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Ata da DécimaTerceiraSessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo 
da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aosdois 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 Ronaldo da Silva Rocha (Vice-Presidente), tendo 
como Secretários os Vereadores, Joel Teixeira Silva (1º Secretário) eElza Marillu Martinelly Silva 
Ramos(2ª Secretária). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença 
os seguintes Vereadores: 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, Tertulina Silva 
Andrade,Otacilio Caíres de Souza e Euvaldo Figueredo da Silva.Ausente o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha (falta justificada).Constatado o quórum regimental, o 
Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da Silva Rocha,“invocando a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sessão”, e em seguida justificou a ausência do Presidente da Câmara, 
comunicando a todos os presentes que o mesmo estava participando do I Encontro de Vereadores 
do Sudoeste realizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Itapetinga, 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) –Oficio nº 305/2017, datado de vinte e quatro de maio do 
corrente ano, da Secretária Municipal, Senhora Monique Emanuella Silva Trindade, ao 
Excelentíssimo Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, D.D Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, encaminhando em anexo cópia das atas da última 
eleição do Conselho do FUNDEB para o biênio 2017/2019 deste município de Ituaçu-BA. b) – 
Ofício nº 0116/2017, datado de vinte e nove de maio do ano em curso, do Deputado Estadual 
Aderbal Fulco Caldas, à Excelentíssima Senhora Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o seguinte teor: Senhora Presidente, 
Ao cumprimentar Vossa Excelência anexo ofício nº 054/2017 da Câmara de Vereadores do 
município de Ituaçu, os quais preocupados com a notícia de que será extinta a comarca, 
centenária, de Ituaçu, solicitam que esta seja mantida, inclusive podendo anexar a comarca de 
Caetanos, que atenderá os municípios de Tanhaçu e Contendas do Sincorá. Ituaçu, situada no 
Território de Identidade Sertão Produtivo, com 19.494 habitantes (IBGE 2016) e contigua aos 
municípios de Tanhaçu e Contendas do Sincorá e próximo ao de Caetanos. A dificuldade no 
deslocamento piora na razão direta do aumento da distância. A população das pequenas cidades, 
com poder aquisitivo baixo,com dificuldade de transporte, sem linhas de ônibus regulares, será 
penalizada com a situação, tendo que se deslocar por muitos quilômetros, em estradas ruins, para 
ter o atendimento da Justiça. Ituaçu é sede de comarca há mais de cento e cinquenta (150) anos 
reúne as condições necessárias para continuar com a Comarca tendo a seu favor estrutura bancária, 
colégios, hospital, supermercados entre outras. Diante do exposto e acreditando na sensibilidade 
de Vossa Excelência, solicito que estude a possibilidade do atendimento do justo pleito, ao tempo 
em que lhe agradeço antecipadamente. Respeitosamente, Aderbal Fulco Caldas – Deputado 
Estadual. c) -Comunicado do Ministério da Educação, datado de vinte e dois de maio do ano em 
curso, 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-BA; Programa: QUOTA; Parcela: 004(quatro); Valor em R$ 
39.019,93 (trinta e nove mil, dezenove reais e noventa e três centavos). Em seguida, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos 
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expedientes lidos. Ver. Almir Santos Pessoa:Indagouao Senhor Presidente se foi lido o ofício 
encaminhado pelo Deputado Aderbal Caldas e, diante da informação positiva, parabenizou o 
referido Deputado pelo empenho em prol da manutenção da comarca de Ituaçu.Na continuidade, o 
Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA e colocou em discussão e votação, a seguinte 
matéria: a) –Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 003/2017, que "Autoriza o 
poder executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais 
Médicos para o Brasil, e dá outras providências”, com a emenda apresentada ao mesmo.  A 
referida votação obteve o seguinte resultado: 09(nove) votos favoráveis e uma abstenção, sendo o 
referido Projeto de Lei aprovado por dois terços dos votos. Na sequência, oSenhor 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 comentou que esteve no 
povoado da Gruta da Mangabeira para visitar alguns amigos e também visitou um rapaz chamado 
Antônio, o qual depois de ter caído o telhado de uma casa, está em uma cadeira de rodas. Destacou 
que o referido rapaz está vivendo em situação precária, solicitando ao Senhor Presidente que seja 
encaminhado ofício à Secretária Municipal de Assistência Social para fazer uma visita e ver no 
que pode ajudá-lo, destacando que o mesmo precisa de um banheiro adaptado e apoio diante da 
situação crítica.Em aparte, o Vereador Almir disse também ter tomado conhecimento de tal 
situação destacando que o citado rapaz foi notificado pela prefeitura por estar jogando suas fezes 
no aeroporto, destacando que o mesmo foi visitado pelo fiscal e este procurou o vereador Adriano, 
assim como o procurou. Afirmou ser necessário ver o que pode ser feito para ajudá-lo, esperando 
contar com a Secretaria Municipal de Assistência Social para fazer uma visita e ver a viabilidade 
de fazer um banheiro adaptado. Pediu que vereadores da situação e oposição que se unissem em 
torno desta causa, já que se trata de uma pessoa necessitada e de família humilde, aproveitando o 
ensejo para parabenizar o colega Adriano pela iniciativa.Dando continuidade, o Vereador 
Adriano sugeriu à Secretaria Municipal de Assistência Social que comece a visitar as localidades 
para ver a demanda existente, salientando que tem feito visitas nas comunidades e visto a situação 
crítica enfrentada por algumas famílias do município. Destacou que fez o que pôde, mas que é 
necessária a contrapartida da assistência social de Ituaçu, também com apoio psicológico. Ver. 
Tertulina Silva Andrade:Saudou a todos os presentes, e prosseguindo a Vereadora solicitou da 
assessoria jurídica a elaboração de uma indicação visando aimplantação de unidade de PSF na 
localidade doGrama, enfatizando tratar-se de uma comunidade muito carente e que, apesar da 
referida localidade estar localizada em Ituaçu, os moradores precisam recorrer ao PSF da cidade 
vizinha de Tanhaçu para serem atendidos. Destacou que além de construir a unidade, é preciso 
coloca-la em funcionamento.Em aparte, a Vereadora Elza Marillu mencionou que a referida 
comunidade está localizada na área de abrangência do PSF da Lage, recomendando que, antes do 
envio do ofício, seja verificado com a secretaria de saúde para fazer um estudo da viabilidade, 
esclarecendo que a construção de um PSF é complicada e depende de um levantamento detalhado. 
Disse que anteriormente foi pedido a implantação de um PSF para atender aos moradores das 
localidades do Catingueiro e Ingazeira, mas os moradores destas localidades são atendidos pelo 
PSF Sede e não havia viabilidade de tal implantação. Em aparte, o Vereador Reinalvo falou que 
seria melhor se a colega Tertulina solicitasse a implantação de ponto de apoio para viabilizar o 
atendimento da equipe uma vez por semana ou de quinze em quinze dias. Em aparte, o Vereador 
Almir ratificou as palavras do colega Reinalvo, afirmando ser mais viável a implantação de um 
ponto de apoio, destacando que, salvo engano, para construir uma unidade de PSF é necessário 
que existam pelo menos mil famílias na área de abrangência. Acrescentou que com um ponto de 
apoio, as famílias seriam assistidas pelo menos uma vez por semana pela equipe do PSF, sendo 
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esta a sua sugestão.Dando continuidade, a Vereadora Tertulina disse que os vereadores que a 
apartearam estavam certos e solicitou ao assessor jurídico a modificação da sua indicação para 
construção de um ponto de apoio na comunidade do Grama, afirmando que até mesmo as vacinas 
são aplicadas no município de Tanhaçu. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva:Após as saudações de 
praxe, o Edil comentou a indicação da colega Tertulina, afirmando que os vereadores que a 
apartearam foram muito bem ao fazer os devidos esclarecimentos, enfatizando não ser mais 
possível a implantação de unidades de PSF, como foi dito pelo Vereador Almir. Disse que a 
construção de um ponto de apoio seria viável. Em seguida, o Vereador Euvaldo solicitou ao 
assessor jurídico a elaboração de uma indicação, que já foi feita anteriormente, de forma verbal, 
pelo então Vereador Anísio Braz, no sentido de mudar o nome da Avenida Barra da Estiva para 
homenagear o Senhor Nilson Pereira, já falecido, que foi um morador que sempre deu um apoio 
muito grande, principalmente na área da Igreja. Solicitou que fosse feita a referida indicação para 
ser encaminhada ao executivo, tendo em vista que a indicação verbal do Vereador Anísio Braz não 
foi levada ao conhecimento do prefeito. Solicitou ainda o apoio dos vereadores no sentido de 
aprovar a sua indicação na próxima sessão, destacando que há o entendimento de que a câmara 
não aprovaria projeto mudando nome de logradouro público, mas solicitou que fosse aberta esta 
exceção em razão da família e do próprio homenageado. Em aparte, o Vereador Sivaldo indagou 
se existe lei instituindo o nome Avenida Barra da Estiva ao logradouro público? Diante da 
resposta afirmativa do Vereador Euvaldo Figueiredo, o Edil destacou não ser contra homenagear o 
Senhor Nilson Pereira, mas normalmente o nome da avenida de saída da cidade faz referência ao 
próximo município, citando como exemplo, a Avenida Brumado em Vitória da Conquista, 
enfatizando que a homenagem poderia ser prestada em outro logradouro público, até porque a via 
pública já foi batizada. Dando continuidade, o Vereador Euvaldo afirmou que o ex-vereador 
Anísio Braz já havia mantido contato com os familiares do homenageado e estes prepararam todo 
o material neste sentido, e que o referido ex-vereador garantiu aos familiares a aprovação do 
referido projeto de lei. Mencionou que os familiares já tiveram uma despesa grande no preparo 
deste material para fazer tal homenagem, inclusive já tendo feito a placa a ser afixada no local e 
que, em razão disto, estava solicitando o apoio dos demais vereadores. Disse ter ciência deste 
costume existente em se dar à via de saída o nome do próximo município, mas vai tentar conversar 
com os familiares,haja vista, que os mesmos já prepararam todo o material para homenagear o 
ente falecido. Afirmou acreditar que a homenagem poderá ser prestada em outra avenida do 
município, solicitando ao assessor da Câmara que elabore a referida indicação para ser submetida 
à apreciação do plenário. Ver. Otacilio Caires de Souza:Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, o Edil parabenizou o colega Euvaldo pela sua iniciativa junto ao Deputado Estadual 
Aderbal Caldas, parabenizou também o colega Adriano pela sua intenção em ajudar um rapaz 
necessitado, destacando que existem muitas pessoas carentes no município e precisando de ajuda, 
sendo necessário o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do prefeito. Falou que na 
localidade de Almas Pobres existem três famílias que precisa de ajuda no sentido de reformar as 
suas casas porque as mesmas não tem condição de fazer por conta própria, assim como na Ovelha, 
onde uma família precisa da ajuda do prefeito e do apoio da Secretaria de Assistência Social, 
citando como exemplo, o Senhor 'Zé Costa', o qual é um pai de família com muitos filhos e 
necessita do apoio do prefeito e da secretaria de assistência social. Afirmou que a Secretária de 
Assistência Social precisa visitar as localidades rurais para ver as dificuldades enfrentadas pelos 
moradores e identificar as famílias carentes, destacando que o primeiro passo é a elaboração de 
um relatório, porque este dá subsídio ao prefeito para ajudar. Afirmou que o colega Adriano pode 
contar com o seu apoio, inclusive para reforçar o pedido. Sobre a situação das estradas, o Edil 
afirmou que já estamos em junho e o prefeito acreditava que o trabalho de recuperação das 
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estradas seria mais rápido, mas que ele sempre alertou que é um trabalho difícil e que existem os 
imprevistos e o serviço atrasa. Afirmou que a estrada do Catingueiro está necessitando de uma 
intervenção urgente, enfatizando que todo dia o veículo do transporte escolar transita pela via e 
está enfrentando dificuldades e tendo que iniciar a rota ainda mais cedo por conta destas 
dificuldades. Mencionou que conversou com o prefeito a respeito do assunto e o mesmo garantiu 
que no prazo de oito dias a máquina vai iniciar o trabalho. Em seguida, parabenizou o gestor 
municipal pelo trabalho que está sendo feito com qualidade e que isto é importante, porque as 
pessoas estão vendo o dinheiro público ser gasto em uma obra com qualidade. O Vereador 
Otacilio falou que as pessoas estão elogiando muito a qualidade do serviço nas estradas já 
recuperadas e que ele mesmo passou por uma estrada rural e que a mesma está em melhor 
condição do que a via que liga Ituaçu a Tanhaçu. Sobre os poços que foram perfurados, afirmou 
que muitas comunidades estão necessitando de água e não estão sendo atendidas por conta desta 
situação, porque infelizmente faltou responsabilidade da empresa que abriu os poços, já que existe 
grande divergência na vazão declarada pela empresa e na verificada pela atual gestão. Disse que 
existem poços perfurados e que não estão sendo ligados, porque é necessário uma melhor 
fiscalização em razão da divergência envolvendo até mesmo a profundidade perfurada. Afirmou 
tratar-se de desperdício de dinheiro público, destacando que o colégio de Boca da Mata, onde 
estudam cerca de quinhentos alunos, necessita de água, mas a mesma não pode ser fornecida, 
porque ainda precisa ser feita uma análise para verificar se a mesma pode ou não ser fornecida aos 
alunos. Enfatizou que o prefeito e a Secretaria de Saúde estão tomando as providências quanto ao 
atendimento do Posto de Saúde de Boca da Mata e que tudo indica que a partir da próxima sexta-
feira o médico já vai estar atendendo naquela localidade. Disse que sempre questionou o 
atendimento odontológico prestado anteriormente, destacando que a profissional só recebia o 
dinheiro, mas não prestava o serviço. Afirmou que o atual dentista de Suçuarana passou a atender 
na localidade e todos estão parabenizando e agradecendo o serviço prestado, enfatizando que o 
mesmo atende dezessete pacientes todo dia, enquanto a dentista anterior atendia somente três, 
quando atendia. Mencionou que é um motivo de satisfação para os vereadores quando a população 
está sendo bem atendida, aproveitando para agradecer ao prefeito, destacando que antes a equipe 
chegava ao local por volta das 10hs00min e ao meio-dia já ia embora, mas que hoje a equipe está 
cumprindo o horário determinado, parabenizando o gestor pela cobrança rigorosa, já que está 
beneficiando o povo da localidade. Prosseguindo, o Edil solicitou ao assessor jurídico a 
elaboração de uma indicação ao prefeito e ao deputado federal Benito Gama visando a construção 
de um ginásio de esportes no Distrito de Tranqueiras, destacando que a localidade necessita deste 
benefício e que a população vai reconhecer o parlamentar pela realização desta obra. Ver. Sivaldo 
Ferreira da Silva:Saudou a todos os presentes, e continuando o Edil disse que sempre gosta de 
analisar as falas de todos os vereadores em razão dos pedidos que os mesmos fazem para 
beneficiar as suas regiões e a preocupação que estes têm com seus eleitores. Mencionou que o 
Vereador é bastante cobrado pela população e destacou que assim como o colega Adriano relatou 
em sua fala, ele também procura fazer visitas às comunidades, aproveitando inclusive os feriados e 
finais de semana para fazer isto e que sempre vê famílias em situação difícil e que falta o apoio da 
Secretaria de Assistência Social, enfatizando ser necessário que este setor comece a visitar as 
localidades rurais para ver a situação das pessoas carentes. Falou que os vereadores tem papel 
importante para levar ao conhecimento da Secretaria de Assistência Social os problemas 
existentes, sugerindo aos colegas que tragam para a sessão o nome das pessoas por escrito para 
que possa ser encaminhado formalmente para o setor competente e este possa tomar as devidas 
providências. Disse que na região da Ovelha e Almas Pobres existem muitas famílias em situação 
de risco, citando como exemplo a família da Senhora 'Lurdinha' e outros casos de famílias com 
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muitos filhos, ou de pais separados que compartilham a guarda dos filhos e estes acabam inclusive 
perdendo aula. Pediu o apoio dos demais vereadores para ajudar a levar este problema ao 
conhecimento da Secretaria de Assistência Social e do executivo. Sobre a situação das estradas, 
disse que o executivo já iniciou o trabalho de recuperação, destacando ter passado pela estrada do 
Açude e que viu o trabalho sendo realizado de forma contínua, mas que este trabalho de 
encascalhamento, apesar de ser de melhor qualidade, demora mais tempo para ser realizado. 
Salientou que se o ritmo de trabalho for mantido vai demorar muito para atender todas as regiões, 
afirmando já ter conversado com o prefeito a respeito do assunto e alertado ao mesmo sobre a 
necessidade de realizar primeiro uma intervenção nos trechos mais críticos para depois realizar 
este trabalho mais bem feito. Quanto aos pedidos de aparte, o Edilfalou que acha necessário que os 
mesmos sejam nominados para que fique mais claro para todos, evitando equívocos na elaboração 
da ata da sessão. Dirigindo-se ao colega Otacílio, disse ter sido importante a sua fala a respeito do 
PSF da Boca da Mata, enfatizando que ficou satisfeito com a notícia, já que os vereadores estavam 
recebendo muitas cobranças sobre este problema e que ele é testemunha das inúmeras cobranças 
feitas pelo colega Otacílio. Confirmou a informação do referido colega, destacando ter ouvido 
elogios ao atendimento prestado pelo dentista e que agora com o atendimento médico, vai 
melhorar ainda mais. Voltou a destacar que os vereadores são bastante cobrados pela comunidade 
no dia-a-dia, nas festas e em todos os lugares em que os mesmos se encontram. Ver. Reinalvo 
Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edilparabenizou aos colegas 
vereadores pelas suas colocações, ao tempo em que, apresentou uma indicação verbal ao executivo 
visando a construção de um novo cemitério no Povoado de Lagoa da Lage, afirmando que o 
existente no local não tem mais espaço para novos sepultamentos e que o referido cemitério serve 
ainda às comunidades do Guigó, Canabrava e boa parte da Caatinga, enfatizando que já existe um 
terreno do município onde pode ser construído ao novo cemitério. Em aparte, a Vereadora 
Tertulinadestacou que já havia feito uma indicação visando a construção de um novo cemitério 
na localidade da Laje.Dando continuidade, o Vereador Reinalvo afirmou ter conversado com o 
prefeito a respeito da necessidade de fazer uma operação tapa-buraco nos trechos mais críticos 
para melhorar o fluxo do transporte escolar, enfatizando que na região do Guigó existem quatro 
vans e um ônibus de grande porte sendo usados e que as estradas estão em péssimo estado, sendo 
necessária uma intervenção urgente do executivo. Em seguida, parabenizou o prefeito pela 
reforma no estádio municipal, afirmando que o apoio e incentivo ao esporte são muito importantes 
e que os jovens do município esperam muito por isto. Ver. Almir Santos Pessoa:Saudou a todos 
os presentes, e prosseguindo, o Edilindagou ao se foi tomada alguma providência em relação ao 
mandado de segurança pedido por ele na sessão anterior. Diante da resposta negativa, solicitou ao 
Presidente em exercício que tomasse as devidas providências, juntamente com a assessoria 
jurídica da câmara. Em seguida, o Vereador Almir comentou que uma funcionária que trabalha no 
setor de limpeza pública, fazendo varrição de ruas, esteve no legislativo no dia anterior pedindo 
socorro, relatando estar sendo maltratada e ofendida pelo seu superior e que, caso o legislativo não 
tome nenhuma providência, que ela vai tomar as providências judiciais cabíveis. Destacou que o 
fato de ser superior hierárquico não dá ao funcionário o direito de humilhar e maltratar os 
subordinados, cabendo a ele coordenar e fiscalizar a realização dos serviços. O Edil disse que já 
solicitou ao poder executivo a relação de fiscais de cada setor, mas que até o presente momento 
não obteve nenhuma resposta nesse sentido. Acrescentou que três funcionárias do setor já 
estiveram nesta casa legislativa para relatar o mesmo problema e que o próprio vereador Otacílio 
confirmou as denúncias. Disse que a funcionária que o procurou no dia anterior chegou chorando, 
relatando que o fiscal havia gritado com ela. O Vereador Almir falou que o fato de ocupar um 
cargo de chefia não dá ao direito de humilhar os subordinados, solicitando ao Presidente em 
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exercício que encaminhasse um ofício ao poder executivo reiterando o pedido para que este 
informe quem são os fiscais de cada setor, ao tempo em que, pediu aos demais vereadores, 
especialmente ao líder do governo, que verifique este problema e dê uma resposta aos vereadores 
e ao povo do município. Prosseguindo, transmitiu seus pêsames ao Vereador Reinalvo pela perda 
sofrida pela sua filha, rogando a Deus para que a mesma possa superar tal perda o mais 
rapidamente possível. Sobre a fala do colega Euvaldo, o Edil destacou ter ficado surpreso com o 
fato de ninguém ter questionado a sugestão para mudar o nome de uma rua, enfatizando que o 
vereador Otacílio teve um posicionamento diferente quando pedido similar partiu dele. Afirmou 
não ser contra a indicação do Vereador Euvaldo, mas que a Câmara não pode ter dois pesos e duas 
medidas, sendo necessário adotar o mesmo critério.Em aparte, o Vereador Reinalvo afirmou ser 
contra mudança de nome de logradouros públicos e que o seu posicionamento vale para todos os 
projetos que tenham este intuito.Dando continuidade, o Vereador Almir informou que recebeu 
um ofício encaminhado pela Secretária Municipal de Educação e que irá enviar o mesmo paraa 
assessoria jurídica da Câmara fazer a devida análise. Em seguida, o Edil solicitou ao Senhor 
Presidente que seja encaminhado outro ofício para a Secretária Municipal de Educação pedindo o 
edital de convocação para a eleição do FUNDEB. Sobre a fala do colega Adriano a respeito da 
Secretária Municipal de Assistência Social, destacou jáforam enviados dois ofícios solicitando a 
presença da mesma na sessão, questionando se será preciso impetrar um mandado de segurança 
para garantir a vinda dela ao legislativo. Destacou que o cargo de secretário é político e que a 
função deste é auxiliar o prefeito na área de atuação e que os mesmos não podem ficar 
simplesmente sentados em seus gabinetes. Enfatizou que os secretários mais exigidos são os das 
áreas de educação, assistência social e saúde, sendo necessário que os mesmos façam visitas às 
escolas e unidades de PSFs, destacando que uma coisa é ver a situação “in loco” e outra é tomar 
ciência com base nas informações que toma conhecimento, ressaltando que esta é uma forma de 
auxiliar o gestor municipal e que não adianta ficar só sentado no gabinete. Destacou que a 
Secretária de Assistência Social precisa visitar as comunidades mais necessitadas do município 
para verificar a situação das famílias. Mencionou que, conforme foi dito pelo colega Adriano, a 
referida Secretária precisa fazer uma visita ao rapaz da Gruta, o qual necessita de um banheiro 
adaptado, tendo em vista que o mesmo foi notificado pela prefeitura, mas que está jogando as 
fezes fora porque não tem outra solução e não tem condição de fazer um banheiro por conta 
própria. O Edil disse que o município tem condição financeira de ajudar esta pessoa e acredita 
que, por tratar-se de uma indicação do vereador Adriano, que é líder do governo, o poder 
executivo tem que analisar com carinho o pedido e solicitar da secretaria de assistência social que 
tome todas as medidas cabíveis, afirmando que tal pedido deve ser uma prioridade por tratar-se de 
família carente. Destacou que a Secretária Municipal de Saúde precisa visitar as unidades de PSF 
para verificar a situação e conversar com a população e saber qual a avaliação que a mesma faz do 
atendimento prestado nas referidas unidades. Sobre a indicação feita pelo colega Otacílio, 
destacou ser muito boa a indicação deste para construção de um ginásio de esportes em 
Tranqueiras, afirmando esperar que o prefeito também olhasse com carinho para sua indicação, já 
que existe uma quadra de esportes em Tranqueiras que necessita de alambrado, traves e não está 
podendo ser usada pelos esportistas locais, sendo necessária uma reforma urgente, enfatizando que 
a escola fica distante trezentos metros da quadra, sendo a mesma usada nas aulas de educação 
física pelos alunos. Pediu que o gestor olhasse com carinho o seu pedido, afirmando ser uma 
necessidade da comunidade, salientando que a sua indicação não tem o objetivo de se 'glorificar', 
mas sim de beneficiar a comunidade. Dando continuidade, o Vereador Almir destacou que o 
trabalho realizado nas estradas está sendo de boa qualidade, mas como foi dito anteriormente pelos 
vereadores, no ritmo que o trabalho está sendo realizado, seria necessário primeiro fazer uma 
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operação tapa-buraco para depois fazer o 'tapetão'. Destacou que os vereadores devem criticar ou 
elogiar, sendo preciso reconhecer quando o trabalho está sendo bem feito. Disse que muitas 
estradas estão em situação precária e precisa de uma intervenção urgente, citando como exemplo, 
a estrada do Salobro, pode onde passou na semana anterior, afirmando que a mesma está 
intransitável. Falou que se o povo não tem estrada para chegar à cidade, acaba indo para outras 
cidades da região, levando o dinheiro de Ituaçu para outros municípios. Pediu ao gestor municipal 
que, tendo em vista que o município alugou duas máquinas, que as mesmas sejam usadas por 
região. Disse ter passado, no domingo, na estrada do Açude e visto o gestor acompanhando a 
realização do serviço, afirmando ser preciso acompanhar de perto, não querendo dizer com isto 
que os operadores das máquinas sejam irresponsáveis, mas que quando há fiscalização, o serviço é 
mais bem feito. Por fim, o Edil solicitou ao Senhor Presidente o reenvio dos ofícios anteriormente 
solicitados e que não foram atendidos, agradecendo em seguida, o ofício encaminhado pela 
Secretária Municipal de Educação em resposta a sua solicitação.Ver.Elza Marillu Martinelly 
Silva Ramos: Após as saudações de praxe, a Vereadora parabenizou o colega Adriano pela sua 
fala, afirmando que pelo fato de ser líder do governo, a sua atitude é muito importante, porque 
muitas vezes quando os vereadores de oposição buscam resolver um problema de um cidadão, fica 
parecendo que os mesmos estão querendo prejudicar ou criticar a gestão atual, destacando que as 
colocações feitas pelo Vereador Adriano foram muito boas, Em seguida, sugeriu ao referido 
colega que tenha uma conversa com a Secretária de Assistência Social, na condição de líder do 
governo na Câmara para que a mesma compareça ao legislativo, enfatizando que o objetivo dos 
vereadores não é 'crucificá-la' ou criticar, mas sim, da sua parte, dar algumas orientações por já ter 
trabalhado nesta área. Destacou que o rapaz de nome Antônio, filho do Senhor 'Pé de Poeira', nem 
sabe que ele tem direito à fralda descartável e que as fezes estão sendo colocadas diretamente no 
saco plástico, mas se fosse na fralda descartável o caso seria 'menos grave'. Disse que nem estava 
discutindo a questão do banheiro porque esta é uma solução que envolve a elaboração de um 
projeto e execução de uma obra, mas que neste momento pelo menos o fornecimento da fralda 
descartável seria necessário. Mencionou que em sessão anterior o colega Otacílio citou a questão 
do benefício eventual e que, assim como no caso citado pelo vereador Adriano, existem outras 
pessoas no município que necessitam deste tipo de benefício. Salientou que os cadeirantes, na 
maioria dos casos, conseguem o benefício do INSS e usam este benefício para adquirir 
medicamentos, fralda descartável, mas acha que o vereador Adriano, na condição de líder do 
governo, deveria procurar a Secretaria de Assistência Social para que a mesma faça um 
levantamento junto à Secretaria de Saúde para saber quem são estas pessoas acamadas e 
cadeirantes do município. Destacou que o Agente Comunitário de Saúde também pode dar estas 
informações, principalmente na zona rural, já que estas pessoas têm dificuldades para vir à cidade 
para buscar o benefício. Sobre a situação do transporte escolar, a Vereadora Elza 
Marilludestacou que havia feito uma indicação para nomeação de monitores para auxiliar as 
crianças menores de seis anos, enfatizando que trabalha no setor de educação de segunda a quinta-
feira e que a Secretária tentou de todas as formas viabilizar isto. Destacou que existe o Senhor 
Tião Bonfim, que trabalha no transporte escolar e que o mesmo, dia sim e dia não, comparece à 
Secretaria de Educação para fazer este pedido. Solicitou ao Senhor Presidente que reenviasse a sua 
solicitação ao executivo, enfatizando que os motoristas não tem como dirigir o veículo e cuidar 
destas crianças menores ao mesmo tempo. Sobre a situação das estradas, parabenizou o prefeito 
pelo trabalho que está sendo realizado, afirmando que não transita muito pelas estradas rurais e 
que as únicas localidades que vai com mais frequência é na Ingazeira e Catingueiro, mas o 
Vereador Otacílio já falou sobre este assunto.Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou aos colegas 
Vereadores, ao tempo em que,agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo 
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municipal. Em seguida, parabenizou o colega Adriano pela sua fala, mas destacou que desde 
fevereiro os vereadores estão cobrando uma melhor atuação da Secretária Municipal de 
Assistência Social, mas que até o presente momento a responsável pelo setor se recusa a 
comparecer ao legislativo para dar explicações sobre a atuação da referida secretaria. Destacou 
que a Secretária de Assistência Social existe para atender a demanda das comunidades, mas não 
para atuar de forma política como está acontecendo. Enfatizou que a chefe do setor do Hospital de 
Base de Vitória da Conquista manteve contato diretamente com a citada Secretária e não foi 
atendida pela mesma, sendo esse um sinal que nenhum outro pedido será atendido. Espera que a 
Secretária de Assistência Social compareça a esta Casa para prestar esclarecimentos sobre a 
atuação de sua pasta, afirmando que até o presente momento desconhece qualquer ação que esteja 
sendo desenvolvida pela mesma, enquanto existem várias pessoas e famílias necessitando, mas 
sequer foram visitadas ainda pela equipe. Disse que as pessoas estão tendo que pedir esmola para 
conseguir levar um paciente para fazer um exame em Vitória da Conquista, enquanto a Secretaria 
de Assistência Social já deveria ter feito a visita e elaborado o laudo que permite a concessão do 
benefício eventual. O Edil falou que, no seu entendimento, o município não tem serviço de 
assistência social. Prosseguindo, parabenizou a vereadora Tertulina pela sua indicação, afirmando 
que a mesma conta com o seu apoio. Dirigindo-se ao Vereador Euvaldo, afirmou não entender 
muito desta questão envolvendo a troca de nome de logradouros públicos, mas que no seu 
entendimento, se a rua já possui um nome, não dever ser trocado. Em aparte, o Vereador Euvaldo 
esclareceu que não quer trocar o nome da rua, mas que estava apenas reiterando uma indicação 
feita, de forma verbal, na legislatura anterior pelo Vereador Anísio Braz. Destacou que a indicação 
foi aprovada pelos vereadores, mas não foi encaminhada ao executivo. Disse ter ciência do 
posicionamento dos vereadores no sentido de não aprovar mais projetos que visem a alteração de 
nome de logradouro público e que, em razão disto, procurou conversar com todos os colegas 
antes. Disse ainda, que só apresentou a indicação para atender uma solicitação do ex-vereador 
Anísio Braz, levando em consideração que a família já preparou tudo e arcou com os custos para 
fazer esta homenagem ao ente falecido. Dando continuidade, o Vereador Joelindagou se a 
avenida já tem denominação? Em resposta, oVereador Euvaldodisse que não sabia se o referido 
logradouro tinha ou não denominação quando atendeu ao pedido feito pelo ex-vereador Anísio 
Braz. Em aparte, o Vereador Sivaldo indagou se a Secretária Municipal de Saúde permaneceu no 
cargo ou foi substituída, tendo em vista, que uma pessoa lhe questionou esta informação e ele não 
soube responder. Em aparte, o Vereador Almir informou que a Secretária de Saúde é a mesma e 
que se ela deixou o cargo, nada foi oficializado pela atual gestão, já que não houve nenhuma 
publicação de tal exoneração. Em seguida, disse que o Vereador Euvaldo tem ciência de que a 
avenida já tem denominação, ressaltando que esta casa legislativa tem o poder de mudar o nome 
de um logradouro público, mas que os vereadores chegaram ao entendimento de que não 
aprovariam projeto neste sentido. Destacou que os gastos com a confecção de placa de 
identificação deve ser do município e não dos familiares e que o Vereador Euvaldo está 
equivocado quando justifica o seu projeto com supostos gastos que teriam sido feito por 
familiares. Prosseguindo, o Vereador Joelindagou ao colega Almir se a Câmara pode modificar 
uma lei municipal existente? Em resposta, o Vereador Almir disse que sim, mas dependendo da lei 
é preciso um quórum especial. Em seguida, o Vereador Joelafirmou que vai elaborar um projeto 
de lei para alterar uma lei existente. Dando continuidade,parabenizou o colega Otacílio pela sua 
indicação, afirmando queTranqueiras há muito tempo merece a construção de um ginásio de 
esportes, enfatizando que também tinha a intenção de fazer uma indicação neste sentido, mas que 
não fez isto em respeito aos representantes da comunidade. Comentou que visitou o Distrito de 
Tranqueiras há quinze dias e viu a situação da quadra de esportes, tendo inclusive feito fotos do 
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local.Em aparte, o Vereador Almir afirmou que os vereadores foram eleitos para buscar 
benefícios para todas as comunidades do município e não só para lutar pelas comunidades onde 
foram votados. Destacou que normalmente os Edis focam os seus pedidos para as comunidades 
onde foram votados, mas que ele mesmo já fez o pedido da reforma da quadra de Tranqueiras, 
destacando que este mesmo espaço pode ser transformado em um ginásio de esportes, ou pode ser 
murado e coberto com a realização de uma reforma. Dando continuidade, o Vereador Joel 
parabenizou o colega Reinalvo pela sua indicação para construção de um novo cemitério no 
Povoado de Lagoa da Lage, afirmando que a localidade precisa realmente deste benefício, 
ressaltando, no entanto, que a Vereadora Tertulina já havia feito pedido neste sentido, e que agora 
é esperar que o gestor atenda o pedido feito pelo vereador da sua base. Em seguida, solicitou ao 
Senhor Presidente o envio de ofício para o Secretário Municipal de Agricultura visando o 
cadastramento dos produtores do município no Programa Garantia-Safra, destacando que outros 
municípios são beneficiados, enquanto Ituaçu não tem este benefício. Solicitou também o envio de 
ofício para o mesmo Secretário, visando a realização de cadastro ambiental no SEFIR,salientando 
que os profissionais que fazem este cadastramento estão atuando em Brumado e que normalmente 
ficam cerca de trinta dias em cada município para fazer este cadastramento. Afirmou já ter 
mantido entendimento com estes profissionais e que basta a solicitação do município para que eles 
venham para Ituaçu realizar o cadastramento. Em aparte, o Vereador Sivaldopediu maiores 
explicações ao colega Joel a respeito deste assunto. Em resposta, o Vereador Joel destacou tratar-
se de um cadastramento no SEFIR e que para isto depende de solicitação do prefeito, que somente 
depois disto a equipe, que é de Salvador, vem para o município para fazer a adesão ao programa. 
Na sequência, o Presidente em exercício, franqueou a palavra ao Líder do Prefeito na Câmara e ao 
Líder da Oposição: Inicialmente, usou da palavra o Líder do Prefeito, Vereador Adriano Silva 
Machadodestacando que assim como o caso do rapaz cadeirante citado por ele, existem outros 
casos no município de pessoas que necessitam de apoio e suporte da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Comentou que no domingo visitou a localidade do Manoel Alves e outras 
localidades que necessitam de uma atenção especial da Secretária de Assistência Social. Em 
seguida, o Edil parabenizou a todos os vereadores, deputados estaduais e federais que se 
engajaram na luta pela permanência da comarca em Ituaçu, parabenizando em especial ao 
Deputado Federal Benito Gama Santos, com quem manteve contato pessoalmente e este lhe 
assegurou que iria lutar pela permanência da nossa comarca em razão da sua importância. 
Destacou que no dia trinta de julho do corrente ano, o município de Ituaçu vai sediar um grande 
evento, uma grande festa do ciclismo, que vai trazer um grande movimento para a cidade, que 
necessita de apoio do poder público, conclamando a todos os vereadores para ajudar o Senhor 
Mateus Nascimento, que está organizando o evento. Em seguida, usou da palavra o Líder da 
Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa,o qualratificou as palavras do colega Adriano, 
parabenizando a todos os deputados que se empenharam pela permanência da comarca de Ituaçu, 
assim como a todos os vereadores, que encaminharam ofícios para todos os deputados, 
parabenizando em especial ao Deputado Estadual Marquinhos Viana, que foi com eles no TJ-BA e 
também ao Deputado Federal Paulo Magalhães, que manteve contato diretamente com a 
Desembargadora Presidente. Continuando, o Edil solicitou que os vereadores se reúnam com o 
executivo e representantes das associações para organizar uma visita à CAR, em Salvador, para 
fazer a adesão do município ao Programa Bahia Produtiva. Destacou que já manteve contato com 
o Deputado Estadual Marquinhos Viana a respeito deste assunto para viabilizar a adesão, sendo 
necessária a realização de uma reunião com todas as associações, enfatizando tratar-se de um 
programa novo, que traz ainda mais benefícios para as associações. Solicitou que ao Senhor 
Presidente, juntamente com assessoria jurídica, para que tomassem as providências a fim 
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deviabilizar a realização desta reunião no dia da própria sessão, ou através de convocação de 
sessão extraordinária. Destacou que se der certo a realização da sessão, que o prefeito seja 
convidado para participar da mesma, já que a adesão ao programa compete ao executivo. Logo 
após, o Presidente em exercício, Vereador Ronaldo da Silva Rocha saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo parabenizou aos vereadores pelas suas falas e indicações, parabenizou o 
Senhor Matteus Nascimento pelo evento que o mesmo está organizando em Ituaçu, afirmando que 
ele pode contar com o seu apoio, enfatizando acreditar que o legislativo vai abraçar esta causa e 
ajudar no que for possível. Destacou que antes só se falava em futebol, mas que hoje já se fala em 
futsal, em ciclismo e em outras modalidades esportivas. Parabenizou o Vereador Adriano pelo seu 
pedido destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, salientando que, como foi dito pelo 
Vereador Joel, nem parece que este setor existe em Ituaçu. Mencionou que na sua região existem 
vários casos de pessoas acamadas, citando como exemplo, um senhor que teve a perna amputada e 
necessita de ajuda, aproveitando para pedir ao assessor jurídicoque reforce os pedidos de visita 
que foram feitos pelos vereadores à referida secretária. Disse que no próximo domingo, em sua 
região, será realizado um bingo beneficente, organizado por ele e pela equipe da Igreja do Espírito 
Santo, visando ajudar um senhor que não tem condição de se sustentar sozinho e que só não está 
passando fome porque os vizinhos estão ajudando. Afirmou que a Secretária Municipal de 
Assistência Social já deveria ter realizado uma visita na casa deste senhor, porque ele e a família 
estão sofrendo. Disse que, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, abraçou a causa assim que 
tomou conhecimento do problema. Disse ainda, que conhece o Senhor Antônio, cujo problema foi 
relatado pelo Vereador Adriano, afirmando que, caso a assistência social não dê nenhuma 
resposta, que ele pode contar com o seu apoio para ajudá-lo, enfatizando esperar contar com o 
apoio de todos os vereadores neste sentido. Dando continuidade, destacou que em Tanhaçu e 
Barra da Estiva existem as Avenidas Ituaçu e que não seria justo por parte do município alterar o 
nome da Avenida Barra da Estiva. Falou que apoia a ideia do Vereador Sivaldo para que a 
homenagem seja prestada em outro logradouro público, mas que esta decisão caberá ao plenário. 
Sobre a situação das estradas, destacou a fala do Vereador Reinalvo, afirmando que as estradas da 
sua região estão mesmo em péssimo estado de conservação. Solicitou o envio de ofício ao gestor 
municipal pedindo e fazendo um apelo pela realização de uma operação tapa-buracos, enfatizando 
que não custa muito mandar uma máquina para trabalhar por duas semanas nas regiões de Espírito 
Santo, Ingazeira e Boqueirão. Enfatizou que o gestor está de parabéns pelo trabalho realizado até o 
presente momento, elogiando o serviço já realizado no trecho da estrada das Velhas, achando 
necessário dar continuidade, esperando que todas as estradas sejam feitas desta forma, porque 
assim o nome do gestor será lembrado para sempre pelo benefício, como também pode ser 
lembrado para sempre caso não o faça. Destacou que os vereadores são bastante cobrados pela 
população nesta questão das estradas e que desde o início da gestão eles vêm cobrando do 
executivo, fazendo um apelo para que o prefeito ouça e atenda os pedidos dos vereadores, porque 
estes não  aguentam mais ficar batendo na mesma tecla. Ressaltou que se o serviço continuar a ser 
feito desta forma vai demorar demais para atender todas as regiões e os ônibus do Campo Grande, 
da região do Vereador Reinalvo, não vão ter mais como trabalhar porque não vão aguentar 
transitar pelas estradas em péssimo estado de conservação. Em seguida, parabenizou o gestor pela 
limpeza e iluminação das ruas, principalmente na área da igreja e da Água Preta. Sobre a fala do 
Vereador Almir a respeito do prefeito estar fiscalizando a execução de obras de recuperação de 
estradas, destacou não acreditar que esta seja uma atribuição do gestor municipal, cabendo esta 
fiscalização para o Secretário de Transportes, enfatizando que este deve ter autonomia para 
determinar como o serviço deve ser executado, e para isso tem que entender do assunto. 
Mencionou que lugar de prefeito é na prefeitura, atendendo o povo e buscando benefícios para o 

Fl. 96V 

mailto:camaramunicipal.ituacu@hotmail.com


 
 

 

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 
 

município em Salvador, através do Governo do Estado, salientando que o prefeito fiscalizar 
estrada é perda de tempo para o município. Prosseguindo, disse ter sido procurado por Dona Sofia, 
a qual informou sobre a realização de um concurso de quadrilhas para prestigiar os moradores da 
zona rural, mas que ele se esqueceu de perguntá-la se o referido concurso seria estendido às 
quadrilhas da sede do município, afirmando ser contra esta divisão entre moradores da sede e da 
zona rural e que, se assim for, não vai ajudar. Falou que vai transmitir a solicitação ao Presidente 
da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, e que este vai analisar a possibilidade da 
Câmara ajudar na realização do concurso de quadrilhas. Em seguida, fez uma indicação verbal 
solicitando um complemento de calçamento na localidade do Campo Grande, em torno de 150 
(cento e cinquenta) a 200 (duzentos) metros de calçamento, no trecho entre o posto de saúde até 
quadra de esportes, afirmando que o tráfego de veículos é intenso no local e a poeira é muito 
grande, inclusive atrapalhando a prática de esportes no local. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente em exercícioagradeceu 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 dois de junho de dois mil e dezessete. 
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