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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dezesseis dias do mês
de junho do ano de dois mil e dezessete, 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 Tertulina
Silva Andrade (2ª Secretária em exercício). 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);
Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva
Machado, Tertulina Silva Andrade , Otacilio Caíres de Souza e Euvaldo Figueredo da Silva.
Ausente a Vereadora, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos - Segunda Secretária (falta
justificada). Em seguida, o Senhor Presidente convidou a Vereadora Tertulina Silva Andrade
para compor a Mesa. 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 nº 01/2017, datado de nove de junho do corrente ano,
encaminhado pelo Diretor de Esporte, Senhor Ruy Humberto Moreira Bonfim, ao Exmo. Senhor
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha e demais vereadores,
convidando-os para o jogo festivo em comemoração a reinauguração do Estádio Municipal
Murito Hermínio de Brito, no dia 18.06.2017, a partir das 16hs00min, entre as equipes do Sub17 do Vitória X Seleção de Ituaçu. b) - Ofício encaminhado pelo Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Senhor André Mota Luz Magalhães, ao Exmo. Senhor Presidente
da Câmara de Vereadores, com o seguinte teor: Ofício nº 010/2017. Ituaçu-BA, nove de junho de
dois mil e dezessete. Senhor Presidente. Em resposta ao ofício supracitado GP/090/2017, em
relação ao programa do governo, GARANTIA SAFRA, já foi firmado o contrato com o município
de Ituaçu, publicado no Diário Oficial do estado da Bahia dia trinta e um de maio de dois mil e
dezessete. Em relação ao Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR, já foi
solicitado ao INEMA, uma empresa capacitada a atender as demandas do município, onde nos
próximos dias, estarão realizando o cadastro. Desde já, me coloco a disposição de todos os
vereadores e a todos os ituaçuenses. c) – Ofício nº 054/2017, datado de quatorze de junho do ano
em curso, enviado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Ieda Machado
Gomes Rocha, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, Vereador
Márcio Aparecido Araújo Rocha, em resposta à solicitação enviada por esta Casa Legislativa
para o seu comparecimento à sessão legislativa do dia 16.06.2017. Comunicou que na referida
data, estaria em viagem à cidade de Salvador para realização de tratamento de saúde, colocandose à disposição para comparecimento em nova data a ser agendada. d) – Requerimento
apresentado pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, abaixo transcrito: REQUERIMENTO:
RONALDO DA SILVA ROCHA, Brasileiro, Casado, Vereador em Exercício no Município de
Ituaçu/BA, Portador do RG/SSP-BA nº 09517960-70, do CPF/MF nº 000.890.325-51 e do Titulo de
Eleitor nº 858403705-82, Zona 058ª, residente e domiciliado no Povoado do Campo Grande,
s/nº, Zona Rural, Ituaçu/BA, CEP: 46.640-000, vem mui respeitosamente, no exercício das suas
atribuições legais, embasado nos artigos 37 e 163 da Constituição Federal – CF, na Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como, nos
artigos 40 c/c 41 da Lei Orgânica do Município de Ituaçu, para requisitar a Vossa Excelência, no
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prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, conforme previsto no art. 41 da Lei Orgânica do
Município, cópias dos seguintes documentos: a) – Cópia integral do Pregão Presencial nº
020/2017, que ensejou a contratação da empresa CACTOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI, Inscrita no CNPJ/MF nº 20.795.839/0001-70, devendo ser instruído, inclusive, com todas
as planilhas contendo a estimativa detalhada dos preços cobrados. b) – Cópia do Contrato
firmado pelo Município de Ituaçu, com a referida empresa; c) – Cópias dos processos de
pagamentos realizados a empresa acima mencionada, na execução do contrato firmado com a
municipalidade; d) – Relação detalhada dos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a
frota municipal, inclusive a frota mecanizada. Ressalto que o envio dos documentos solicitados
no prazo legal, é de suma importância, para o devido acompanhamento dos gastos e adoção de
medidas pertencentes de salvaguarda ao interesse público, sendo que, a omissão, o retardamento
ou o envio de informações incompletas, poderá acarretar a responsabilização do agente
responsável, por crime de responsabilidade, consoante previsto no §6º do art. 41 da Lei Orgânica
do Município, assim como, nas demais implicações legais, previstas nas esferas Administrativas,
Cível e Penal. Nestes Termos, Pede Deferimento. Ituaçu-BA, dezesseis de junho de dois mil e
dezessete. Ronaldo da Silva Rocha – Vereador. e) - Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio
Caíres de Souza, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 09 de junho de 2017. Senhor
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado do Açude, deste Município de Ituaçu, Bahia”.
JUSTIFICATIVA: A construção de quadras poliesportiva em Povoados é de suma importância
para o desenvolvimento e integração de seus habitantes, pois além de ser um espaço de lazer
tanto para as crianças, jovens e adultos, na prática do esporte, serve ainda para outras atividades
recreativas, festivas e culturais, tornando-se assim, um ponto de integração das famílias da região
e comunidades circunvizinhas, resultando em uma integração regional que certamente irá
proporcionar momentos agradáveis a todos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais
Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços
para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me,
Atenciosamente. Otacílio Caires de Souza - Vereador – PSD; f) - Indicação apresentada pelo
Ver. Otacilio Caíres de Souza, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo
Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017.
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇ
ÃO: “Reforma e Cobertura da Quadra de Esporte do Povoado de Ovelha, deste município de
Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem a finalidade de atender os anseios
principalmente dos jovens e crianças esportistas daquela Comunidade, vez que, no estado que
encontra torna-se impossível a pratica do esporte naquele Povoado. Com a impossibilidade de
realização de jogos, deixa não só os desportistas, mas também toda a sua população frustrados,
sendo assim, imperiosa a reforma e a cobertura, pois a cobertura proporcionará melhores
condições para a prática esportiva, além de fator de conservação do piso daquela obra pública.
A reforma da referida quadra, realizando a cobertura atenderá os anseios e os desejos dos
moradores, estudantes e população em geral, além de alavancar o desenvolvimento sócioeducacional, esportivo, cultural daquele povo. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e
demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá
esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me,
Atenciosamente. Otacílio Caires de Souza - Vereador – PSD; g) - Indicação apresentada pelo
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Ver. Otacilio Caíres de Souza, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo
Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017.
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita:
INDICAÇÃO: “Implantação do Programa de Saúde da Família no Povoado de Açude, deste
Município de Ituaçu, Bahia”; JUSTIFICATIVA: A Saúde da Família é entendida como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial, mediante a implantação de equipes
multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes atuam com ações de promoção
da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na
manutenção da saúde da comunidade circunscrita à sua área de abrangência. A estratégia do PSF
prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral
e contínua. O atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos
profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde)
que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população
acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e o
atendimento aos problemas de saúde da comunidade. Certo do acolhimento de Vossa Excelência
e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá
esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me,
Atenciosamente. Otacilio Caires de Souza - Vereador – PSD; h) - Indicação apresentada pelo
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo
Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017.
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita:
INDICAÇÃO: “Complementação da Pavimentação no Distrito de Tranqueiras, deste município
de Ituaçu, Bahia.” JUSTIFICATIVA: Trata-se de um Distrito que está crescendo a cada dia, com
bastante movimentação de veículos, o que traz poeira as casas residenciais em ruas sem
pavimentação, causando transtornos a todos os seus moradores, vez que, existem ainda um
numero elevado de casas residenciais e comerciais, localizadas nas referidas ruas que merecem
uma melhor atenção. Com efeito, nas épocas das chuvas os moradores e transeuntes daquelas
ruas sofrem para se locomoverem, quer seja, para irem para as suas casas, ou para fazer as suas
compras. Ressalta-se ainda, que a pavimentação é um dos fatores de desenvolvimento e higiene
no só para as sedes urbanas, mas também para as Sedes de Distritos. Certo do acolhimento de
Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder
Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e
necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PR; i) Indicação apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor
Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu
(BA), 16 de junho de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para
que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria,
abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Extensão da Rede de Energia Elétrica na Sede do Distrito de
Tranqueiras deste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A iluminação pública é
essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser de fundamental importância para a
segurança pública, uma vez que, a marginalidade vem crescendo e os casos de violência
vê16aumentando assustadoramente, assim, a aclamação popular é gritante por investimentos que
venham de encontro com a prevenção à criminalidade. A matéria ora proposta é urgente e
necessária, pois, vem atender as reivindicações dos moradores Daquele Distrito, vez que, não
estará favorecendo não só estes, mas todos que por ali trafegam no período noturno. È
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importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública de qualidade,
pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio
dos munícipes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a
certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para junto a COELBA –
Grupo Neoenergia, a fim de solucionar essa importante ação, dado a sua necessidade, subscrevome, Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PR; j) - Indicação apresentada pelo
Ver. Joel Teixeira Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha,
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017. Senhor
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Construção de um Bueiro na estrada vicinal que vai do Povoado de Olhos D’Água do Meio ao
Povoado de Umburana, deste município de Ituaçu, Bahia, próximo a residência da Sra. Maria
Rosa Teixeira”. JUSTIFICATIVA: Esta indicação faz necessária, devido o grande fluxo de água
na estrada, deixando os moradores ilhados no período chuvoso, impedindo-os de transitarem,
principalmente os produtores rurais daquela região no escoamento de suas produções. Leva-se
ainda em consideração que aquele local é formado de um buraco com profundidade excessiva e
de largura estreita, dificultando assim o transito, mesmo durante o tempo seco. Como sugestão, é
de bom senso que sejam utilizadas manilhas para a execução dos serviços para tal benfeitoria.
Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o
nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua
importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Joel Teixeira Silva - Vereador –
PSD; l) - Indicação apresentada pelo Ver. Joel Teixeira Silva, com o seguinte teor: Exmo.
Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Limpeza da Lagoa do Povoado da Várzea da
Pedra, deste município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A lagoa da Várzea da Pedra
necessita urgentemente de receber um tratamento de limpeza, pois além de ser serventia para
água de beber para os animais indistintamente, é também uma beleza natural e caso seja feita
uma boa limpeza, servirá para outras opções na utilização de sua água. Além do mais não se
pode deixar acabar uma Lagoa de grande capitação de água, principalmente em uma região de
poucos recursos de água, em virtude das prolongadas secas que assolam nosso município. Água
é vida e temos que zelar dos poucos meios de capitação que ainda existem em nosso município.
Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o
nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua
importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Joel Teixeira Silva - Vereador –
PSB; m) - Indicação apresentada pelo Ver. Euvaldo Figueredo da Silva, com o seguinte teor:
Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores. Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Recuperação das latearias da
rodovia BA 142, sentido Tanhaçu, iniciando na altura da placa alusiva a entrada desta cidade de
Ituaçu-BA, até a divisa com Tanhaçu-BA; JUSTIFICATIVA: A referida indicação tem a
finalidade de recuperação manutenção e conservação das laterais da Rodovia BA 142, do trecho
acima mencionado, com patrolamento, possuindo extrema importância não só pelo fato da
necessidade de manutenção e conservação, mas também do ponto de vista de saúde e lazer, pois
ali (nas laterais) são realizadas as caminhadas pelos moradores de nossa cidade, como pratica de
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exercícios físicos, além de proporcionar ao grupo de ciclistas desta cidade a prática de suas
pedaladas e passeios, servindo também aos desportista como via de integração a várias
localidades. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a
certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta
indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Euvaldo
Figueredo da Silva – PP. n) - Indicação apresentada pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, com o
seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 16 de junho de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente,
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de Quadra
Poliesportiva no Povoado da Baixa Funda, deste Município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA:
A construção de quadras poliesportiva no Povoado da Baixa Funda é de suma importância para o
desenvolvimento e integração de seus habitantes, pois além de ser um espaço de lazer tanto para
as crianças, jovens e adultos, na prática do esporte, serve ainda para outras atividades recreativas,
festivas e culturais, tornando-se assim, um posto de integração das famílias da região e
comunidades circunvizinhas, resultando em uma integração regional que certamente irá
proporcionar momentos agradáveis a todos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais
Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços
para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me,
Atenciosamente. Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador – PMDB; Em seguida, o Senhor Presidente
franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes
lidos. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Afirmou não
ser contra as indicações apresentadas pelos colegas, e dirigindo-se ao colega Euvaldo, destacou
que é contra indicação que visa passar a patrol em beira de pista, destacando que não tem
acostamento e que tal procedimento vai gerar mais problema. Ver. Euvaldo Figueredo da
Silva: Justificou a sua indicação, afirmando que existe uma estrada paralela à estrada asfaltada e
é neste trecho que ele estava solicitando que fosse passada a patrol, destacando que a referida
estrada é usada por pedestres, ciclistas e carroceiros, enfatizando que a manutenção do trecho vai
evitar que estas pessoas trafeguem pela via asfaltada e coloquem em risco as suas vidas. Ver.
Almir Santos Pessoa: Indagou ao Senhor Presidente, se foi tomada alguma providência no
tocante ao ofício que foi encaminhado para a Secretária de Assistência Social para participar da
sessão legislativa e que não foi atendido, nem justificada a ausência? Diante da negativa, o Edil
pediu que fosse tomada as providências judiciais cabíveis, argumentando que caso a assessoria
jurídica da câmara não tome as providências, que a Mesa Diretora deve contratar profissional
para fazer isto. Prosseguindo, o Edil agradeceu o convite do Diretor de Esportes para a
reinauguração do Estádio Municipal, salientando que estará presente no referido evento. Sobre a
indicação do Vereador Euvaldo, afirmou discordar da utilidade da indicação feita pelo mesmo,
destacando que a estrada rural que margeia a estrada que liga Ituaçu à Gruta da Mangabeira está
muito esburacada. Em aparte, o Vereador Euvaldo disse que o colega Almir entendeu mal a sua
indicação, argumentando que a mesma visa melhorar a estrada rural que margeia a pista que liga
Ituaçu a Tanhaçu, destacando que muitos ciclistas estão usando o trecho para a prática esportiva
e se for feito a melhoria da estrada rural, os ciclistas usarão esta via, ao invés de se arriscar pela
via asfaltada. Na continuidade, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA e colocou em
discussão e votação, as seguintes matérias: a) – Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº
005/2017 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá
outras providências”. A referida votação obteve o seguinte resultado: 06 (seis) votos favoráveis e
03 (três) votos contra, tendo o Senhor Presidente declarado aprovado por maioria simples de
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votos o Projeto de Lei nº 005/2017, acima mencionado. b) - Indicação apresentada pelo Ver.
Otacilio Caíres de Souza, para “Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado do Açude, deste
Município de Ituaçu, Bahia, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade. c) Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres de Souza, para “Implantação do Programa de
Saúde da Família no Povoado de Açude, deste Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. d) - Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caíres
de Souza, para “Reforma e Cobertura da Quadra de Esporte do Povoado de Ovelha, deste
município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade. e) Indicação apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira da Silva para a “Complementação da
Pavimentação no Distrito de Tranqueiras, deste município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. f) - Indicação apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira
da Silva, para a “Extensão da Rede de Energia Elétrica na Sede do Distrito de Tranqueiras deste
Município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade. g) Indicação apresentada pelo Ver. Joel Teixeira Silva, para a “Construção de um Bueiro na estrada
vicinal que vai do Povoado de Olhos D’Água do Meio ao Povoado de Umburana, deste
município de Ituaçu, Bahia, próximo a residência da Sra. Maria Rosa Teixeira”, acima transcrita,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. h) - Indicação apresentada pelo Ver. Joel Teixeira
Silva, para a “Limpeza da Lagoa do Povoado da Várzea da Pedra, deste município de Ituaçu,
Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade. i) - Indicação apresentada
pelo Ver. Euvaldo Figueredo da Silva, para a recuperação das latearias da rodovia BA 142,
sentido Tanhaçu, iniciando na altura da placa alusiva a entrada desta cidade de Ituaçu-BA, até a
divisa com Tanhaçu-BA, acima transcrita. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir Pessoa
afirmou ser preciso ter muito cuidado para que a obra realizada não venha a estreitar ainda mais
a pista que liga Ituaçu a Tanhaçu, destacando que o ciclista merece respeito, mas que é preciso
garantir que o serviço executado pelo executivo seja bem feito. A referida indicação foi aprovada
por unanimidade. j) - Indicação apresentada pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, para a
“Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado da Baixa Funda, deste Município de Ituaçu,
Bahia”, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, 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. Adriano Silva
Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida o Edil agradeceu ao Prefeito Municipal,
Senhor Adalberto Alves Luz, dizendo ter conversado com o mesmo a respeito do Senhor
Antoniel, que é paralítico e o gestor afirmou que vai construir um banheiro com acessibilidade
para o mesmo. Disse que a obra será iniciada após os festejos juninos. Continuando, solicitou ao
Senhor Presidente o envio de ofício ao chefe do executivo solicitando que o médico que atende
no PSF do Campo Grande possa atender um dia na localidade do Mato Grosso e um dia na
localidade do São José, destacando que este foi um pedido recebido da população. Solicitou
também a iluminação do campo de futebol dos Mendes, afirmando que os desportistas estão
necessitando deste benefício. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Após as saudações de praxe, o
Edil agradeceu aos demais vereadores pela aprovação da sua indicação, destacando que o
objetivo não é prejudicar ainda mais a pista que liga Ituaçu a Tanhaçu, mas sim garantir uma via
para tráfego de pedestres e ciclistas. Ver. Otacilio Caires de Souza: Saudou aos colegas
Vereadores, aos funcionários da Casa e o público presente, e prosseguindo, o Edil parabenizou o
Secretário de Agricultura, Senhor André Mota Magalhães, pelo trabalho que está realizando,
demonstrando a sua satisfação pela forma responsável com que o mesmo está desempenhando as
suas funções. Mencionou que o referido secretário está demonstrando que tem interesse de
trabalhar por Ituaçu e pelo seu povo e que se o mesmo continuar assim terá sempre o seu apoio.
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Em seguida, agradeceu o convite do Diretor de Esportes, Senhor Rui Humberto, destacando que
o mesmo tem demonstrando empenho em trabalhar pelo desenvolvimento do esporte no
município, salientando que a reinauguração do estádio municipal contará com a realização de um
grande jogo de futebol. Dando continuidade, o Edil agradeceu ao Deputado Estadual Nelson Leal
por ter conseguido uma nova ambulância para o município de Ituaçu, a qual será de fundamental
importância para atender os pacientes que precisam se deslocar para outros municípios. Em
seguida, parabenizou o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pelo trabalho que vem
realizando, enfatizando que o mesmo tem demonstrando interesse em trabalhar pelo povo e pelo
município. Falou que as pessoas que vem de Barra da Estiva para Ituaçu, quando se aproximam,
já percebem que a cidade está com outra cara. Afirmou que assim como os vereadores devem
parabenizar, também precisam cobrar, destacando que algumas estradas estão necessitando de
reparos e que, ao longo da semana, ele viu a máquina fazendo um trabalho, quando deveria estar
cuidando primeiro das estradas principais, já que os moradores da zona rural estão enfrentando
muitas dificuldades para se deslocar das localidades para a sede do município. Disse que os
estudantes da Ovelha estão enfrentando muitas dificuldades para se deslocar até Tranqueiras e
que as pessoas estão cobrando muito dele uma solução nesse sentido. Disse ainda, que o prefeito
precisa tomar uma providência urgente para resolver o problema das estradas de Ovelha, Boca da
Mata, Angico, passando pelo Catingueiro, porque os moradores e alunos estão sofrendo muito.
Dando continuidade, o Vereador Otacilio agradeceu aos demais vereadores pela aprovação da
sua indicação. Em seguida, apresentou duas indicações verbais, visando a construção de uma
passagem molhada na estrada que liga Ituaçu a Tranqueiras, no córrego existente no São João; e
um bueiro, ponte ou passagem molhada no córrego existente no Cascavel/Militão na mesma
estrada, enfatizando que na época da chuva os moradores que estão se deslocando para
Tranqueiras precisam esperar horas até a água baixar. Por fim, o Edil convidou a todos para
participar da Cavalgada que será realizada na localidade de Ovelha, dia 18 de junho do corrente
ano, informando que após a cavalgada será realizada uma festa com animação da banda
Coladinho A2. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil
comentou a fala do colega Otacílio a respeito das estradas quem ligam o Açude a Tranqueiras e
Tranqueiras a Boca da Mata , afirmando que os referidos trechos estão em estado lamentável e
quase intransitáveis, pedindo ao líder do governo que interceda junto ao executivo para agilizar a
realização do serviço de manutenção, tendo em vista que o município tem suas próprias
máquinas e ainda alugou outros equipamentos, sendo necessário agilizar o serviço em todas as
regiões e não ficar fazendo aos poucos como está sendo feito. Afirmou ter visitado Marcolino
Moura recentemente e que o prefeito do município realizou uma grande obra de manutenção da
via e que a mesma está um 'tapete'. Mencionou que as pessoas tem dificuldade para chegar na
sede do município e se por outro lado encontram um 'tapete' ligando a Brumado e um 'tapete'
ligando a Marcolino Moura, estes moradores acabam indo para outros municípios. Disse ser
preciso garantir que estas pessoas venham para Ituaçu, fazendo com que o dinheiro circule no
próprio município. Destacou que as pessoas querem trafegar por estradas em boas condições, até
porque a manutenção do veículo não é barata. Dando continuidade, o Vereador Almir afirmou
que tem acompanhado o Diário Oficial do município e verificou que o executivo municipal abriu
um processo seletivo, destacando que o Projeto de Lei N.º 006/2016 criou cargos a serem
preenchidos através de concurso público, questionando porque não realizar um concurso público,
ao invés de um processo seletivo. Ressaltou que este é o segundo processo seletivo realizado
pela atual gestão municipal, afirmando ser preciso manter o diálogo com o executivo para
descobrir a demanda existente e analisar a melhor forma de preenchimento para tais vagas. Em
seguida, comentou a reportagem do Jornal do Sudoeste na qual o prefeito destacou que toda a
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frota municipal foi renovada, questionando se houve algum procedimento licitatório para
aquisição de novos veículos. Questionou onde estão os veículos novos, afirmando não ter
conhecimento de nenhum veículo novo que tenha sido adquirido em 2017, com exceção de uma
ambulância que foi entregue pelo governo do estado a mais de cinquenta municípios baianos,
tendo sido Ituaçu um dos beneficiados. Sobre a fala do colega Adriano Machado a respeito do
banheiro que será construído para beneficiar o Senhor Antoniel, parabenizou o Vereador pela
conquista, destacando que também estava empenhado em resolver o problema já que trata-se de
família carente e que precisa deste benefício. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os
presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação ao prefeito para verificar a situação dos
agentes de saúde das localidades de Bebedouro, Santa Clara, Sede e as demais localidades que
estão desatendidas. Afirmou que os moradores tem cobrado, que já conversou com o prefeito a
respeito do assunto e já conversou também com a representante dos referidos agentes, Senhora
Cristina de Luz Jesus, para dar uma força nesse sentido. Prosseguindo, fez mais uma indicação
ao executivo municipal no sentido de realizar a extensão da rede de energia do Bebedouro até a
Baixa Funda. Em aparte, o Vereador Almir indagou ao colega Reinalvo, porque o mesmo não
pede ao gestor municipal que realize o concurso público para agente de saúde, destacando que
existe projeto de lei prevendo a existência de cinco vagas para o referido cargo, para atuar na
sede, São José de Noé, Gruta da Mangabeira, Ovelha e Avenida Brasil. Fazendo uso da palavra,
o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva esclareceu que o prefeito
já enviou um ofício a esta Casa, solicitando a devolução do referido projeto de lei. Dando
continuidade, o Vereador Reinalvo finalizando a sua fala, agradeceu o voto dos demais
vereadores que aprovaram a sua indicação e agradeceu a presença de todos na sessão. Ver.
Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e continuando o Edil comentou a
situação das estradas rurais, destacando ter ouvido atentamente as falas dos colegas Otacílio e
Almir a respeito do assunto. Disse que já vem batendo nesta mesma tecla há bastante tempo, já
tendo inclusive feito indicação neste sentido. Destacou que as estradas em boas condições são
fundamentais para garantir que os moradores da zona rural se desloquem para a sede e gastem o
dinheiro em Ituaçu. Falou sobre a situação da estrada do Catingueiro, Boca da Mata, Mamonas e
Tranqueiras, afirmando estar necessitando de uma reforma urgente, sugerindo ao gestor
municipal para que faça uma operação tapa-buraco nos trechos mais críticos e depois faça o
serviço mais bem feito como é a pretensão do prefeito. Mencionou que ele atualmente está
usando as estradas do município de Barra da Estiva para chegar a Ituaçu, destacando que o
prefeito daquele município já realizou o trabalho de manutenção das estradas na sua região,
retocando os trechos em pior estado. Prosseguindo, o Edil parabenizou o colega Adriano
Machado pela conquista em benefício do Senhor Antoniel, afirmando ser muito importante,
porque ele estava precisando. Rogou a Deus para que as pessoas como o Senhor Antoniel
também consigam benefícios, destacando que em outra oportunidade defender a necessidade da
Secretaria de Assistência Social visitar as comunidades rurais para verificar as pessoas que
também precisam de benefícios. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo agradeceu a presença
do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor André Mota Magalhães,
afirmando ser importante a participação de representantes do poder executivo nas sessões do
legislativo, destacando que os vereadores solicitaram a presença de outros secretários nas
sessões, mas não foram atendidos. Em seguida, agradeceu a presença de todos e desejou um
Feliz São João. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas Vereadores, aos
funcionários da Casa e o público presente, e prosseguindo, o Edil agradeceu a presença de todos,
parabenizou o colega Adriano pela conquista em benefício do Senhor Antoniel, afirmando ter
ficado muito feliz pela notícia. Dando continuidade, comentou a fala do colega Almir a respeito
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da renovação da frota de veículos, afirmando que se o executivo renovou a frota é uma conquista
importante e que vai possibilitar o fim dos alugueis absurdos que estão sendo pagos pelo
município. Disse que ao invés de gastar com aluguel, o município vai ter condição de fazer mais
investimentos na área da saúde e educação, destacando que são áreas prioritárias. Prosseguindo,
o Edil questionou o andamento dos requerimentos encaminhados ao gestor municipal,
informando que até a presente data só obteve resposta de um. Afirmou que existem 'moleques'
dizendo que a sua atuação como vereador é perseguição política e politicagem, esclarecendo que
os requerimentos encaminhados ao gestor municipal visam obter respostas e garantir a
transparência da administração pública. Ressaltou que as críticas recebidas não foram feitas por
pessoas de bem, mas que partiram de 'moleques', enfatizando ter sido eleito para fiscalizar os
atos do executivo municipal e que vai fazer isto até o último dia do seu mandato. Falou que as
pessoas incomodadas com a sua postura terão que se acostumar com isto porque vai continuar
atuando da mesma forma até o final do mandato. Em seguida, o Senhor Presidente quebrou o
protocolo e franqueou a palavra ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Fazendo uso da palavra, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor
André Mota Magalhães, saudou a todos os presentes e afirmou ter participado de uma reunião
com a empresa vencedora da licitação para realização do cadastro no CEFIR gratuitamente.
Destacou que a maioria da população tem conhecimento de que o cadastro no CEFIR é realizado
por empresa particular e que o produtor tem que pagar pelo serviço, variando o valor de acordo
com a área de terra. Destacou que trata-se de uma licitação federal, feita pelo INEMA e que uma
empresa virá a Ituaçu entre os dias 03 e 21 de julho, com previsão de atender 1.100 (hum mil e
cem) produtores. Disse que a empresa solicitou uma divulgação por parte do executivo
municipal, já que a empresa ficará à disposição para fazer o serviço e que cabe aos produtores de
Ituaçu procurarem o benefício, sob pena de terem que arcar com os custos de forma particular.
Destacou que o município vai ceder apenas o espaço e que todas as demais despesas serão
custeadas pela empresa vencedora da licitação. Afirmou ser preciso manter contato com os
presidentes de associações rurais, enfatizando que o cadastro no CEFIR é obrigatório para todos
os proprietários de terra e que o serviço será gratuito para quem tem propriedade com 260
(duzentos e sessenta) hectares. Informou que estava com alguns panfletos explicativos,
solicitando aos vereadores o apoio no sentido de divulgar a realização deste serviço em Ituaçu.
Disse que vai buscar a divulgação em rádio e carro de som para que informação chegue ao
conhecimento da população. Informou que a previsão é que sejam atendidas entre 60(sessenta) e
70 (setenta) produtores por dia, mas que se caso não apareça ninguém para ser atendido, que os
funcionários não vão ficar esperando o dia todo. Salientou que os produtores precisam ter
consciência de que se for preciso esperar, terão que esperar para serem atendidos. Fazendo uso
da palavra, o Vereador Almir indagou se o serviço prestado pela empresa será pago pelo
Governo Federal, quantos dias a empresa ficará em Ituaçu e qual a meta de atendimento? Em
resposta, o Secretário destacou que foi realizada uma licitação pelo governo federal e que o
serviço será gratuito para os produtores de Ituaçu, afirmando ainda que a empresa ficará de 03 a
21 de julho em Ituaçu e que a meta é fazer 1.009 (hum mil e nove) cadastros, mas que este
número pode ser superado, desde que haja demanda. Informou que caso o serviço não seja
procurado na primeira semana, a empresa pode seguir para outro município. Afirmou que a
equipe é formada por cinco ou seis pessoas e que estes precisam cumprir as metas estabelecidas
pela empresa. Em seguida, o Vereador Ronaldo questionou qual a documentação que deverá ser
apresentada pelo produtor para a realização do cadastro. Em resposta, o Secretário de
Agricultura informou que tem uma lista e que vai disponibilizar mais cópias para os vereadores,
mas que o principal é ter um documento da terra, mas que existem algumas limitações, não
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sabendo, contudo, precisar quais são estas limitações. Falou que a reunião com o representante
da empresa foi muito rápida, mas que este ficou de retornar ao município para definir os detalhes
do atendimento. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto destacou
que existem muitas escrituras públicas em Ituaçu em que não consta a área da propriedade,
questionando como vão ficar estes casos? Em resposta, o Secretário informou que os
funcionários da empresa não vão se deslocar até a propriedade, que o cadastro será baseado na
escritura pública, não sabendo dizer como serão resolvidos os casos em que a pessoa não possui
a escritura. Destacou que o trabalho será feito usando o 'google maps', cabendo ao dono da terra
demonstrar os pontos e fechar o polígono, podendo haver divergência entre os confrontantes.
Disse que nestes casos será preciso haver uma boa vontade por parte dos proprietários e que
espera contar com o apoio do sindicato para resolver estes problemas, já que este é o responsável
pela declaração de confrontantes. Destacou que o cadastro será feito no nome do proprietário do
imóvel. Fazendo uso da palavra, o Senhor Gilvan Marques falou que não acredita que este
cadastramento obterá sucesso em Ituaçu, porque existem muitas pequenas propriedades e vai
haver muito problema nesta questão dos confrontantes, afirmando não acreditar em
cadastramento em que os responsáveis não vão 'in loco' fazer o cadastro. Salientou que todo o
processo está começando errado, porque para definir a área de cada produtor, é preciso fazer uma
medição com GPS e não simplesmente traçar pontos no 'google maps', onde a margem de erro é
muito grande e a diferença nos pontos pode chegar a cinquenta metros. Questionou porque a
Secretaria de Agricultura não busca parcerias com profissionais locais, que possam ir às
propriedades fazer a medição. Em resposta, o Secretário de Agricultura informou que o
cadastramento não está sendo feito pela Prefeitura ou pela Secretaria de Agricultura, mas sim
pelo Governo Federal, independente da vontade do executivo municipal. Destacou que trata-se
de uma ação do INEMA, que vai ter o apoio da prefeitura, mas que este órgão é soberano em
suas ações e determinou que seja feito desta forma. Enfatizou que atua nesta área e tem todo o
material e estrutura necessária para fazer o cadastramento no CEFIR, mas que não pode se negar
a beneficiar mais de mil pessoas do município pensando em beneficiar quem atua fazendo este
cadastro de forma particular. Disse que o questionamento feito pelo Senhor Gilvan deveria ser
encaminhado ao INEMA. Em seguida, a Vereadora Tertulina destacou que existe uma empresa
fazendo o cadastramento em Brumado e que vai permanecer neste município até o dia vinte e
três, questionando se é a mesma equipe que virá para Ituaçu. Indagou como fica a situação da
pessoa que mora em Ituaçu e tem fazenda em Brumado? Em resposta, o Secretário de A
gricultura disse que o cadastramento é feito por município e que a pessoa que possui
propriedade em Brumado, deve fazer o cadastro neste município. Destacou que ele possui
fazenda em Tanhaçu e que vai ter que fazer o cadastro do CEFIR no referido município. Fazendo
uso da palavra, o Vereador Sivaldo destacou que algumas pessoas não tem escritura pública,
questionando se as mesmas poderão fazer o cadastro no CEFIR? Em resposta, o Secretário de
Agricultura afirmou acreditar que sim, mas que para isto será necessário apresentar a declaração
de confrontantes, e que a informação com certeza ele só vai poder dar depois que se reunir
novamente com os representantes da empresa. Sobre o questionamento feito pelo Vereador Joel
a respeito do Garantia Safra, informou que o município já assinou convênio, já foi publicado no
Diário Oficial e que estava deixando uma cópia à disposição do Vereador. Afirmou ser um
projeto bom, que o dinheiro recebido pelos produtores não é um valor alto, é dividido em cinco
parcelas, tem alguns pré-requisitos a serem atendidos e não abrange todas as culturas agrícolas.
Disse ainda, que a liberação do recurso depende de uma fiscalização prévia e que, apesar de não
visitar todas as propriedades, o fiscal vai visitar por amostragem para liberar o benefício. Em
seguida, o Vereador Euvaldo questionou qual o tamanho máximo da propriedade que poderá
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ser beneficiada gratuitamente no cadastramento no CEFIR? Em resposta, o Secretário de
Agricultura informou que o tamanho máximo da propriedade é de 260(duzentas e sessenta)
hectares. Sobre o tamanho máximo da propriedade para se beneficiar do Garantia Safra, destacou
que esta informação consta na documentação que foi entregue aos vereadores, mas que ele pode
pesquisar esta informação e responder posteriormente ao vereador. Destacou que o Garantia
Safra funciona como uma espécie de seguro e que tem as suas exigências, sendo preciso que os
produtores fiquem atentos às exigências do programa. A Vereadora Tertulina indagou onde a
equipe está atualmente? O Secretário de Agricultura esclareceu que existem duas equipes na
região e que a que vai atender Ituaçu estava trabalhando em Barra da Estiva, foi para Brumado e
agora vai retornar para Ituaçu. Mencionou que a previsão é que a empresa iniciasse as suas
atividades no dia vinte e sete de junho, mas por conta da demanda muito grande em Brumado,
eles informaram que seria preciso mais uma semana de trabalho por lá. Na sequência, o
Vereador Joel questionou se é preciso fazer algum cadastro para ter direito ao Seguro Safra?
Em resposta, o Secretário de Agricultura informou que teria que verificar e dar a resposta
depois ao Vereador. Em seguida, o Vereador Almir questionou se o Programa Bahia Produtiva
é da alçada da Secretaria de Educação, informando que fez um ofício ao executivo solicitando a
adesão do município ao referido programa. Em resposta, o Secretário de Agricultura informou
que o município já fez a adesão ao Programa Bahia Produtiva, optando pelo SEMAF, que é
municipal e não pelo SETAF, que tem sede em Brumado. Destacou que todas as ações do Bahia
Produtiva serão realizadas através do SEMAF, que ficará responsável pela busca de recursos
para o município. Continuando, o Vereador Almir destacou que os vereadores visitaram a CAR
em Salvador e que os representantes do órgão sinalizaram para a viabilidade do Programa Bahia
Produtiva para Ituaçu, tendo sido dito na oportunidade que seria interessante a realização de uma
assembléia com produtores e representantes de associações do município para garantir a vinda de
recursos para Ituaçu. Prosseguindo, o Secretário de Agricultura salientou que está fazendo tudo
que está ao seu alcance para garantir a vinda de recursos para o município, informando que no
dia anterior participou de uma reunião com o representante da CAR, na qual o mesmo mostrouse disposto a ajudar, mas que para isto será necessário reunir os representantes de todas as
associações, e como são muitas, o trabalho é bastante difícil, aproveitando a oportunidade para
pedir ajuda aos vereadores neste sentido. Enfatizou que existem muitas associações em Ituaçu,
mas que é preciso verificar se as mesmas ainda estão ativas e a sua regularidade. Afirmou que se
dispôs a ir visitar pessoalmente as associações, mas que foi desaconselhado a fazer isto, porque
demandaria muito tempo e teria pouca chance de sucesso. Em seguida, o Vereador Almir
sugeriu ao Secretário de Agricultura que promova reuniões por região com os representantes da
associações. O Secretário de Agricultura acatou a sugestão, informando que não poderia ter feito
isto antes da regularização da SEMAF. Fazendo uso da palavra, o Vereador Otacílio questionou
qual o banco e o órgão que financia os projetos? Em resposta, o Secretário de Agricultura
informou que o Banco do Nordeste e Banco do Brasil atuam em Ituaçu e que, qualquer técnico
com acesso ao sistema, consegue fazer, dependendo somente da capacidade de cada um. O
Vereador Reinalvo informou que, caso o Secretário de Agricultura queria fazer uma visita à
associação do Guigó, a mesma se reúne todo segundo domingo de cada mês, a partir das
08hs00min, em sua sede própria. Em resposta, o Secretário de Agricultura pediu para
conversar depois com o Vereador Reinalvo para que seja agendada uma visita à referida
Associação. Acrescentou que se existir mais alguma associação que valha a pena ser visitada,
tem a maior boa vontade de ir visitar. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao
Líder do Prefeito na Câmara e ao Líder da Oposição. Líder do Prefeito, Vereador Adriano
Silva Machado: Solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao gestor municipal,
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destacando que tem feito muitas viagens para Brumado, Barra da Estiva e Vitória da Conquista,
e queria saber do prefeito se existe a possibilidade de criar um Plano de Saúde para os servidores
públicos municipais e qual seria a contrapartida dos servidores, haja vista, que a necessidade dos
funcionários é grande nesse sentido. Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa:
Parabenizou o Secretário Municipal de Agricultura pela sua fala e pelos esclarecimentos,
enfatizando que os vereadores estão ali para ajudar no que for preciso, mas também para criticar
quando for necessário. Destacou que ele e o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido
Araújo Rocha, encaminharam ofício ao executivo solicitando a adesão ao Programa Bahia
Produtiva por entender ser a melhor forma de garantir a vinda de recursos para o município.
Pediu ao Secretário que veja com o gestor municipal a melhor forma de incluir Ituaçu no referido
programa, já que isto depende do aval das associações rurais. Em seguida, o Edil comentou a
indicação do colega Adriano Machado, informando que também tinha a intenção de defender
esta causa, mas que manteve contato com uma seguradora e para fazer uma cotação, eles pedem
a documentação de todos os funcionários, já que o valor depende da idade de cada servidor.
Afirmou que no seu entendimento o primeiro passo deveria ser a realização de uma audiência
com os servidores públicos, já que o município não tem condição de arcar sozinho com os
custos, sendo necessária uma contrapartida dos funcionários. Sugeriu que três seguradoras sejam
convidadas para participar da reunião. Dando continuidade, o Edil destacou que na sessão
anterior as suas emendas não foram aprovadas pelo legislativo municipal, indagando ao
Vereador Euvaldo se foi tomada alguma providência no tocante a taxa que está sendo cobrada
para travessia da Gruta da Mangabeira? Em resposta, o Vereador Euvaldo afirmou não ter
conversado sobre este assunto com o gestor municipal, já que este havia deixado claro
anteriormente que não abriria mão da cobrança da taxa. Dando continuidade, o Vereador Almir
solicitou ao Senhor Presidente que busque marcar uma reunião com o chefe do executivo
municipal para tratar desta questão, com a participação dos vereadores e representantes da
comunidade local para debater e buscar uma solução. Disse que o seu objetivo não é desvalorizar
a Gruta da Mangabeira, mas sim tentar uma solução que concilie os interesses da administração
municipal com os interesses da comunidade. Em questão de ordem, o Vereador Ronaldo disse
que gostaria de registrar um flagrante que estava observando em frente à Câmara, solicitando que
fosse encaminhado ofício para o responsável da Paróquia de Ituaçu, exigindo que fosse fornecido
os equipamentos de proteção individual aos funcionários que estavam prestando serviço na
Igreja Matriz. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Membros da
Mesa Diretora: Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Tertulina Silva Andrade:
Saudou a todos os presentes, parabenizou o colega Adriano pelo benefício conquistado em favor
do Senhor Antoniel, parabenizou o Secretário Municipal de Agricultura, Senhor André Mota
Magalhães pela sua fala e esclarecimentos. Em seguida, a Vereadora fez uma indicação verbal
para que o executivo municipal faça a limpeza da lagoa da localidade dos Morros. Em aparte, o
Vereador Almir indagou à colega Tertulina se alguma das indicações feitas por ela já foram
atendidas pelo gestor municipal? Em resposta, a Vereadora Tertulina informou não ter
conhecimento de que alguma indicação sua foi atendida pelo gestor municipal, mas que vai
continuar fazendo as suas indicações e cobrando do executivo municipal. Finalizou agradecendo
a presença de todos. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus
por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, agradeceu a presença do Secretário
Municipal de Agricultura, Senhor André Mota Magalhães, afirmando ter ficado muito satisfeito
com a sua fala, elogiando a postura adotada pelo mesmo. Mencionou que encaminhou ofício ao
referido Secretário porque os moradores estavam lhe cobrando o fato de outros municípios da
região, a exemplo de Barra da Estiva, Tanhaçu, Contendas do Sincorá e Brumado, serem
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beneficiados pelo Seguro Safra e Ituaçu não ter este benefício. Afirmou ter ficado satisfeito com
a resposta recebida do Secretário, elogiando a forma como o mesmo vem se portando à frente do
cargo ocupado. Destacou que já enviou vários ofícios para outros secretários, convidando para
participar da sessão, e os mesmos não vieram e nem justificaram a ausência, afirmando que se
não veio é porque não tem resposta para dar ao povo. Prosseguindo, o Edil parabenizou o colega
Adriano pela conquista do benefício em favor do Senhor Antoniel, destacando que pelo fato de
estar ao lado do prefeito, o mesmo tem mais força para conseguir os benefícios. Em seguida,
questionou ao colega Otacílio sobre a inauguração do estádio, indagando ao mesmo se foi
construído um novo estádio? Em resposta, o Vereador Otacílio desculpou-se pelo uso do termo
inauguração, quando na verdade foi feita uma reforma no estádio e esta obra é que será entregue
à população. Dando continuidade, o Vereador Joel falou que da forma como foi dito pelo colega
Otacílio, ficou parecendo que a atual gestão tinha construído um novo estádio. Em seguida,
comentou a fala do colega Reinalvo, afirmando que o município está carente na área da saúde e
que estão faltando agentes nas localidades de Olhos D'água do Meio, Quebradeira, Abóbora, etc.,
destacando que até abaixo assinado já foi realizado cobrando este benefício, mas que até a
presente data não obteve nenhuma resposta. Fez uma indicação verbal ao executivo municipal,
solicitando que fosse instalada a iluminação pública nas localidades de Lagoa dos Patos, Olhos
D'água, Pé de Ladeira, Jurema, Curralinho, Melancia e Abóbora. Em aparte, o Vereador Almir
parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, pelo benefício
da iluminação pública que foi implantada em sua região, assim como o sistema de abastecimento
de água, destacando que agindo desta forma, terá sempre o seu respeito. Dando continuidade, o
Vereador Joel também parabenizou o Senhor Presidente, destacando esperar que todos os
vereadores também estejam de parabéns no futuro. Em seguida, o Edil convidou a todos os
presentes para participar dos festejos juninos na comunidade de Lagoa dos Patos, no dia vinte e
dois de junho, que será realizado pela primeira vez na localidade. Finalizou agradecendo a
presença de todos. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo
Rocha, saudou a todos os vereadores, agradeceu a presença do público na sessão, ao tempo em
que, informou que na próxima sexta-feira não seria realizada a sessão ordinária do legislativo
municipal em razão dos festejos juninos que serão realizados em Ituaçu. Desejou aos vereadores
e demais presentes uma boa festa, que tudo ocorra em paz e com alegria. Sobre a questão do
concurso público que foi lembrada pelo Vereador Almir, disse que para dar continuidade à
realização do concurso, segundo o regimento interno da Câmara de Vereadores, o projeto teria
que ter sido submetido a pelo menos uma votação na gestão anterior, mas que ele simplesmente
foi encaminhado para as comissões. Destacou que se o referido projeto tivesse sido submetido
uma votação, poderia ser votado novamente nesta legislatura. Mencionou que conversou a
respeito do assunto com o prefeito e que este encaminhou ofício solicitando a devolução do
referido projeto de lei ao executivo. Enfatizou que o gestor municipal tem consciência da
existência de um TAC assinado com o Ministério Público, onde está prevista uma multa diária
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento. Disse acreditar que com tantas
assessorias contratadas, o prefeito deve estar atento a esta questão, afirmando acreditar que
diante da demanda existente, o gestor vai realizar o concurso público, citando como exemplo a
falta de agentes de saúde abordada pelo Vereador Reinalvo em sua fala. Destacou que o assunto
também foi abordado pelo Vereador Almir, que relatou a existência de vagas em aberto na sede
do município para agentes de saúde e endemias. Sobre o Mandado de Segurança, o Senhor
Presidente solicitou ao assessor jurídico da Câmara que tome as providências cabíveis,
enfatizando que não queria que a coisa chegasse neste ponto. Em questão de ordem, o Assessor
Jurídico esclareceu que não pode requerer um mandado de segurança contra a empresa Tribo,
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responsável pelo transporte escolar do município, cabendo neste caso uma denúncia ao
Ministério Público. No tocante à Secretária Municipal de Assistência Social, esclareceu que a
mesma enviou ofício a esta Casa Legislativa solicitando que fosse marcada uma nova data para
que esta compareça à sessão, não cabendo neste caso um Mandado de Segurança. Dando
continuidade, o Senhor Presidente esclareceu que a próxima sessão será solene para o
encerramento dos trabalhos do primeiro período legislativo, que depois desta a Câmara entrará
em recesso, retornando suas atividades em primeiro de agosto do corrente ano. Em seguida,
afirmou ser de grande importância este cadastramento gratuito no CEFIR que será realizado no
município, destacando que tal cadastramento vai beneficiar muitas famílias de Ituaçu,
principalmente os pequenos produtores familiares, que não tem condição de pagar pelo serviço
de forma particular. Sugeriu ao Secretário Municipal de Agricultura que procurasse os
vereadores, tendo em vista que cada um representa uma região do município e eles têm acesso
mais fácil aos presidentes das associações, sugerindo ainda, que sejam convidados os
representantes de associações para comparecer ao legislativo municipal na última sessão,
marcada para o dia trinta de junho, enfatizando que o objetivo é fazer com que Ituaçu faça sua
adesão ao Programa Bahia Produtiva. Em questão de ordem, o Secretário Municipal de
Agricultura esclareceu que para Ituaçu aderir ao Programa Bahia Produtiva é necessário que haja
o lançamento do edital e que este ainda não foi lançado, destacando que a previsão é que o edital
seja lançado no mês de julho. 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 dezesseis de junho de dois mil e dezessete.
______________________________________________
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______________________________________________
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