
 
 

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 

 

 Ata da Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos onze dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezessete, às oito horas e quinze minutos, na Congregação Mariana de São Luiz, 

situada na Praça da Bandeira, nesta cidade, 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, 

Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado, Otacilio Caíres de 

Souza e Euvaldo Figueredo da Silva. Ausente a Vereadora Tertulina Silva Andrade (falta 

justificada). 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. Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 

EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) 

– Ofício encaminhado pelo Técnico do IBGE e Subárea do Município de Brumado, Senhor 

Reynaldo Augusto Fontenelle Filho, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Ituaçu-BA, Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: Ofício nº 001/2017, 

datado de vinte de julho de dois mil e dezessete. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal. Em outubro próximo o IBGE iniciará o Censo Agro 2017. Esta operação censitária 

tem como finalidade obter informações sobre o universo de estabelecimentos agropecuárias do 

país, constituindo-se na principal e mais completa investigação da estrutura e produção do setor 

primário, de sua inserção e relacionamento com os demais setores da economia. Neste momento, 

as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento 

Brasil afora. Dentre as ações primordiais para o sucesso dos Censos, incluem-se as parcerias com 

as autoridades e comunidades locais. Nesse sentido, o IBGE tem, historicamente, contado com a 

valiosa colaboração de diversas entidades municipais, em especial, das Prefeituras e Câmaras 

Municipais, que tem sido expressa pela participação de representantes do Poder Executivo nas 

Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGE). Essas Comissões são compostas além 

de representantes dos poderes constituídos, de lideres comunitários, empresários e representantes 

de outas entidades do município que possam de alguma forma colaborar com os trabalhos 

censitários. O objetivo das CMGEs é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto no 

município, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar 

a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Pela dimensão da tarefa a 

ser realizada, é muito importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos 

por parte da sociedade local, o que pode contribuir para garantir a completa cobertura do 

território e para a qualidade das informações levantadas, que serão fundamentais para o 

planejamento municipal. Pelo exposto, vimos convidar Vossa Excelência para participar da 

CMGE deste município. Em um primeiro momento, esta comissão estará particularmente 

dedicada aos trabalhos do Censo Agro 2017, mas é oportuno registrar, desde já, a intenção do 

IBGE de dar um caráter permanente às CMGEs, permitindo que a sociedade conheça e dê 

suporte às suas demais atividades e promovendo o uso das informações estatísticas, geométricas 

e ambientais produzidas pelo IBGE, para aprimorar a gestão municipal. Na primeira reunião, de 

instalação da CMGE, serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados, 

as necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como cessão de espaço e internet, local para 

treinamento e apoio para a equipe de recenseadores e supervisores, entre outros. A data e o local 
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da reunião de instalação serão informados oportunamente. No aguardo de seu pronunciamento, 

ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos, 

desde já, a atenção e a colaboração de Vossa Excelência. Reynaldo Augusto Fontenelle Filho – 

Técnico do IBGE e Subárea do Município de Brumado Siape 0768505. b) – Ofício nº 

0443/2017, datado de vinte e um de julho do corrente ano, da Caixa Econômica Federal, 

informando da ocorrência de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 18.07.2017, no 

valor de R$ 85.531,10 (oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dez centavos), na 

conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 783560/2013 – Operação 1004287-74, firmado 

com o Município de Ituaçu, assinado em 24.12.2013, no âmbito do Programa Planejamento 

Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto “Pavimentação em 

Paralelepípedos do Povoado de Várzea”. c) -  Ofício nº 0444/2017, datado de vinte e um de julho 

do corrente ano, da Caixa Econômica Federal, informando da ocorrência de crédito de recursos 

financeiros, sob bloqueio, em 18.07.2017, no valor de R$ 122.925,00 (cento e vinte e dois mil, 

novecentos e vinte e cinco reais), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 820137/2015 

– Operação 102833-99, firmado com o Município de Ituaçu, assinado em 18.12.2015, no âmbito 

do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Pavimentação de vias públicas no Município de Ituaçu/BA. d) – Comunicado do Ministério da 

Educação, datado de doze de julho do corrente ano, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; 

Programa: QUOTA; Parcela: 005(cinco); Valor em R$ 37.832,53 (trinta e sete mil, oitocentos e 

trinta e dois reais e cinquenta e três centavos); e) - Comunicado do Ministério da Educação, 

datado de treze de julho do corrente ano, informando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, conforme abaixo: Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; Programa: PNAE – 

Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; Valor em R$ 20.647,00 (vinte mil, seiscentos e 

quarenta e sete reais); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – EJA; Valor em R$ 1.945,60 

(hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – 

Creche; Valor em R$ 4.151,60 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos); 

Programa: PNAE – Alimentação Escolar – Pré Escola; Valor em R$ 5.203,40 (cinco mil, 

duzentos e três reais e quarenta centavos); Programa: PNAE – Alimentação Escolar – AEE; 

Valor em R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais); f) - Comunicado do Ministério da Educação, 

datado de dezoito de julho do corrente ano, informando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, conforme abaixo: Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; Programa: QUOTA; 

Parcela: 006(seis); Valor em R$ 38.551,36 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e 

trinta e seis centavos); g) - Comunicado do Ministério da Educação, datado de vinte e oito de 

julho do corrente ano, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 

Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; Programa: Quota; Parcela 006(seis); Valor em R$ 

42.217,74 (quarenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos); h) – 

Convite à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, encaminhado pela Diocese de 

Livramento de Nossa Senhora para participar da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Alívio, a 

realizar-se de 06 a 14 de agosto do corrente ano, na Igreja Matriz. Horário das novenas às 

19hs30min. Dia 15 de agosto (terça-feira); Missa Solene: às 10hs00min – Área de Eventos; 

Missa da Saúde: às 16hs00min – Igreja; Procissão: às 17hs00min; Responsáveis: B. Pastor, 

Enáus, Rcc, M. Jovem, São Marcos, São Miguel e JUPAI. Em seguida, o Senhor franqueou a 
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palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Usaram 

da palavra os seguintes vereadores: Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e 

continuando, o Edil disse não ter entendido o ofício da Caixa Econômica Federal, indagando a 

que se refere este bloqueio de recursos e porque os recursos foram bloqueados. Em resposta, o 

Senhor Presidente falou que não sabia qual o motivo, destacando que tal bloqueio pode ter 

ocorrido por várias razões, mas que o ofício enviado pela Caixa Econômica Federal tem o intuito 

apenas informativo. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, 

o Edil solicitou ao Senhor Presidente o encaminhamento de ofício ao executivo municipal 

cobrando a construção de um banheiro na casa de uma pessoa portadora de necessidade especial, 

porque até o presente momento nada foi feito, destacando que recebeu cobranças neste sentido. 

ORDEM DO DIA: Não houve.  Dando continuidade, 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. Ronaldo da Silva Rocha: 

Saudou aos colegas Vereadores, aos funcionários da Casa e o público presente, e prosseguindo, o 

Edil mencionou que tinha um assunto muito sério para tratar, afirmando que nas últimas semanas 

e nos últimos dias, chegaram muitas queixas sobre a questão da segurança pública em Ituaçu. 

Disse que as polícias estão trabalhando, mas o município dispõe de poucos policiais, apesar de 

ter uma grande extensão territorial e isto está possibilitando uma baderna muito grande no 

município. Destacou que no último sábado ocorreu roubo de carro, roubo de moto e até mesmo 

roubo de sacas de café, enfatizando que a segurança pública está se tornando um caso sério. 

Salientou que a comunidade está cobrando um posicionamento por parte dos vereadores e que 

compete a estes cobrar do executivo para que busque junto ao governo do estado uma solução. 

Em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao chefe do executivo municipal, solicitando a 

criação de uma guarda municipal, afirmando que esta guarda já deveria ter sido criada há muitos 

anos. Comentou que visitou o município de Paramirim em algumas oportunidades e que este 

município deveria servir de exemplo para Ituaçu, porque dispõe de uma guarda municipal bem 

preparada, não adiantando simplesmente pegar um cidadão qualquer, colocar uma farda nele, 

sem prepará-lo para o exercício da função.  Destacou que em Paramirim os guardas municipais 

dispõem de veículo próprio, usam arma de choque, cassetete e até algemas, só não dispondo de 

arma de fogo. O Edil disse que se o município dispusesse de guarda municipal poderia ter 

evitado o roubo das sacas de café, achando necessário conseguir a designação de um 

investigador para o município, porque atualmente não dispõe de um policial para fazer as 

investigações. Falou que a polícia militar sofre para fazer o seu trabalho, tendo que atender 

chamados de roubos simultâneos em diversas localidades do município, não sabendo qual deve 

atender primeiro, enfatizando que se não houver uma investigação, os crimes nunca vão acabar. 

Disse ter presenciado a realização de uma cavalgada no domingo em Ituaçu e que ficou 

estarrecido com o que viu, destacando que viu até crianças querendo brigar umas com as outras e 

uma farta distribuição de drogas durante o evento. Mencionou que é preciso investigar quem é o 

principal responsável pela chegada das drogas no município e que para isto é preciso haver uma 

investigação, salientando que a tendência é cada vez mais o problema se agravar e chegar a um 

ponto em que não vai ter mais solução, se é que já não chegou a este ponto. Falou que não se 

pode acomodar e aceitar esta situação porque em outros municípios também estão na mesma 

situação. Em aparte, o Vereador Almir ratificou as palavras do colega Ronaldo, acrescentado 

que esteve no estádio de futebol no sábado e que após o jogo presenciou uma briga entre as 

torcidas e que viu até uma pessoa desacatando e afrontando um policial. Questionou onde a 

situação vai chegar se as pessoas não respeitam mais a figura da polícia. Disse que se não forem 

tomadas providências, daqui um tempo todos correrão risco de serem agredidos gratuitamente 
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nas ruas. Destacou que na semana anterior, a Vereadora Elza Marilu sugeriu a formação de uma 

comissão para juntamente com o poder executivo buscar uma solução junto ao Governador do 

Estado. Afirmou concordar com o colega Ronaldo quando este diz que é preciso cuidar de 

Ituaçu, destacando que o prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz, não pode ser 

responsabilizado por este problema, mas que cabe a ele e aos vereadores cobrar uma solução. 

Destacou que em breve será realizada a festa da Gruta da Mangabeira, quando o município 

receberá um número expressivo de turistas, que em sua maioria são boas pessoas, mas junto vêm 

as pessoas mal intencionadas. Elogiou a indicação do colega Ronaldo de se criar uma guarda 

municipal, afirmando que somente isto não vai solucionar o problema, mas vai ajudar. Voltou a 

afirmar que a sugestão da colega Elza Marilu é boa e que os vereadores precisam apoiar esta 

iniciativa e se debruçar sobre este problema em busca de uma solução. Dando continuidade, o 

Vereador Ronaldo disse concordar com o colega Almir quando este diz que a criação de uma 

guarda municipal não vai resolver o problema, mas acredita que será um importante reforço na 

segurança pública do município. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e 

continuando, o Edil disse que o clima de insegurança está disseminado em todo o município, 

destacando que apoia todas as iniciativas que visem melhorar a segurança pública em Ituaçu. 

Mencionou que a câmara já iniciou o segundo período legislativo e que até a presente data foram 

apresentadas diversas indicações ao executivo, não sabendo dizer se algum vereador já foi 

atendido, mas que nenhuma das suas indicações foi atendida. Disse que de todas as indicações 

que fez, gostaria de lembrar uma em especial, relativa à construção de passagens molhadas na 

estrada que liga as localidades do Açude a Boca da Mata, afirmando que a estrada está em bom 

estado de conservação, mas que as passagens nos córregos estão deixando a desejar. Sobre os 

poços artesianos que foram perfurados e instalados, falou que em algumas regiões já estão 

faltando água, citando como exemplo a região do Tamburil e Mamona, que dispõem de dois 

poços, mas os mesmos não estão sendo utilizados apesar da necessidade de água da comunidade. 

Solicitou ao Senhor Presidente o encaminhamento de ofício ao executivo pedindo para que 

colocasse os referidos poços para funcionar, enfatizando que a falta d’água tende a se agravar de 

agora em diante, porque de agosto até outubro não costuma chover e a tendência é que os 

mananciais sequem ainda mais. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a aos colegas 

vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil solicitou ao 

Senhor Presidente o envio de ofício ao executivo municipal sugerindo que o mesmo reveja a 

situação da Embasa, afirmando que a empresa reduziu o volume de água disponível para quem 

paga a taxa mínima, que antes era de dez mil litros e agora está em seis mil litros. Destacou que a 

empresa não dispõe de um reservatório e que muitas residências do município são abastecidas 

com mangueira porque a rede de água não chega até estas residências. Questionou como vai ficar 

a situação destes moradores se houver algum problema com este sistema de mangueira, já que 

eles terão que pagar um absurdo de conta. Disse ser necessário rever esta redução, classificando 

a situação como sendo absurda, enfatizando que além de não ter um reservatório, a Embasa ainda 

não realiza um tratamento adequado da água distribuída em Ituaçu. Sobre a questão da segurança 

pública, falou que o colega Ronaldo está certo em fazer as cobranças e que o atual prefeito, 

durante a campanha eleitoral, prometeu a criação de uma guarda municipal e que agora está na 

hora dos vereadores cobrarem o cumprimento desta promessa. Ver. Almir Santos Pessoa: 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil teceu comentários sobre a sugestão do 

colega Reinalvo no tocante a Embasa, afirmando que na sessão realizada no dia nove de junho, 

ele já havia alertado sobre esta situação, sugerindo inclusive que os vereadores fossem até a 

referida empresa para cobrar a reversão desta redução de dez mil litros para seis mil litros. 

Acrescentou que no mês de julho solicitou ao Assessor Jurídico da Câmara, o envio de ofício 
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para a Embasa para que esta prestasse os esclarecimentos necessários. Destacou que esta medida 

da Embasa vai aumentar as contas em quase 50% (cinquenta por cento), porque além de subir de 

R$ 22,00 (vinte e dois reais) para R$ 29,00 (vinte e nove reais), ainda reduziu o volume 

disponível para quem paga taxa mínima. Disse que cobrou uma resposta do Assessor Jurídico e 

este o informou que a Embasa ficou de encaminhar a resposta, solicitando que além do ofício 

solicitado pelo colega Reinalvo, seja também reiterado o seu ofício. Continuando, o Edil fez uma 

indicação verbal para que sejam designados três guardas municipais para atuar na Escola Juvenal 

Wanderley, onde o fluxo de alunos é muito grande e que já ouviu relatos de professores e 

funcionários sobre a necessidade de fiscalização. Destacou que a medida seria vista com bons 

olhos pelos pais dos alunos, que ficariam mais tranquilos sabendo que seus filhos estão 

estudando em um ambiente com segurança, assim como garantiria mais tranquilidade para 

professores e funcionários. Dando continuidade, o Vereador Almir comentou que ouviu um 

relato de uma professora, que solicitou não ter a sua identidade relevada, a qual narrou ter 

solicitado uma licença por interesse particular, a que teria direito, destacando que tal solicitação 

foi autorizada pelo prefeito, mas que a Secretária Municipal de Educação não aceitou. Disse que 

ouviu relatos de que existem salas com sete alunos e dois professores que poderiam 

perfeitamente serem remanejadas. Acrescentou que outra professora da mesma instituição 

solicitou a licença e foi deferida, pedindo que seja encaminhado ofício para a Secretária de 

Educação requerendo que a mesma tenha coerência e use o mesmo critério para todos, 

destacando que a prioridade deve ser de quem solicitou a licença antes. Solicitou ao Senhor 

Presidente que sejam reiterados aos ofícios em que solicitou a reforma da quadra da Gruta e de 

Tranqueiras, questionando se o pedido será atendido e quando será atendido. Afirmou que a 

reforma da quadra da sede já está sendo realizada, solicitando ainda, que seja encaminhado um 

ofício ao prefeito cobrando o atendimento da indicação feita pelo Vereador Euvaldo, já que está 

se aproximando o período dos festejos na Gruta da Mangabeira e se faz necessária a construção 

dos banheiros requeridos pelo referido Vereador, bem como, um oficio  cobrando uma posição 

quanto a uma indicação feita por ele no sentido de estender a licença maternidade de quatro para 

seis meses e que foi aprovada por unanimidade pelo legislativo municipal. O Vereador Amir 

disse que conversou com a Secretária Municipal de Saúde e falou com a mesma que todos os 

vereadores apoiam o setor e estão dispostos a ajudar. Comentou ainda que conversou com uma 

moça da comunidade do Riacho, de prenome  Ana Cláudia, afirmando que a mesma tem um 

problema nas pernas, e que foi até a Secretaria para ver a questão dos medicamentos que ela 

precisa tomar, que são muito caros, salientando que foi muito bem atendido pela Secretária, mas 

acha que neste tipo de caso o prefeito precisa tentar resolver no próprio município, não 

adiantando simplesmente fazer o cadastro junto ao governo do estado, porque demora muito e a 

pessoa não tem condição de arcar com este custo. Dirigindo-se ao líder do governo, Vereador 

Adriano Machado, o Edil solicitou ao mesmo que conversasse com o prefeito para sensibilizá-lo 

sobre a necessidade de priorizar o atendimento destas pessoas, enfatizando que a referida moça 

está sentindo muitas dores e para percorrer curtas distâncias precisa ser carregada. Ver. Otacilio 

Caires de Souza: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil parabenizou o colega 

Ronaldo pelas suas colocações a respeito da questão da segurança pública, afirmando que os 

policiais que atuam em Ituaçu não podem ser responsabilizados, já que o efetivo é muito baixo. 

Destacou que o gestor assumiu o compromisso de melhorar a segurança pública durante a 

campanha eleitoral, enfatizando que ao ter assumido este compromisso, agora ele tem o dever de 

buscar uma solução. Falou que o colega Sivaldo está certo em suas colocações, destacando que 

todos os vereadores estão preocupados com a situação de falta d’água na zona rural, citando 

como exemplo a região da Boca da Mata, Ovelha e Mamona.  Salientou que foi formada uma 
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comissão para fiscalizar os poços que foram perfurados e instalados pela gestão anterior para 

atestar a viabilidade dos mesmos, destacando que conversou com o gestor a respeito deste 

assunto e que cobrou do mesmo uma solução. Afirmou que na localidade de Boca da Mata existe 

um colégio com quinhentos alunos e que é preciso garantir pelo menos a água para consumo dos 

alunos, afirmando que antes a água era captada em um córrego, mas o manancial foi prejudicado 

pela quantidade de agrotóxico que foi jogado, afirmando que há muitos meses vem cobrando 

uma solução para este problema, mas que nada foi feito até o presente momento. Dando 

continuidade, o Edil disse ter sido procurado por uma pessoa na semana anterior, que lhe relatou 

o problema da Embasa, dizendo que os vereadores precisam buscar uma solução nesse sentido. 

Mencionou que, na condição de vereador, se sente na obrigação de cobrar da Embasa e espera 

que o responsável pelo órgão compareça no legislativo para dar as explicações necessárias, até 

para que os vereadores, quando perguntados, tenham condição de dar uma resposta para a 

sociedade. Em seguida, o Edil externou a sua preocupação com a situação do município, 

afirmando que todo o país atravessa uma crise, mas que o gestor não pode virar as costas para os 

problemas sociais existentes, destacando que Ituaçu é um município pobre e muitas famílias 

precisam de ajuda para sobreviver. Solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício para que o 

executivo reveja a atuação da administração municipal na assistência social, destacando que 

existem muitas pessoas pobres necessitando até mesmo de cestas básicas. Prosseguindo, o Edil 

destacou que existe uma região no município que se destacava na produção de maracujá, mas 

que 90% (noventa por cento) desta produção acabou em relação ao que era produzido dois anos 

atrás, enfatizando que muitas pessoas que não possuíam terra, ganhavam dinheiro trabalhando 

em outras plantações. Disse que nesta época era até difícil encontrar uma pessoa para trabalhar 

na zona rural, mas que hoje existem muitos pais de família sem trabalho. Falou que o prefeito 

precisa encontrar uma forma de ajudar estas famílias que estão passando necessidade, achando 

que é preciso priorizar o atendimento da classe pobre. Destacou a fala do colega Almir a respeito 

da dificuldade que as pessoas estão encontrando na área da saúde, afirmando que o problema 

existe em todo o país e que em Ituaçu não é diferente. Ressaltou que a saúde é a base de tudo e 

que sem ela as pessoas não são nada, destacando que o prefeito pode fazer tudo, mas que se não 

ajudar os mais necessitados na hora que estes precisam de um remédio, de um exame, até mesmo 

do alimento, não adianta. Em aparte, o Vereador Almir afirmou que o prefeito pode, de forma 

legal, ajudar as pessoas necessitadas com cestas básicas e remédio, salientando que o gestor, ao 

dificultar o acesso das pessoas a estes benefícios, a tendência é que as mesmas comecem a 

procurar cada vez mais os vereadores.  Falou que na medida do possível ajuda as pessoas, mas 

que não dispõe de recursos específicos para isso, usando o próprio salário para ajudá-las. 

Comentou que recentemente foi procurado por uma mulher, com uma criança no colo, que lhe 

pediu uma lata de leite, dizendo que não teve como negar a ajuda. Mencionou que o prefeito, 

como disse o colega Otacílio, precisa olhar com bons olhos a situação das pessoas carentes, 

enfatizando que as oportunidades de emprego e renda no município estão cada vez mais 

escassas, citando a situação da fábrica Itaguarana, que está quase fechando as portas. Disse 

ainda, que a cultura do maracujá trouxe muitos dividendos para Ituaçu e que algumas pessoas 

ganharam dinheiro, mas que a situação mudou e o prefeito precisa ajudar as famílias 

necessitadas. Destacou que a Secretaria Municipal de Assistência Social está apta para atestar se 

as famílias merecem ou não receber uma cesta básica. Afirmou que esta ajuda precisa se estender 

para a área da saúde, destacando que os medicamentos são caros e muitas pessoas não tem 

condição de arcar sozinhas com tais custos. Em aparte, o Vereador Ronaldo afirmou que existe 

um caso nos Gerais de uma família que precisa mensalmente de dez latas de um leite especial, 

mas que só recebe cinco latas e acabam usando o leite comum, e isto está agravando o problema, 
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afirmando que já foi procurado diversas vezes para ajudar e que, na medida do possível, vem 

tentando dar a sua contribuição. Disse que o gestor precisa resolver esta questão também. Dando 

continuidade, o Vereador Otacílio falou que os Edis precisam estar atentos a esta situação, 

afirmando que vai procurar diretamente a Secretária Municipal de Assistência Social para que a 

mesma busque junto ao prefeito uma forma de cadastrar estas famílias que precisam de ajuda. 

Disse ter tomado conhecimento de que existem municípios que estão fazendo este cadastro para 

dar o direito ao recebimento de uma cesta básica por mês, afirmando que vai analisar esta 

informação com mais cuidado. Em aparte, a Vereadora Elza Marillu informou que a família 

que precisa das dez latas de leite precisa apresentar um relatório detalhado sobre tal necessidade, 

já que existem crianças que precisam de cinco latas e outras dez. Disse que no caso narrado pelo 

colega Ronaldo, o médico precisa fazer um relatório, porque o sistema usado tem uma limitação 

do número de latas, mas que compete à Secretaria remanejar para atender a todos, já que o que 

sobra de um, pode ser entregue a outro que precisa. Em aparte, o Vereador Sivaldo indagou ao 

colega Otacilio se já foi realizada a licitação para aquisição de medicamentos em farmácias do 

município, questionando se o mesmo sabe qual foi a farmácia vencedora do certame. Em 

resposta, o Vereador Otacílio disse, que segundo informações, até a semana anterior o referido 

processo licitatório não havia sido realizado, afirmando não saber se na presente data a licitação 

já foi realizada. Dando continuidade, o Edil falou sobre as indicações feitas pelos vereadores, 

afirmando que os mesmos estão corretos em cobrar, destacando já ter conversado com o prefeito 

a respeito do assunto e dito ao mesmo ser preciso analisar cada uma das indicações feitas pelos 

vereadores para ver quais devem ser priorizadas. Lembrou que fez uma indicação para 

construção de uma quadra coberta para a localidade de Boca da Mata, enfatizando que a escola 

da localidade tem quinhentos alunos e estes não dispõe de um espaço adequado para prática das 

atividades físicas. Disse que os alunos precisam se deslocar até o campo de terra de um senhor 

conhecido como ‘Negão de Davi’ para fazer os exercícios, fazendo com que os alunos fiquem 

com seus uniformes todos sujos. Mencionou que tem percebido a forma como o prefeito tem 

cuidado da cidade, com muito zelo, mas que existem muitas comunidades da zona rural que 

precisam de atenção.  Falou ainda, que já cobrou diversas vezes a reforma da quadra da 

localidade de Almas Pobres, destacando que a empresa que venceu a licitação para construir a 

referida quadra colocou os alambrados de forma errada, sendo necessário corrigir, afirmando ter 

dito ao gestor que é uma obra simples e que não demanda muitos recursos financeiros. O Edil 

comentou que visitou o Distrito de Tranqueiras no domingo, onde viu a situação da quadra de 

esportes, afirmando que a situação é feia e que o gestor precisa tomar providência e fazer a 

reforma do equipamento público. Destacou a cobrança feita pelo colega Sivaldo sobre a 

construção das passagens molhadas, a qual precisa ser atendida pelo gestor, afirmando que o 

prefeito pode pegar alguns funcionários que estão atuando na cidade para fazer este serviço na 

zona rural. Afirmou que os ônibus que fazem o transporte escolar estão tendo dificuldades para 

atravessar os córregos existentes nas estradas, ao tempo em que, parabenizou o colega Sivaldo 

pela sua cobrança. Dando continuidade, o Vereador Otacilio disse que existe outra coisa em 

relação ao prefeito que está o incomodando, dizendo ser o fato de que o mesmo estaria 

“correndo” do povo, destacando não concordar com esta postura. Enfatizou que o gestor não 

precisa dizer sim para todos os pedidos que lhe são feitos, mas tem o dever de atender o povo e 

explicar porque pode ou porque não pode atender ao pedido. Falou que tem ouvido muitas 

queixas em relação a esta postura do gestor, defendendo que o mesmo comece a atender com 

mais frequência o povo na prefeitura. Finalizando a sua fala, o Edil agradeceu a presença de 

todos na sessão.  Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em 

seguida, a Vereadora informou que o assessor jurídico da câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado 
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dos Anjos e Silva, precisou ser submetido a um novo procedimento cirúrgico. Sobre a questão da 

segurança pública, destacou que na reunião anterior sugeriu a formação de uma comissão de 

vereadores, enfatizando que os mesmos não podem se limitar a cobrar uma solução do executivo 

como foi dito pelos colegas Ronaldo e Almir, já que a população também tem cobrado uma 

solução dos vereadores. Voltou a defender a formação de uma comissão para procurar o gestor 

municipal, diretores de escola, secretária de educação, comunidade e sociedade em geral, 

destacando que a criação de uma guarda municipal, como foi dito pelo colega Ronaldo, não vai 

ser a solução de todos os problemas. Destacou a fala do colega Almir, que relatou o problema 

enfrentado por professores e funcionários da Escola Municipal Juvenal Wanderley, aproveitando 

para acrescentar que foi procurado por um motorista do transporte escolar que lhe relatou que 

dois alunos ajudaram um aluno drogado a subir no ônibus, o qual estava vomitando e passando 

mal, e que ele não pôde fazer nada.  A Vereadora Elza Marillu disse que a situação é grave e o 

problema não pode ser atribuído somente ao executivo, cabendo a toda sociedade buscar uma 

solução, solicitando ao Senhor Presidente que adote as providências necessárias para formar a 

referida comissão. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu disse não saber se os demais 

vereadores tem conhecimento da chegada de uma turma vindo de Vitória da Conquista, que está 

deixando todos preocupados, destacando que eles moraram apenas dois dias em uma casa 

próxima da sua, mas que os vizinhos pressionaram o proprietário do imóvel e este acabou 

pedindo a casa de volta, mas que isto não resolveu o problema, simplesmente transferiu de lugar, 

já que o pessoal continua morando no município. Disse que são vinte pessoas morando na 

mesma casa, que nenhuma autoridade procurou se informar sobre o que estas pessoas vieram 

fazer em Ituaçu, afirmando que no meio destas existem homens fortes e mal encarados. Pediu 

ajuda de todos os seus pares para que seja formada esta comissão, possibilitando que a mesma 

atue junto a todas as instituições, voltando a afirmar que a criação de uma guarda municipal não 

será a solução de todos os problemas. Sobre a questão dos medicamentos, a Vereadora Elza 

Marillu disse que foi relatada pelo colega Almir, da paciente Ana Cláudia, destacando que o 

problema não acontece somente em relação a esta paciente. Mencionou que em relação a esta 

medicação de alto custo, tem uma lista que vem do governo que não entra na parte da licitação, 

em razão de ser de alto custo. Sobre o comentário do colega Adriano, de que as pessoas estão 

indo na casa dele para pedir ajuda, destacou que quando a pessoa pede um medicamento de um 

custo mais acessível, o vereador tem condição de ajudar, mas quando pede um medicamento de 

R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$ 500,00 (quinhentos reais), foge do controle e da alçada do 

vereador. Enfatizou que muitas pessoas acham que o vereador tem obrigação de dar, mas que 

estes fazem isso para ajudar e com pena da situação de quem está pedindo. Disse concordar com 

o Vereador Euvaldo, quando este destacou a necessidade de conversar diretamente com a 

Secretária, enfatizando que, infelizmente, o gestor pegou uma fase difícil e que não sabe se o 

mesmo está sendo bem assessorado, ou se chegou ao conhecimento dele como era feito antes 

esta parte de medicação, de cesta básica. Destacou que no começo da atual legislatura, o 

Vereador Otacílio destacou a necessidade de conceder o chamado beneficio eventual, mas não 

tem certeza de que a atual equipe de governo está ciente desta possibilidade de ajudar as pessoas 

com cesta básica, auxílio-funeral e auxílio-medicamento. Afirmou que não está querendo 

responsabilizar o prefeito pela situação, questionando se a equipe que o assessora já o alertou 

sobre esta possibilidade. Falou que se o prefeito não puder dar o valor correspondente a todo o 

exame, que ajude pelo menos em parte. Disse que muitas vezes a pessoa procura o vereador 

porque precisa fazer uma tomografia, que custa R$ 500,00 (quinhentos reais), porque através do 

SUS é muito difícil conseguir este exame. Falou que a atual secretária recentemente assumiu o 

cargo e não pode ser responsabilizada pelas atitudes da ex-titular da pasta, cabendo a cada um 
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dos vereadores fazer as suas colocações e conversar diretamente com a Secretária. Ressaltou que 

as pessoas não estão encontrando as respostas na área social, o mesmo acontecendo na Secretaria 

de Saúde. Em aparte, o Vereador Almir afirmou que o certo seria os vereadores se reunirem 

com os secretários e o prefeito, já que a palavra final cabe a este. Em aparte, o Vereador 

Euvaldo defendeu que primeiro os vereadores conversassem com a Secretária de Saúde para 

ouvir as explicações. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu comentou sobre a situação 

da licitação para aquisição de medicamentos, afirmando não saber exatamente o que aconteceu, 

sendo este um dos pontos a ser esclarecido com a Secretária de Saúde, afinal de contas já são 

oito meses de gestão e é preciso saber o porquê de não ter havido ainda a licitação, ou se esta foi 

feita e apresentou algum problema. Disse concordar com a fala do colega Otacílio quando este 

defendeu que a pessoa pobre não tem culpa e não quer saber se houve problema na realização da 

licitação, ele quer mesmo é ter acesso ao medicamento que precisa. Salientou que os casos de 

pacientes que necessitam de medicamento de alto custo não são muitos, mas que a atual situação 

está prejudicando até aqueles pacientes que precisam de medicação de baixo custo.  Em aparte, o 

Vereador Almir afirmou ter conhecimento de que foram realizadas duas ou três sessões da 

licitação para compra de medicamentos, mas o certame acabou sendo cancelado, destacando que 

neste caso, a administração municipal pode reconhecer o fracasso da tentativa de licitação e 

efetuar a compra até que seja realizado novo processo licitatório. Dando continuidade, a 

Vereadora Elza Marillu pediu ao Senhor Presidente que estude a sua sugestão para formação 

de uma comissão de vereadores, afirmando não ter certeza de como será feito o processo de 

escolha dos vereadores que farão parte da mesma, mas que esta comissão deve ser formada com 

extrema urgência para iniciar imediatamente os seus trabalhos. Mencionou que a Polícia Militar 

não pode ser responsabilizada por todos os problemas, que ela tenta atender todas as ocorrências, 

mas que é preciso discutir a questão de uma forma mais ampla, porque o problema está tomando 

grandes proporções e está causando uma insegurança muito grande na sociedade e também para 

os pais e mães de família. Em aparte, o Vereador Euvaldo afirmou que no dia anterior ficou 

sabendo que um moleque bandido teria dado uma facada em uma menina, obrigando-a a entregar 

o seu aparelho celular. Disse que a existência de uma guarda municipal vai auxiliar o trabalho da 

polícia militar, porque vai atuar nos locais onde os policiais não estão presentes. Ver. Joel 

Teixeira Silva:  Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus pela 

graça de participar de mais uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, parabenizou o 

colega Ronaldo pela sua fala em relação à necessidade de criação de uma guarda municipal, mas 

que gostaria de deixar claro, que esta foi uma promessa feita durante a campanha política do 

atual prefeito e que promessa é dívida e dívida precisa ser cumprida. Disse que o atual gestor 

também defendeu em campanha que lugar de atender o povo é na Prefeitura, não na própria 

residência, salientando que os vereadores precisam cobrar o cumprimento destas promessas. 

Sobre a fala do colega Otacílio, destacou que o programa de distribuição de cesta básica existe, 

mas que em Ituaçu está faltando a atuação da Secretária Municipal de Assistência Social para 

visitar a casa da família e fazer o relatório autorizando a gestão municipal a conceder o 

benefício. Destacou que em outros municípios, como Brumado, funciona desta forma, mas que 

em Ituaçu o setor de assistência social está inoperante. Mencionou que já encaminhou ofício para 

a Secretária Municipal de Assistência Social para comparecer no legislativo para dar 

explicações, mas a mesma sequer compareceu. Disse que nos próximos ofícios encaminhados, 

vai requerer que uma cópia com protocolo de recebimento lhe seja entregue, afirmando que se o 

secretário se recusar a atender o convite, encaminhará o caso para a apreciação da justiça federal, 

porque o mesmo tem o dever legal de comparecer e prestar esclarecimentos. Falou que é preciso 

respeitar a atuação dos vereadores, solicitando ao Senhor Presidente o encaminhamento de ofício 
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para a Secretária Municipal de Saúde para tratar da questão do Hospital, afirmando que durante a 

campanha política, o atual gestor prometeu o funcionamento de uma sala de parto na referida 

unidade. Comentou que tem uma mulher grávida da localidade de Curralinho, que desde a terça-

feira, está no Hospital em Barra da Estiva sofrendo com as dores e até hoje nada foi feito, 

classificando a situação como sendo uma pouca vergonha. Enfatizou que Ituaçu necessita de uma 

sala de parto e que esta foi mais uma promessa do atual prefeito. Em aparte, o Vereador 

Reinalvo afirmou que não está querendo defender o prefeito, mas que antes da instalação de uma 

sala de parto, o Hospital de Ituaçu precisa passar por uma reforma e que a atual gestão só está no 

poder há pouco tempo, sendo preciso esperar que o prefeito consiga os recursos para fazer a 

reforma primeiro, para depois cobrar a implantação da sala de parto. Dando continuidade, o 

Vereador Joel destacou que há muito tempo se fala sobre esta reforma do Hospital de Ituaçu e 

que se for preciso esperar a reforma para depois pensar na implantação da sala de parto, o atual 

gestor vai encerrar o seu mandato sem cumprir a sua promessa. Dando continuidade, o Vereador 

Joel falou que as pessoas precisam respeitar o legislativo municipal, enfatizando que está no seu 

primeiro mandato, mas que tem percebido um descaso dos secretários municipais, citando 

também como exemplo o proprietário da empresa responsável pelo transporte escolar, que 

também foi convidado e não compareceu, esclarecendo que tem questionamentos para fazer ao 

mesmo. Sobre a não vinda a Secretária Municipal de Assistência Social, destacou que um dos 

questionamentos que faria a mesma dizia respeito a um paciente que já morreu, não cabendo 

mais nenhum questionamento em relação a este caso. Disse que o outro paciente sobre o qual ele 

tem questionamento, está indo embora para São Paulo porque não tem mais condição de 

permanecer em Ituaçu. O Edil disse que para ele não existe secretaria de assistência social em 

Ituaçu e que, enquanto a pessoa de nome Iêda permanecer à frente da Secretaria, nada vai mudar. 

Disse ainda, que o presidente precisa cumprir a sua função e fazer cumprir os convites que são 

feitos aos secretários municipais. Em aparte, o Vereador Almir apoiou a fala do colega Joel, 

destacando que cada vereador é responsável pelos seus atos e que ele mesmo já solicitou da 

assessoria jurídica que entre com três mandados de segurança e que se houver consequências 

jurídicas destes pedidos, ele quem responderá pelos pedidos. Pediu ao Senhor Presidente para 

conversar com o assessor jurídico e solicitar ao mesmo que atenda as solicitações feitas por ele. 

Dando continuidade, o Vereador Joel afirmou que sempre estará do lado do colega Almir nestas 

questões, que foi eleito pelo PSB e que vai permanecer neste partido, destacando ter votado no 

Vereador Márcio Aparecido para presidir o legislativo municipal e espera que o mesmo faça 

valer a atuação dos vereadores. Lembrou o caso do veto do prefeito ao projeto de lei que 

reconhecia como de utilidade pública municipal uma associação rural de Ituaçu, questionando o 

porquê de até hoje o gestor não ter sancionado a lei e a câmara não ter tomado nenhuma atitude 

em relação a isto. Acrescentou que ficou sabendo que o gestor municipal está esperando o 

Presidente da Câmara sancionar a referida lei para que ele questione a mesma na justiça, 

destacando que o Presidente da Câmara deve sancionar a lei para que o gestor faça os 

questionamentos na justiça. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente quebrou o 

protocolo e colocou em votação o requerimento do Vereador Euvaldo para que a Secretária de 

Saúde compareça ao legislativo municipal para prestar esclarecimentos sobre procedimentos na 

área da saúde e fornecimento de medicamentos, guias para exame, bem como sobre o 

procedimento licitatório para aquisição de medicamentos em farmácias do município. Estando 

todos os vereadores de acordo, o Senhor Presidente declarou que o mencionado requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em votação o requerimento da Vereadora Elza 

Marillu para criação de uma comissão de representação da câmara para tratar da segurança pública no 

município, com base no que dispõe o Artigo 59 do Regimento Interno, que preceitua que estas comissões 
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devem ser formadas pela Mesa Diretora, a requerimento de qualquer vereador e aprovação pelo 

plenário. Estando todos de acordo, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade o 

referido requerimento, enfatizando que agora seria necessário definir quais nomes iriam compor 

a citada comissão, sendo necessário que a mesma seja constituída por um presidente, um titular e 

um membro. Em questão de ordem, o Vereador Otacílio afirmou ser a favor da formação da 

referida comissão, mas defendeu que a mesma mantenha contato direto com o Ministério Público 

para auxiliar nos trabalhos. Dando continuidade, o Senhor Presidente destacou que, como o 

próprio nome diz, a comissão de representação vai representar externamente o legislativo 

municipal junto a todos os órgãos que atuam na segurança pública. Após a discussão, o Senhor 

Presidente definiu que a comissão terá como Presidente a Vereadora Elza Marilu, o Vereador 

Almir Pessoa como titular e o Vereador Euvaldo como membro, ao tempo em que, submeteu a 

referida decisão ao plenário, que por unanimidade acolheu a decisão da Mesa Diretora. Na 

sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Líderes da Situação e da Oposição na 

Câmara. Inicialmente, usou da palavra o Líder do Prefeito, Ver. Adriano Silva Machado,  

mencionando que tem um vizinho que está com problemas de saúde e que por diversas vezes 

levou o mesmo para ser atendido no hospital, tendo uma das vezes sido de madrugada e que o 

médico o examinou e disse que o paciente precisaria ficar internado. Disse que posteriormente o 

paciente teve alta, mas tornou a passar mal, sendo necessário leva-lo ao hospital às 03hs00min da 

madrugada e que nesta oportunidade o médico informou que o paciente estava com um problema 

na próstata, reumatismo e outras doenças, que não sabia como o paciente estava aguentando ficar 

em pé. Falou que procurou a Secretária Municipal de Saúde e que a mesma informou que seria 

preciso ir até o posto para marcar os exames, mas que questionou a ela se não haveria uma forma 

de agilizar o atendimento por se tratar de questão de urgência. Destacou que se trata de uma 

pessoa trabalhadora, com dois filhos para criar e que já teria inclusive tentado recorrer aos 

amigos, sem sucesso. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado ofício para a 

Secretária de Saúde para ver o que ela pode fazer no sentido de agilizar a marcação dos exames 

necessários, destacando não ser possível admitir que esta situação fique sem uma solução. Em 

seguida, usou da palavra, o Líder da Oposição, Líder da Oposição, Vereador Almir Santos 

Pessoa, destacando que na última sessão antes do recesso, o colega Euvaldo afirmou que a 

Secretária Municipal de Assistência Social viria à Câmara na primeira sessão do segundo 

período legislativo, questionando onde está a referida secretária, destacando que o legislativo já 

encaminhou diversos ofícios para a mesma e que ela simplesmente engaveta e não vem. Falou 

que concordava com o colega Joel quando este defendeu ser preciso tomar as providências 

cabíveis para resolver estas situações, fazendo com que se o secretário não quer vir por livre e 

espontânea vontade, que compareça por determinação judicial. Afirmou que o objetivo dos 

vereadores é tirar dúvidas e esclarecer algumas coisas e não ‘jogar pedra’ nos secretários. 

Solicitou ao Senhor Presidente que veja com o assessor jurídico que dia a Secretária estará 

disponível para comparecer ao legislativo municipal, de preferência ainda este ano. Destacou a 

fala do colega Joel, quando este afirmou que um dos questionamentos que gostaria de fazer dizia 

respeito a uma pessoa que já morreu, não adiantando mais pedir à Secretária que ajude esta 

pessoa. Afirmou que tem interesse em fazer questionamentos à Secretária de Assistência Social 

sobre a área de atuação da sua secretaria, sobre os programas que estão sendo executados, 

enfatizando não saber por que os programas que existiam na gestão anterior deixaram de ser 

executados na atual gestão. Afirmou que estes programas não deveriam ser interrompidos, 

citando como exemplo, a escolinha de futebol, que atendia muitas crianças do município e que 

vinha funcionando regularmente na gestão anterior. Destacou as aulas de capoeira e as oficinas 

de música que também eram realizadas, afirmando que, salvo engano, todos estes projetos estão 
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parados. Disse ser preciso ver com a secretária a razão destes programas terem sido paralisados, 

destacando que a administração de recursos federais deve ser feita com muita responsabilidade. 

Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a 

todos os vereadores, agradeceu a presença do público na sessão, e em seguida, fez uma indicação 

verbal para cobertura de uma quadra de esportes existente na localidade do São José, afirmando 

ter certeza de que o gestor municipal não medirá esforços para atender o seu pedido e executar 

esta obra. Mencionou que o Brasil está enfrentando uma crise sem precedentes e que as pessoas 

mais ricas estão usando as mídias para criticar a reforma da previdência, sob o argumento de que 

a reforma vai acabar com a previdência social, quando na verdade a mesma já está caminhando 

para a morte. Disse ter conversado com um deputado a respeito do assunto e que o mesmo lhe 

relatou que o que está sendo mostrado na mídia é que as pessoas menos favorecidas vão deixar 

de ter acesso ao benefício, assim como o trabalhador rural terá que trabalhar mais tempo para 

fazer jus ao benefício, quando na verdade a proposta quer fazer com que os servidores públicos 

que se aposentam com super salários passem a ter um teto, e estas pessoas não querem que isto 

aconteça, e sim continuar recebendo altos valores de aposentadoria, enfatizando que estes super 

salários é o que mais pesam para o déficit da previdência social. Afirmou acreditar e torcer para 

que a reforma da previdência seja aprovada pelo congresso nacional, beneficiando 

principalmente os mais carentes, porque se for para prejudicar ainda mais, que continue pelo 

menos do jeito que está. Sobre as reivindicações feitas pelos vereadores, principalmente no 

tocante a segurança pública, disse que desde o início desta legislatura tem tido o cuidado de 

conversar com as autoridades desta área para se informar sobre a situação, salientando que o 

delegado de polícia lhe alertou que Ituaçu não dispõe de um investigador da Polícia Civil e que 

esta situação perdura até os dias atuais. Destacou que o investigador de polícia é uma figura 

importante, porque é ele quem investiga os casos, cabendo aos policiais militares fazer a ronda 

extensiva e as prisões em flagrante, mas que este é só o primeiro passo e sem as devidas 

investigações, o preso acaba sendo solto pela justiça. Enfatizou que é preciso que as pessoas que 

estão praticando roubo em Ituaçu comecem a ser verdadeiramente punidas, ressaltando que o 

gestor deve priorizar a busca de recursos para a área de segurança pública, assim como a 

designação de um investigador de polícia para Ituaçu, sob pena de a situação de insegurança 

perdurar até o final do seu mandato. Dando continuidade, o Senhor Presidente disse que na 

próxima sessão vai apresentar uma moção de pesar pelo falecimento do Senhor Deusdete Araújo, 

e ao mesmo tempo vai propor um projeto de lei para dar o seu nome a um logradouro público 

como forma de homenageá-lo. Disse que o Senhor Deusdete Araújo faleceu de forma súbita, 

causando forte comoção entre os familiares e comunidade em geral, afirmando que gostaria de 

deixar estas homenagens registradas nos anais desta casa e que chegue ao conhecimento dos seus 

familiares, por se tratar de uma pessoa de bom coração e que ajudou muitas pessoas, tendo 

prestados inúmeros serviços ao município, inclusive como Juiz de Paz. Afirmou que o mesmo 

foi um exemplo de pessoa para todos, principalmente para os seus familiares e descendentes. 

Com relação às colocações feitas pelos vereadores Joel e Almir, afirmou que as providências 

serão tomadas e que vai questionar ao assessor jurídico porque ainda não foi feito. 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 onze de agosto de dois mil e 

dezessete.  
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