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Ata da Segunda

 
Sessão Ordinária do Primeiro

 
Período, do Segundo

 
Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.
 
Aos dezessete

 
dias

 
do mês de agosto

 
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); Joel Teixeira 
Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária); Almir Santos Pessoa, 
Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,

 
Otacilio Caíres de

 
Souza,

 
Euvaldo Figueredo 

da Silva, Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade. Ausente o Vereador Ronaldo da 
Silva Rocha (Vice-Presidente). 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. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve leitura de 
nenhuma matéria  Dando prosseguimento, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e 
comunicou a todos, que de acordo com o §6º do Art. 197 e inciso II do art. 163 do Regimento 
Interno, a votação das Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, referente ao exercício 
financeiro de 2016 será feita em escrutínio secreto. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em 
votação as referidas contas, ao tempo em que, solicitou  à Secretária  que fizesse a entrega das 
chapas aos vereadores, e em seguida deu inicio a votação secreta.  Dando continuidade, O 
Senhor Presidente pediu licença ao plenário para também votar, tendo todos os vereadores 
manifestado a sua concordância. Em seguida, convidou os vereadores Adriano Silva Machado e 
Almir Santos Pessoa para fazer a contagem dos votos, tendo sido apurados, dez votos favoráveis 
à aprovação das referidas contas. Na sequência, o Senhor Presidente declarou aprovadas por 
unanimidade de votos, as Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, referente ao exercício 
financeiro de 2016, de responsabilidade do gestor Albércio da Costa Brito Filho.  Prosseguindo, o 
Senhor Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo, 
abaixo transcrito:

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  002 DE  17 DE AGOSTO DE 2018. 

“Aprova as Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-Bahia, referente ao exercício de 2016”. A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU , Estado Federado da Bahia, 
usando de suas atribuições legais, após deliberação pela maioria absoluta de seus membros, em 
Sessão Ordinária, realizada em 17.08.2018,

 
acolheu Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo e de Finanças e Orçamento, 
DECRETA:

 
Art. 1º -

 
Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu, Bahia, 

correspondente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Gestor, Sr. Albércio da 
Costa Brito Filho. Art. 2º -

 
Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º -
 

Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu(BA), em 17 de agosto de 2018. Márcio Aparecido Araújo Rocha –

 Presidente; Joel Teixeira Silva -1º Secretário; Elza Marillu Martinelly Silva Ramos -

 

2ª 
Secretária. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 002/2018, acima transcrito, sendo o mesmo aprovado por unanimidade

 

de votos. 
Em seguida, 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. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que fosse reiterado ofício anterior ao poder 
executivo, solicitando que seja construído um redutor de velocidade na estrada que dá acesso ao 

Fl. 08V

 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0331 de Agosto de 2018

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

INEXIGIBILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

ESTADO DA BAHIA

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

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

 
 

povoado da Gruta da Mangabeira, enfatizando que foram registrados dois acidentes nas 
proximidades do aeroporto municipal.

 

Ver. Adriano

 

Silva Machado: Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo, solicitando a 
reforma da estrada do Catingueiro, ressaltando ter sido procurado pelos moradores da localidade, 
que foram até a sua residência para fazer essa cobrança. Disse que trata-se de um trecho 
pequeno, de aproximadamente quinze quilômetros, enfatizando a necessidade de encascalhar o 
referido trecho. Afirmou que a estrada está em péssimo estado e que até mesmo o ônibus que faz 
o transporte de alunos está tendo dificuldades de trafegar pela via, ressaltando que em duas 
oportunidades o pneu do veículo foi danificado e precisou ser substituído. Em seguida, 
agradeceu a presença de todos, fazendo especial referência ao Senhor Homero, lembrando que 
havia feito uma visita ao mesmo e foi muito bem recebido na ocasião.Ver. Sivaldo Ferreira da 
Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil destacou a importância do público nas 
sessões do legislativo municipal. Continuando, mencionou que o atendimento no Hospital de 
Barra da Estiva havia sido normalizado, mas a unidade de saúde voltou a negar atendimento aos 
pacientes de Ituaçu, enfatizando que estes não estão conseguindo o internamento quando 
necessário. Disse que somente com uma autorização é que o Hospital de Barra da Estiva está 
aceitando internar os pacientes de Ituaçu, mas que  estes não podem esperar por esta autorização 
em muitos casos. Afirmou que o atendimento dos pacientes de Ituaçu está sendo feito mediante o 
pagamento de uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), salientando que concorda com a cobrança 
da referida taxa, já que o hospital passa por uma situação financeira difícil e precisa de recursos 
para manter o seu funcionamento. Questionou o porquê de  precisar de uma autorização da 
Secretaria de Saúde para fazer o internamento, achando que não deveria haver esta necessidade. 
Em aparte, o Vereador Euvaldo , afirmou que fato semelhante aconteceu com ele na semana 
anterior, quando levou um paciente para ser atendido no Hospital de Barra da Estiva e precisou 
da AIH. Disse que nesses casos, a pessoa que está levando o paciente precisa passar antes no 
hospital e pegar a AIH para poder interná-lo no Hospital de Barra da Estiva. Falou que foi essa a 
informação que lhe foi passada, afirmando que sem essa autorização o paciente não vai 
conseguir o internamento. Disse que, no seu caso, levou o paciente, ele foi encaminhado pelo 
médico para o Hospital de Barra da Estiva, mas ele precisou retornar à Ituaçu para pegar a 
autorização. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo

 
disse que esse é um assunto complicado 

porque o paciente não sabe quando vai ficar doente e recorre ao Hospital de Barra da Estiva na 
hora da necessidade por ser a unidade mais próxima. Falou

 
que o município já deveria deixar 

autorizado o internamento dos pacientes de Ituaçu no Hospital de Barra da Estiva caso haja a 
necessidade confirmada pelo médico. Enfatizou

 

que, na pior das hipóteses, o paciente deveria ser 
internado e depois os familiares buscariam

 

a autorização para entregar no hospital, mas que não 
concorda com o fato do paciente ter o seu internamento negado por falta de autorização.

 

Em 
aparte, o Vereador Almir

 

afirmou que, caso o paciente precise vir até o Hospital de Ituaçu para 
buscar uma autorização, o melhor é ele procurar logo o atendimento na unidade local e não em 
Barra da Estiva. Destacou que o colega

 

Sivaldo está lutando pelos interesses da sua região, tendo 
em vista que a mesma fica localizada mais próximo da cidade de Barra da Estiva, do que da 
cidade de Ituaçu. Disse que o Vereador Sivaldo já tocou nesse assunto diversas vezes, inclusive 
quando a Secretária de Saúde participou da sessão do legislativo municipal. Destacou que nos 
casos de doença, o poder executivo deve buscar facilitar ao máximo o atendimento do paciente e 
não ficar criando dificuldades.

 

Em aparte, a Vereadora

 

Elza Marillu

 

sugeriu que a autorização 
para internamento seja encaminhada para o Hospital de Barra da Estiva através de FAX, 
evitando que os familiares tenham que se deslocar de Barra da Estiva para Ituaçu e depois de 
Ituaçu para Barra da Estiva só para buscar uma autorização, sendo que o atendimento que é 
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buscado no hospital de Barra da Estiva é o de urgência.

 

Em aparte, o Vereador Euvaldo

 

disse

 

ter conversado com a Secretária de Saúde sobre a realização dos partos e a mesma informou que 
o Hospital de Ituaçu já está realizando alguns procedimentos, mas caso haja a necessidade de 
transferir a paciente, é utilizado o sistema de regulação, podendo a paciente

 

ser transferida para 
Vitória da Conquista, Brumado ou Barra da Estiva, mas nesses casos a despesa é toda do 
município. Disse

 

ainda,

 

que os pacientes que procuram atendimento em outros municípios, sem a 
devida regulação, precisam arcar com os custos do atendimento, diferentemente do que ocorre 
quando é feita a regulação e os custos ficam por conta do município.

 
Dando continuidade, o 

Vereador Sivaldo
 

afirmou ter ouvido atentamente as falas dos seus colegas, mas que reiterava o 
seu pedido para que os pacientes de Ituaçu não precisassem vir ao município buscar uma 
autorização para serem internados no Hospital de Barra da Estiva nos casos de urgência. Disse 
que pretende conversar diretamente com a Secretária de Saúde para levar essa reivindicação ao 
seu conhecimento e buscar uma solução.

 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os 

presentes, e em seguida, o Edil sugeriu aos demais vereadores que só usassem o aparte quando já 
tiverem feito o uso da palavra, deixando para comentar os assuntos em sua fala, caso ainda não 
tenha feito uso da mesma, destacando que a sua sugestão não deve ser entendida como uma 
crítica. Prosseguindo, afirmou que os moradores de Ituaçu devem primeiro procurar o 
atendimento no Hospital Municipal, com exceção dos casos de emergência, ressaltando que se o 
paciente der entrada no Hospital de Ituaçu, a responsabilidade sobre esse paciente passa a ser 
dessa unidade de saúde, enfatizando não ter certeza se está certo ou errado esse seu 
entendimento. Falou que se o município não tivesse o seu próprio hospital, tudo bem, mas como 
têm, os pacientes devem primeiro procurar essa unidade de saúde. Em aparte, o Vereador 
Adriano ressaltou que por esse motivo é que existem as AIHs, exatamente para facilitar o 
atendimento dos pacientes em outros municípios, destacando que para os moradores da região do 
colega Sivaldo, o Hospital de Barra da Estiva é o mais próximo e com acesso mais fácil Dando 
continuidade, o Vereador Reinalvo

 
destacou que Ituaçu também tem convênio com o município 

de Vitória da Conquista, mas que ninguém vai para lá sem uma autorização. Em aparte, o 
Vereador Sivaldo

 
mencionou que o Hospital de Barra da Estiva é o mais próximo e com acesso 

mais fácil para os moradores da sua região, destacando que o atendimento médico preferencial 
deve ser buscado no Hospital de Ituaçu, mas nos casos de urgência, o paciente precisa ser 
encaminhado para a unidade mais próxima. Destacou que a localidade de Rio do Morro, por 
exemplo, fica a menos de quatro quilômetros de Barra da Estiva, enquanto fica a mais de vinte 
quilômetros de Ituaçu. Afirmou que a exemplo dessa localidade, existem diversas outras na 
mesma situação, destacando que os moradores dessas regiões, nos casos de urgência, vão sempre 
procurar o Hospital de Barra da Estiva por ser mais próximo.

 

Dando continuidade, o Vereador 
Reinalvo

 

disse

 

concordar com a fala do colega

 

Sivaldo, mas voltou a afirmar que todos são 
moradores de Ituaçu, não de

 

Barra da Estiva,

 

e que estes devem buscar o atendimento 
preferencialmente no Hospital Municipal de Ituaçu. Finalizou agradecendo a presença de todos e 
desejando um bom dia.

 

Ver. Almir Santos Pessoa : Saudou aos colegas vereadores, aos 
funcionários da Casa,

 

ao público presente, e prosseguindo, o Edil

 

comentou a fala do colega 
Sivaldo, afirmando que o vereador Reinalvo precisa entender que todos estão cientes de que os 
pacientes moram em Ituaçu, mas que o Hospital de Barra da Estiva sempre deu suporte aos 
moradores das regiões que ficam mais próximas do município vizinho. Destacou que na hora da 
necessidade, o paciente procura a unidade mais próxima, ressaltando que o município tem 
pactuação com Seabra, Vitória da Conquista e Salvador, enfatizando que muitos pacientes tem 
preferência por este ou aquele município. Em aparte, o Vereador Reinalvo

 

destacou que nas 
pactuações com outros municípios, o paciente só é atendido com a autorização prévia do 
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Hospital de Ituaçu. Dando continuidade, o Vereador Almir

 

solicitou ao senhor Presidente,

 

o 
envio de ofício ao poder executivo, solicitando a recuperação da estrada que liga a sede ao 
Distrito de Tranqueiras, passando pelo Açude e São João. Disse que existem alguns trechos que 
já estão bastante danificados, principalmente nos trechos com ladeiras e curvas. Em seguida, o 
Edil reforçou o pedido feito pelo Vereador Euvaldo, ressaltando que está se aproximando o 
período festivo e existe a necessidade de construir mais banheiros públicos na comunidade da 
Gruta da Mangabeira, ressaltando que tal

 

pedido foi feito por um vereador que é aliado do 
prefeito.

 
. Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da 

Casa, o público presente, e em seguida, o Edil comentou a fala do colega Sivaldo, afirmando que 
o mesmo tem o seu apoio, já que o Hospital de Barra da Estiva é o que tem o acesso mais 
facilitado para os moradores das suas regiões. Disse que todos que precisam de atendimento 
emergencial naquelas regiões procuram primeiro o Hospital de Barra

 
da Estiva por ser mais 

próximo e de acesso mais fácil. Colocou-se à disposição para buscar uma solução ao lado do 
Vereador Sivaldo. Em seguida, comentou a fala do colega Almir, afirmando que o mesmo está 
certo em cobrar a recuperação de alguns trechos de estrada, mas que é preciso primeiro esperar 
que as regiões, que ainda não foram beneficiadas pela atual gestão, sejam beneficiadas para 
somente depois as regiões que já foram, voltarem a ser beneficiadas. Disse que esteve no 
povoado de Capim Açu e ao chegar ao local já foi logo recebendo a cobrança pela situação das 
estradas daquela região, ressaltando que o veículo que faz o transporte dos alunos está 
enfrentando muita dificuldade para continuar prestando o serviço. Afirmou que, além de estar em 
péssimo estado de conservação, a estrada ainda está sendo tomada pelo mato. Mencionou que os 
moradores comentaram com ele que as pessoas que trafegam de moto precisam redobrar a 
atenção, sob pena de terem as roupas rasgadas pelo mato que está invadindo a pista. Solicitou ao 
Senhor Presidente, que fosse enviado um ofício para o prefeito, pedindo uma providência nesse 
sentido, ressaltando ter dito aos moradores que foi uma grande falha do prefeito, porque a 
máquina já estava próximo da localidade para fazer o serviço, mas foi retirada para fazer a 
recuperação de trechos que já haviam sido consertados antes, sendo que deveria ter feito 
primeiro o serviço das estradas de Capim Açu, Taquari, Riacho do Padre e Riacho do Mel, que 
ainda não foram beneficiadas pela atual gestão. Disse ainda, que esteve na terça-feira, na 
localidade de Ovelha, onde foi bastante cobrado pelas estradas, pedindo ao prefeito que enviasse 
uma máquina para iniciar esse trabalho. Afirmou que existe uma máquina trabalhando há três 
semanas na estrada que

 
liga o trecho entre Antônio e Zuíno e Riacho do Morro e pouco fez até 

agora. Falou que já sugeriu a contratação de uma máquina melhor, que tenha condição de fazer o 
trabalho, salientando que os moradores estão precisando dessa reforma. Disse não ser fácil

 

para 
os alunos enfrentar todos os dias essa estradas em péssimo estado de conservação. Pediu ao 
gestor que mandasse roçar os trechos de estrada de Tonhão até a Boca da Mata, enfatizando que 
todos os carros que precisam trafegar por essa via estão sendo danificados e os motoristas não 
podem sequer desviar dos buracos por causa do mato. Em seguida, o Vereador Otacilio afirmou 
que normalmente vem duas vezes por semana trazer pacientes para serem atendidos no Hospital 
de Ituaçu, diferentemente de antes, quando

 

levava os pacientes para serem atendidos em Barra da 
Estiva, mas que com essa nova exigência, ficou mais fácil trazer os pacientes para Ituaçu. 
Destacou ser mais longe, mas que é mais garantido o atendimento dos pacientes, já que se o 
paciente precisar ficar internado, ele tem que vir até Ituaçu buscar a autorização. Disse que, em 
razão disso, tem procurado o atendimento direto no Hospital de Ituaçu, evitando esses 
deslocamentos adicionais. Ressaltou

 

que o Hospital de Ituaçu, inegavelmente, tem prestado um

 

bom atendimento aos pacientes, principalmente quando o médico é Dr. Hugo, ressaltando que o 
mesmo é um excelente profissional, parabenizando-o

 

pelo seu atendimento. Finalizou 
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agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.

 

Ver. Joel

 

Teixeira Silva: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por estar presente em mais uma sessão 
do legislativo municipal, e prosseguindo, disse concordar com as palavras do colega Reinalvo 
quando o mesmo sugeriu que o vereador só peça

 

aparte quando já tiver feito uso da palavra, já 
que o mesmo dispõe de quinze minutos para falar sobre qualquer assunto. Em seguida, afirmou 
ter ficado muito honrado de poder votar pela aprovação das contas de 2016 do ex-prefeito 
Albércio da Costa Brito Filho, destacando que estava em Paramirim no dia anterior, mas que fez 
questão de regressar a Ituaçu para participar da sessão e votar de coração, a favor do ex-gestor, 
sendo este merecedor disso e muito mais.

 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente 
Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.

  
Ver. Joel Teixeira Silva –

 

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

 
de agosto

 
de dois mil e dezoito. 

 
 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________
 

 _________________________________________
 

 _________________________________________
 

 _________________________________________ 

 
 _________________________________________ 

 
 _________________________________________    
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