemas de
abaste cimento da zona rural e que o custo via ser bem menor para os consumidores. Parabenizou
aos vereadores que comentaram a situação da EMBASA. Em seguida, questionou onde estão os
deputados estaduais que ainda não resolveram a situação da estrada, afirmando ser preciso cobrar
uma solução. Disse que a ideia do Vereador Otacílio de construir um anel viário é muito boa, que o
custo das placas de sinalização não é baixo, até porque as placas hoje tem que ser grandes como as
que foram instaladas em algumas rodovias da região, com cerca de um metro quadrado. Destacou
que a construção de uma pista de escape também é importante para evitar a ocorrência de acidentes,
mas que é preciso ser feito um estudo técnico por engenheiros, que deve ser cobrado do Governo do
Estado a realização desse estudo, que essa cobrança deverá ser feita pelo poder executivo, mas que
se esse não o fizer, os vereadores podem fazer. Destacou que o prefeito faz tantos pedidos ao
governo do estado, que esse acaba escolhendo quais vão atender já que não tem condição de atender
todos. Defendeu que a câmara deve ser protagonista na mobilização da sociedade, deve organizar
um protesto com o fechamento da estrada com o lema ‘Fora EMBASA’, sem nenhuma conotação
político-partidária. Em seguida, afirmou estar à disposição para qualquer iniciativa que venha a ser
tomada pela câmara, agradeceu aos vereadores pela confiança, em especial aos integrantes da Mesa
Diretora, aos funcionários Antônio José e Lígia Rocha pela parceria e pela amizade. Parabenizou o
Senhor Hamilton e o Senhor Aroldo Lima pelo recebimento do Título de Cidadão Ituaçuense,
afirmando ser uma satisfação tê-los como conterrâneos. Finalizou desejando um feliz ano novo a
todos os presentes, um natal cheio de paz. Dando continuidade, o Senhor Presidente fez a leitura do
convite enviado pela Secretaria Municipal de Educação para uma audiência pública do Sistema
Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC (SIMEC), informando que o evento será
realizado no dia 19 de dezembro de 2019, na Congregação Mariana, a partir das 14hs00min. Em
seguida, afirmou que a EMBASA foi alvo de muitas críticas por parte dos vereadores, defendeu a
aprovação de uma Moção de Repúdio contra a atuação da empresa e a não renovação do contrato de
concessão com a EMBASA. Em seguida, solicitou do plenário autorização para realizar a votação da
Moção de Repúdio, afirmando que a EMBASA tem agido com descaso com o município e com os
vereadores, que parece que os seus representantes ficam dando risada das cobranças que são feitas,
zombando dos poderes executivo e legislativo. Salientou que o prefeito vem cobrando uma solução,
mas que esse tipo de conduta da EMBASA não acontece somente em Ituaçu, que isso se repete em
outros municípios, citando como exemplo Tanhaçu, onde os moradores estão sendo abastecidos
através de caminhões-pipa. Afirmou que se essa falta de diálogo e respeito da EMBASA continuar, o
município e os vereadores não terão outra alternativa e terão que buscar o poder judiciário para
tentar resolver o problema. Destacou que a EMBASA arrecada muito em todo o estado, mas gasta
mal os recursos arrecadados. Em votação, a Moção de Repúdio foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, agradeceu pelas palavras
de carinho, informou que as atividades do legislativo municipal retornam no dia quatorze de
fevereiro de dois mil e vinte, ressaltando que a câmara vai continuar de portas abertas para todos os
moradores, vai estar aberta ao diálogo com a população, com a imprensa, com o poder executivo,
que isso é muito importante. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata
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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 treze de dezembro de dois mil e dezenove.
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