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

Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos quinze dias do mês de setembro 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 Elza Marillu Martinelly 

Silva Ramos (2ª Secretária). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 

Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente); Ronaldo da 

Silva Rocha (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva 

Ramos (2ª Secretária); Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, 

Adriano Silva Machado, Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de Souza e Euvaldo Figueredo 

da Silva. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, 

declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 

da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. 

Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 

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

Ofício encaminhado pelo Presidente da 21ª Subseção OAB/BA, com o seguinte teor: Oficio nº 

0186/2017, datado de quatorze de agosto do corrente ano, ao Excelentíssimo Senhor Márcio 

Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Prezado 

Senhor, Nossa Constituição Federal, em seu artigo 134, destacou a Defensoria Pública como 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º. LXXIV, que prevê 

expressamente que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Em seu artigo 144, nossa Constituição Estadual, 

estabelece que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. Instituição 

para atendimento daqueles cujos recursos sejam insuficientes para custear despesas jurídicas – de 

responsabilidade do Estado/União, inexistente na maioria das Comarcas/Cidades de nossa Bahia, 

obrigando os Municípios – já tão assoberbados – a contratarem necessariamente Advogados(as) 

para prestarem atendimentos aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ocorre, entretanto, 

absurda prática adotada em alguns Municípios da nossa região que os(as) Advogados(as) 

contratados(as) – através do Executivo e/ou Legislativo, vem prestando (ou se veem obrigados a 

prestar) atendimento/acompanhamento gratuito a pessoas que não comprovam insuficiência de 

recursos, muito pelo contrário, com condições mais que suficientes para contratarem 

Advogado(a) e arcarem com os honorários (que constituem direito do Advogado e têm natureza 

alimentar). Nesse sentido, esperando que tal prática não ocorra neste Município, notificamos 

Vossa Excelência para que se abstenha em solicitar aos (às) Advogados(AS) contratados que 

venham a prestar atendimento/acompanhamento gratuito a quem não se enquadre como 

necessitado (com recursos suficientes para contratarem Advogados), solicitando, ainda, que seja 

dado conhecimento aos(às) mesmos(as) deste Oficio, uma vez que, se assim o fizerem, estar 

sujeitos (as) à representação perante o Órgão de Classe, por prestarem atendimento gratuito a 

pessoas que não comprovam insuficiência de recursos. Saudando-o, agradecendo pela atenção, 

colocamo-nos ao dispor. Atenciosamente, Osvaldo Luiz Laranjeira Bastos Jr. – Presidente da 21ª 

Subseção OAB/BA. b) - Indicação apresentada pelo Ver. Almir Santos Pessoa, com o seguinte 

teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores. Ituaçu (BA), 14 de setembro de 2017. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 

Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
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indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Realização de obras de 

pavimentação asfáltica das Ruas do Distrito de Tranqueiras, deste Município de Ituaçu, Bahia, 

utilizando-se dos recursos previstos na Emenda Parlamentar deste ano, para esta finalidade em 

nosso município”. JUSTIFICATIVA: A pavimentação asfáltica nas Ruas do Distrito de 

Tranqueiras é de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e 

oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário 

e um sonho das famílias daquele Distrito e Região em serem agraciados com a pavimentação 

asfáltica, uma vez que, ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período 

chuvoso quanto no período de seca. A poeira levitada com a passagem dos veículos causa 

problemas respiratórios em crianças e idosos, vindo a causar um prejuízo enorme as famílias e ao 

poder público. Lembrando ainda, que os Vereadores Otacilio Caires de Souza e Sivaldo Ferreira 

da Silva, que também são representantes daquele Distrito apoiarão a realização de tal obra. 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. Almir Santos Pessoa - Vereador – 

PSD. c) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado, com o seguinte teor:  

Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores Ituaçu (BA), 14 de setembro 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: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de uma ciclovia 

em torno desta cidade de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: Há necessidade de construção de 

uma pista de ciclovia em nossa cidade de Ituaçu, Bahia, especificamente para a circulação de 

pessoas utilizando bicicletas, o que irá trazer grandes benefícios à população, principalmente 

aqueles que gostam da prática do esporte. Com uma ciclovia iremos proporcionar aos nossos 

munícipes uma opção de exercícios físicos de grande beneficio a saúde. Leva-se ainda, em 

consideração que muitos não utilizam desta modalidade por falta de um espaço adequado. Para 

tanto, indicamos o terreno que se localiza entre o Loteamento Ituaçu Ville e o aeroporto.  O 

Esporte além de lazer é SAÚDE. 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 de oferecer a todos uma vida saudável subscreve-

me, Atenciosamente. Adriano Silva Machado - Vereador- PTB. d) – Moção de Pesar apresentada 

pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor:  À: Câmara Municipal de 

Vereadores. Ituaçu-BA, 18 de agosto de 2017. Senhores Vereadores, Apresento a esta Casa 

Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento do SR. DEUSDETE ANTÔNIO DE ARAÚJO. 

MOÇÃO DE PESAR: No dia 19 de Julho do corrente ano de 2017, fomos acometidos por uma 

imensa tristeza e pesar devido ao falecimento do nosso saudoso amigo Deusdete Antônio de 

Araújo, nascido em 08 de fevereiro de 1947, na Fazenda Boqueirão, zona rural deste município 

de Ituaçu-BA, filho de Marcionílio Antônio de Araújo e Otília Rocha Silva Araújo. Em 1971, 

mudou-se para a sede deste município e tornou-se comerciante local e também Juiz de Paz desta 

Comarca, onde manteve o seu perfil de homem de respeito para com todos. Era casado com a 

Sra. Creuza Rosa de Oliveira, com quem teve três filhos: Paulo Oliveira Araújo, José Roberto 

Oliveira Araújo e Manoel Antônio Oliveira Araújo, dando a estes, respeito e carinho, sempre os 

guiando para uma formação de retidão. O Senhor Deusdete sempre acreditou na politica como 

meio de progresso para Ituaçu, sendo um participante assíduo nos eventos relacionados para tal 

finalidade. Foi um homem trabalhador, bom amigo, honesto, possuidor de uma retidão invejável 

em seus compromissos, digno, e de um caráter incomparável, características essas que lhe 

atribuíram incontáveis amizades e uma família unida ao longo de todos os esses anos. Partiu 
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dessa vida deixando esposa, filhos e dois netos queridos: Daniel e Gabriela, restando aqui a 

saudade de seus familiares, inclusive de sua mãe Otília, a qual se encontra entre nós com os seus 

91 anos de idade.  “Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, más acreditar que Ele tem o 

melhor pra nós é o que nos conforta”.  Portanto, não poderíamos deixar de prestar esta 

homenagem ao Senhor “Deusdete Antônio de Araújo”, merecedor de nossos reconhecimentos, 

ressaltando que esta homenagem não é só do meu anseio como de todos os ituaçuenses. Por tudo 

isso, temos que rogar a Deus para que dê a sua alma muita paz, sossego e as glórias do Céu e aos 

seus familiares a resignação por tão grande e triste perda. Que Deus os conforte e os ampare.   

“A Vida não passa de uma oportunidade de encontro. Só depois da morte, vem a junção, onde os 

corpos têm apenas o abraço, as almas tem o enlace”. (Vitor Hugo). Assim, solicito a Vossa 

Excelência que, após os trâmites regimentais, seja a presente Moção transcrita nos Anais desta 

Câmara e dela seja dado conhecimento aos familiares do nosso conterrâneo e saudoso amigo, 

DEUSDETE ANTÔNIO DE ARAÚJO. Atenciosamente, Márcio Aparecido Araújo Rocha - 

Vereador – PR. Na sequência, 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. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 

afirmou ter uma dúvida em relação ao Projeto de Lei N.º 008/2017, destacando que conversou 

com o chefe de gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves, após a realização da sessão 

extraordinária, no que tange ao prêmio, já que existe a possibilidade de não ser arrecadado o 

valor previsto pelo município, questionando ao mesmo, qual seria o prêmio caso isto aconteça. 

Disse que o Senhor Aroldo ficou de tirar esta dúvida com a assessoria jurídica do município, 

porque o referido Projeto de Lei prevê uma premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas 

não se sabe se este valor será mantido caso a arrecadação não chegue ao valor estimado. Em 

seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Procurador Jurídico deste município, para 

prestar alguns esclarecimentos acerca do Projeto de Lei nº 008/2017, que “Institui o sorteio de 

prêmios pra campanha de Atualização do Cadastro Imobiliário e pagamento de IPTU 

denominada Atualização Premiada e institui Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – 

REFIS, e dá outras providências”. Fazendo uso da palavra, o Procurador Jurídico, Dr. Mateus 

Pereira, após as saudações de praxe, esclareceu algumas questões relacionadas ao Projeto de Lei 

n.º 008/2017, afirmando ter ouvido a sugestão de que fosse estabelecido um percentual do valor 

arrecadado para depois definir a premiação, mas que todos os contribuintes que participarem do 

REFIS precisam ter prévio conhecimento dos prêmios a que concorrerão quando aderirem à 

campanha. Disse que o projeto de lei prevê uma premiação de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

afirmando ter sugerido ao prefeito para que se reúna com sua equipe contábil, verifique qual a 

estimativa de receita e baixe um decreto estabelecendo qual será efetivamente a premiação antes 

do início do REFIS. Destacou que o projeto de lei é claro ao dispor o teto de premiação, mas que 

em nenhuma hipótese a tal premiação poderá ser paga em espécie, tendo em vista que a 

legislação não permite. Dando continuidade a sua fala, Dr. Mateus mencionou que ouviu com 

atenção as emendas apresentadas pelos vereadores na sessão extraordinária, destacando 

concordar com as mesmas, mas que uma especificamente lhe chamou a atenção, a que trata do 

parcelamento, alterando de três para seis e de cinco para dez parcelas. Afirmou que o valor 

cobrado a título de IPTU está muito defasado no município e que há muito tempo Ituaçu vem 

fazendo uma renúncia tácita de receitas, o que também ocorre em outros municípios do estado e 

do Brasil, enfatizando que tal renúncia é vedada por lei e o Tribunal de Contas está cada vez 

mais cobrando dos municípios a regularização desta questão. Ressaltou que a arrecadação é parte 

integrante do interesse público, na medida em que o município precisa ter receita para reverter 

em obras e benefícios para a população. Falou que os municípios precisam cada vez mais ter 
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arrecadação própria, não podendo ficar dependente do dinheiro repassado pelo estado e pela 

união. Defendeu que permitir o parcelamento em até dez parcelas pode inviabilizar o REFIS, já 

que as parcelas serão muito baixas e não vão custear nem a própria emissão do carnê de 

pagamento. Destacou que o artigo 19 do Projeto de Lei N.º 008/2017 estabelece o valor mínimo 

de cada parcela em R$ 30,00 (trinta reais) e que se for permitido o parcelamento em até dez 

parcelas, este valor poderá ser afetado. Salientou que a intenção da gestão municipal ao fazer o 

REFIS não é ajudar A, B ou C, mas sim cumprir uma exigência legal e aumentar a sua 

arrecadação. Afirmou que os recursos arrecadados serão revertidos em obras e benefícios para a 

comunidade, sendo o dever dos vereadores fiscalizar a correta aplicação destes recursos, mas que 

estes não podem ser contra o município aumentar a sua arrecadação. Disse que o gestor 

municipal tem o dever de prestar contas do dinheiro que for arrecadado com o REFIS, bem como 

dizer onde estes recursos serão aplicados pelo município. Afirmou que a cobrança de IPTU, ISS 

e Alvarás causa um desgaste para a gestão municipal, mas que cada vez mais os municípios terão 

que enfrentar esta realidade.  Dando continuidade a sua fala, o Vereador Almir comentou sobre 

a indicação de sua autoria, acima referida, destacando que o gestor municipal informou que o 

município foi beneficiado por uma emenda do Deputado Federal Benito Gama, mas que os 

recursos só podem ser aplicados em zona urbana e que, por esta razão, estava indicando ao 

executivo a aplicação de parte dos recursos no Distrito de Tranqueiras, ao tempo em que, 

solicitou ao Senhor Prefeito, presente na sessão, que analisasse cuidadosamente a sua indicação, 

viabilizando a aplicação de recursos no referido Distrito. Na sequência, o Senhor Presidente 

comunicou a todos que conforme combinado anteriormente, enviou um oficio convidando o 

Major Adriano Souza Dias, Subcomandante do 34º CIPM - Brumado – Bahia, para comparecer a 

esta sessão, para tratar do assunto relacionado à Proibição do uso de capacete na Zona Urbana da 

cidade de Ituaçu/BA, e enquanto aguardavam a presença do mesmo, iria dar prosseguimento aos 

trabalhos. Na sequência, o Senhor Presidente, iniciou ORDEM DO DIA,  colocando em 

discussão e votação as seguintes matérias: a) - Segunda e última discussão e votação do Projeto 

de Lei nº 008/2017, que “Institui o sorteio de prêmios pra campanha de Atualização do Cadastro 

Imobiliário e pagamento de IPTU denominada Atualização Premiada e institui Programa de 

Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS, e dá outras providências”, com as Emendas 

Modificativas apresentadas ao mesmo. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir mencionou 

que o projeto original prevê que se um contribuinte tem uma dívida de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), o mesmo só poderia parcelar em quatro vezes, porque a parcela mínima mencionada no 

referido projeto de lei é de R$ 30,00 (trinta reais). Destacou que o entendimento da 

administração municipal é que uma parcela com valor inferior a este é inviável para o município 

e que ele entendeu esta posição, mas que a emenda sugerida pela sua comissão de estender o 

parcelamento para até dez parcelas, em nada altera esta disposição e que, por esta razão votava 

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei com todas as emendas apresentadas ao mesmo. 

Fazendo uso da palavra, o Vereador Otacilio, disse ter ouvido atentamente a explicação do 

Procurador Jurídico do município em relação as emendas apresentadas ao Projeto de lei em 

discussão e votação,  e que, por esta razão, votava a favor da aprovação do Projeto de Lei com as 

demais emendas modificativas, exceto as emendas ao § 2º do art. 18 e art. 19 do referido projeto 

de lei. Dando prosseguimento a votação, o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de 

lei nº 008/2017,  conclamando a cada u dos Edis a declarar o seu voto, votando pela aprovação, 

os vereadores,  Adriano, Tertulina, Euvaldo, Otacilio, Reinalvo e Sivaldo com as demais 

emendas modificativas, exceto as apresentadas ao § 2º do art. 18 e art. 19. Os vereadores Almir, 

Ronaldo, Elza Marillu e Joel, votaram favoráveis ao mencionado projeto de lei com todas as 

emendas apresentadas ao mesmo.  A votação do citado projeto de lei, obteve o seguinte 

Fl. 155 

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 

 
resultado: 06(seis) votos favoráveis e 04(quatro) votos contra. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

declarou aprovado por maioria simples de votos, o Projeto de Lei nº 008/2017, que “Institui o 

sorteio de prêmios pra campanha de Atualização do Cadastro Imobiliário e pagamento de IPTU 

denominada Atualização Premiada e institui Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – 

REFIS, e dá outras providências”, com as emendas modificativas apresentadas ao mesmo nos 

seguintes artigos: Art. 1º; Art. 3º; Art. 8º; Art. 10; Art. 23; §1º e §2º do Art. 28. b) - Indicação 

apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado para “Construção de uma ciclovia em torno 

desta cidade de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade; c) - 

Indicação apresentada pelo Vereador Almir Santos Pessoa, para  “Realização de obras de 

pavimentação asfáltica das Ruas do Distrito de Tranqueiras, deste Município de Ituaçu, Bahia, 

utilizando-se dos recursos previstos na Emenda Parlamentar deste ano, para esta finalidade em 

nosso município”,  acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade; d) - Moção de 

Pesar pelo falecimento do Senhor Deusdete Antônio de Araújo, apresentada pelo Vereador 

Márcio Aparecido Araújo Rocha, acima transcrita. O Senhor Presidente, comentou sobre a 

mencionada Moção de Pesar, afirmando que nenhum vereador gosta de fazer este tipo de Moção 

por falecimento, mas que se trata de uma justa homenagem a este grande homem, que com sua 

bondade e alegria, cultivou muitas amizades em Ituaçu. A referida Moção de Pesar foi aprovada 

por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, 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 disse ter presenciado um acidente 

na estrada que liga este município a Tanhaçu, próximo ao aeroporto, por conta de animais soltos 

no trecho, afirmando ter ajudado no socorro da pessoa acidentada, e aproveitando a presença do 

prefeito na sessão, solicitou ao mesmo, para que verifique uma forma de viabilizar a apreensão 

destes animais soltos, destacando que a situação é muito perigosa e por pouco a pessoa 

acidentada não veio a óbito. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e 

prosseguindo, a Vereadora voltou a defender a não cobrança do uso do capacete na zona urbana 

do município, afirmando ser um risco necessário tendo em vista a necessidade de melhorar a 

segurança pública em Ituaçu. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e 

na continuidade, o Edil destacou que o uso do capacete é uma exigência legal e que não é 

permitido a aprovação de uma lei municipal que proíba o uso do equipamento de segurança, mas 

defende que não seja cobrado o uso deste na zona urbana, bem como nos povoados da zona rural, 

destacando ser uma medida necessária para melhorar a segurança pública. Ver. Otacilio Caíres 

de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e em 

seguida, o Edil  afirmou estar honrado com a presença dos comerciantes na sessão da câmara, 

bem como das autoridades do município e da polícia militar. Aproveitou a presença do prefeito 

para cobrar do mesmo uma maior atenção com a zona rural do município, principalmente no que 

tange a recuperação das estradas rurais, pedindo ao mesmo, uma especial atenção para a estrada 

que liga as regiões de Boca da Mata, Ovelha até o Distrito de Tranqueiras. Destacou que os 

vereadores estão sendo muito cobrados por conta da situação das estradas. Solicitou ainda ao 

prefeito, providências na troca de lâmpadas do povoado da Ovelha, afirmando que em sua quase 

totalidade estão queimada, destacando que os vereadores são os primeiros a serem cobrados e 

precisam levar estas cobranças ao conhecimento do executivo. Sobre a barragem da Ovelha, 

solicitou que seja feita a limpeza da mesma total ou parcialmente, de modo a possibilitar um 

maior acúmulo de água no período das chuvas, salientando que os moradores já estão 

enfrentando dificuldade para ter acesso à água nesta localidade. Solicitou do gestor municipal a 

instalação dos poços tubulares que já foram fiscalizados, pedindo especial atenção ao poço 
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perfurado no colégio de Boca da Mata, destacando que solicitou a realização de um orçamento 

para saber quanto ficaria para fazer a instalação e a ligação do referido poço tubular. 

Prosseguindo, o Vereador Otacilio parabenizou o prefeito pelos trabalhos realizados, afirmando 

que foram bem feitos e que mostram o cuidado e o zelo do administrador com as obras realizadas 

pelo município, enfatizando que o mesmo faz questão de acompanhar de perto e isto contribui 

para que os serviços sejam bem executados. Dando continuidade, o Edil mencionou que 

participou da festa da Gruta da Mangabeira e que ouviu muitos questionamentos acerca da 

cobrança da taxa de travessia da caverna, mas que há pelo menos dez anos participa das 

festividades e que em 2017, para ele, foi o ano com o maior número de romeiros no local. Disse 

que isto é fruto do bom trabalho realizado pela administração municipal e que moradores e 

visitantes estão percebendo o zelo com que o município está sendo tratado, parabenizando ao 

Prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz pelo serviço público de limpeza. Enfatizou ter ciência 

de que a realidade financeira de Ituaçu não é boa, a exemplo do que acontece em todo o país, 

mas que apesar dos poucos recursos recebidos, o prefeito está fazendo um bom trabalho. 

Aproveitando a oportunidade, solicitou ao gestor a conclusão das obras da quadra de esportes da 

localidade de Almas Pobres, afirmando que já passou da hora de tomar uma providência e que 

não serão necessários muitos recursos para esta finalidade, pedindo ao mesmo que faça logo para 

não ter que ser cobrado novamente, destacando que toda vez que visita a localidade esta é a 

primeira cobrança que recebe dos moradores, afirmando ser uma coisa simples de resolver e que 

se demorar muito para fazer o povo nem vai agradecer mais pela realização. Solicitou ainda ao 

gestor municipal que deslocasse parte das pessoas que está trabalhando na sede do município 

para construir e reformar as passagens molhadas existentes na zona rural, afirmando que isto está 

prejudicando o tráfego de veículos nas estradas rurais. Disse ter pedido uma passagem molhada 

na região da Mamona, a qual é uma cobrança antiga dos moradores daquela região, destacando 

que cobrou dos últimos prefeitos a realização da obra, pedindo ao atual prefeito que resolva esta 

situação. Salientou que os ônibus não conseguem mais fazer a travessia devido a falta de tal 

passagem molhada. Finalizou agradecendo a presença de todos. Ver. Almir Santos Pessoa: 

Após fazer as saudações de praxe, o Edil teceu comentários sobre a votação do Projeto de Lei n.º 

08/2017, destacando que o mesmo foi aprovado em primeira votação por sete votos a dois com 

as emendas apresentadas, destacando que tais emendas foram apresentadas em conjunto pelas 

Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, 

sendo esta última presidida pelo Vereador Euvaldo, pedindo a todos os vereadores que pensem 

bem e tenham coerência na hora de votar. Mencionou que por esta razão solicitou mais prazo 

para analisar o projeto de lei, visando estudá-lo com mais profundidade e evitar este tipo de 

distorção entre a primeira e a segunda votação. Destacou que somente os vereadores Reinalvo e 

Otacílio votaram contra as emendas na primeira votação e que o Vereador Sivaldo não participou 

da mesma, enfatizando que os demais vereadores votaram a favor da aprovação do projeto com 

todas as emendas apresentadas ao mesmo. Em aparte, o Vereador Euvaldo destacou que houve 

a primeira votação para agilizar o trâmite do projeto de lei, mas que ficou decidido que seriam 

necessárias informações complementares por parte do executivo antes da segunda votação, e que 

por esta razão mudou o seu voto na segunda votação, afirmando que não tem duas palavras e só 

diz a verdade. Dando continuidade, o Vereador Almir disse que em nenhum momento afirmou 

que o colega Euvaldo tem duas palavras, e que, na condição de Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final solicitou um prazo maior para analisar o referido projeto de 

lei, sugerindo que o mesmo não fosse votado na sessão extraordinária, mas que como havia 

pressa por parte do executivo, o Presidente da Câmara suspendeu a sessão e deu um prazo de 

meia hora para analisar o projeto de lei em questão, enfatizando que a sua comissão sequer 
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chegou a apresentar o parecer, afirmando que quem apresentou a emenda possibilitando o 

parcelamento em até dez vezes foi a comissão presidida pelo Vereador Euvaldo, com a 

participação dos Vereadores Ronaldo e Joel. O Edil disse que analisou as condições atuais do 

município e que existem pessoas que devem pouco, mas que também existem grandes devedores, 

que necessitam de um prazo maior para quitar suas dívidas. Comentou a fala da colega Tertulina, 

afirmando que os vereadores não tem competência para aprovar uma lei proibindo o uso do 

capacete, sendo necessário buscar um acordo com o representante da Polícia Militar, já que a lei 

federal diz que o uso deste equipamento de segurança é obrigatório. Dando continuidade, o 

Vereador Almir pediu ao prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz a reforma da quadra de 

Tranqueiras, afirmando que a mesma está em péssimo estado de conservação. Ver. Reinalvo 

Rocha Ferreira: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, 

e prosseguindo, o Edil disse que tem ciência de que os vereadores não tem competência para 

aprovar uma lei proibindo o uso do capacete, mas que estava fazendo um apelo para as 

autoridades policiais para tentar evitar os roubos que estão ocorrendo no município, destacando 

que os bandidos estão usando o capacete com máscara para preservar a sua identidade. Ressaltou 

que tal medida visa facilitar o trabalho da polícia, haja vista, que se tiver uma pessoa transitando 

com o capacete na zona urbana, a polícia poderá fazer a abordagem e ver o que está acontecendo. 

Em aparte, o Vereador Otacílio disse que há quinze dias fez uma indicação ao executivo 

solicitando que estabeleça critérios mais rigorosos para que comerciantes de outros municípios 

montem barracas nos dias de feira livre, enfatizando que esta cobrança era sempre feita pelo ex-

vereador Anísio Braz, defendendo que seja limitado o tamanho máximo das barracas, assim 

como seja fiscalizada a comercialização de produtos perecíveis em condições inadequadas nos 

dias de feira livre. Afirmou ser necessário cobrar destes comerciantes uma taxa de 

funcionamento mais alta, tendo em vista que os comerciantes estabelecidos no município pagam 

seus impostos e geram emprego e renda em Ituaçu, enquanto os de fora só fazem levar o dinheiro 

para outros municípios. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo afirmou não ser contra o uso 

de capacete pelas pessoas de fora que transitam pelas ruas do município, de passagem, assim 

como dos moradores que se deslocam da zona rural para a sede, mas que se a pessoa estiver 

usando o capacete poderá ser abordado pelos policiais, facilitando a fiscalização. Dando 

continuidade, o Edil agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz, pelo trabalho que 

vem realizando no município, afirmando que tem cobrado muito do mesmo a chegada dos 

benefícios na sua região, e tem a certeza de que tais benefícios vão chegar, enfatizando que tem 

visto o empenho do gestor em cobrar a realização de serviços com qualidade, acompanhando de 

perto a execução das obras e determinando o refazimento caso não tenha sido bem feita. Falou 

que na gestão anterior não via este acompanhamento de perto das obras e que quando o chefe do 

setor estava no local, ao invés de cobrar a realização do serviço com qualidade, mandava que 

fosse feito mais rapidamente para ir para outra região, fazendo com que os reparos fossem feitos 

de forma inadequada. Finalizou agradecendo a presença de todos. Ver. Sivaldo Ferreira da 

Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil destacou que o Hospital de Barra da 

Estiva não está mais atendendo os pacientes de Ituaçu, afirmando que existem regiões do 

município que ficam mais próximo de Barra da Estiva, solicitando do prefeito que volte a firmar 

parceria com o Hospital do citado município, para facilitar o acesso ao hospital de lá, que está 

mais próximo dos moradores de várias regiões, destacando que as estradas de Barra da Estiva 

estão em melhor estado de conservação. Disse que o atendimento à população em Ituaçu está 

sendo muito bem feito, mas que defende esta medida para beneficiar os moradores das 

localidades que ficam mais próximas de Barra da Estiva. Mencionou que levou algumas pessoas 

para serem atendidas no mencionado Hospital e teve o atendimento recusado, sendo necessário 
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se deslocar até o hospital de Ituaçu para ter acesso ao serviço de saúde. Afirmou que em casos de 

urgência a pessoa procura o hospital que está mais próximo, destacando ter levado uma pessoa 

para ser atendida no hospital de Barra da Estiva e que a mesma até conseguiu ser atendida, mas 

teve o seu internamento recusado pela unidade de saúde. Em aparte, o Vereador Almir 

comentou que a Secretária de Saúde de Ituaçu foi convidada para participar de uma reunião no 

Hospital Suzy Zanfretta para regularizar as pendências com a unidade, destacando que o 

município tem direito a determinado números de AIHs, mas que já utilizou todas as que tinha 

direito, destacando que não teve ciência prévia desta reunião e que por este motivo não 

participou da mesma. Solicitou que o prefeito solucione esta questão, enfatizando que depois do 

hospital de Vitória da Conquista, a unidade de Barra da Estiva é a que melhor dar suporte aos 

pacientes do município, afirmando que não quer com isto desmerecer o atendimento do Hospital 

de Ituaçu. Salientou que há muitos anos o Hospital de Barra da Estiva dá este suporte aos 

pacientes de Ituaçu, defendendo que esta parceria seja mantida pelo município. Dando 

continuidade, o Vereador Sivaldo voltou a enfatizar a necessidade de renovar a parceria com o 

Hospital de Barra da Estiva, solicitando do prefeito a adoção das medidas necessárias. Em 

seguida, destacou que as estradas da sua região estão em péssimo estado de conservação e isto 

tem causado muitos prejuízos aos proprietários de veículos, afirmando ter esperança de que o 

executivo vai realizar as obras, mas que o tempo está passando e a situação está cada vez pior, 

sugerindo ao prefeito que desloque uma máquina para fazer um trabalho de recuperação dos 

trechos mais críticos. Em seguida, o Edil afirmou já ter conversado com o prefeito a respeito da 

iluminação da quadra de esportes da localidade de Mamonas, destacando que tem duas lâmpadas 

queimadas e um refletor está mal posicionado, sendo necessária uma intervenção do poder 

público municipal, solicitando ainda que sejam trocadas as lâmpadas do povoado de Mamonas, 

enfatizando que fez este pedido na gestão anterior e que a Coelba exigiu até o número dos postes 

para fazer o serviço. Acrescentou que a estrada do Catingueiro é a mais utilizada pelos 

moradores da sua região, sendo necessário realizar a manutenção da mesma. Comentou a 

indicação do colega Almir a sobre a aplicação de recursos de calçamento em Tranqueiras, 

afirmando que o pedido é de extrema importância, defendendo que o gestor atenda a referida 

indicação. Por fim, o Vereador Sivaldo agradeceu a presença de todos, solicitando às pessoas que 

compareçam mais vezes nas sessões do legislativo municipal para acompanhar o trabalho dos 

vereadores. Sobre o não uso do capacete defendeu que a medida é necessária, enfatizando ter 

ciência de que o uso é obrigatório e que a medida deveria ser no sentido de obrigar as pessoas a 

retirar o capacete assim que descessem da moto. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos 

os presentes, e continuando, o Edil  disse que houve uma distorção muito grande entre a primeira 

e a segunda votação do Projeto de Lei n.º 08/2017, destacando que as emendas rejeitadas na 

segunda votação foram apresentadas por ele na comissão de Finanças e Orçamento, visando a 

extensão do prazo do REFIS para até de meses, enfatizando não ter certeza, mas que pela lei este 

prazo poderia ser de até setenta e dois meses. Afirmou que o seu objetivo não era permitir que 

uma pessoa que devesse R$ 60,00 (sessenta reais) parcelasse a dívida em dez parcelas, mas sim 

que os contribuintes que devem R$ 600,00 (seiscentos reais) possam parcelar em dez vezes. 

Disse ter conhecimento de famílias que tem a luz cortada porque não tem dinheiro para pagar 

uma conta de R$ 15,00 (quinze reais), questionando como estas pessoas vão pagar parcelas altas. 

Destacou ter apresentado uma emenda que visava um desconto de 100% (cem por cento) nas 

multas, que a mesma foi aprovada em primeira votação, mas foi rejeitada em segunda votação, 

afirmando não entender como um vereador pode votar de uma forma na sessão e votar de outra 

forma na sessão seguinte, com apenas dois dias de intervalo entre as mesmas. Defendeu que os 

vereadores estudassem melhor os projetos de lei para evitar esta distorção entre as duas votações, 
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afirmando que ficou feio para os edis que mudaram seus votos. Em aparte, o Vereador Reinalvo 

defendeu que a necessidade de duas votações é exatamente para que os vereadores tenham mais 

tempo para analisar ao projeto e, se achar necessário, mudar o seu voto em relação à primeira 

votação. Destacou que o fato de ter votado a favor na primeira votação não implica em votar a 

favor na segunda. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo disse que foram apenas dois dias 

entre a primeira e a segunda votação, e que não houve tempo suficiente para justificar esta 

mudança de voto. Enfatizou que o colega Almir solicitou mais tempo para analisar o Projeto de 

Lei, mas que os vereadores acabaram aceitando fazer a primeira votação na sessão 

extraordinária, afirmando que, no seu entendimento, houve precipitação do legislativo na 

tramitação desta matéria. Em aparte, o Vereador Sivaldo falou que não participou da sessão 

extraordinária e justificou o seu voto a favor da aprovação do Projeto sem as referidas  emendas 

por entender que a lei não instituía um novo tributo, mas sim visava apenas a regularização dos 

débitos pendentes. Prosseguindo, o Vereador Ronaldo esclareceu ao colega Sivaldo que na 

sessão extraordinária apresentou quatro emendas ao Projeto de Lei n.º 08/2017, destacando que 

todas eram de extrema importância, sendo elas: a extensão do prazo de pagamento para até dez 

parcelas; o desconto de 100% das multas; a premiação para todos que aderissem ao REFIS e não 

somente aos que parcelassem suas dívidas em três parcelas; e uma para que fosse estipulado um 

percentual do valor arrecadado para ser usado na premiação. Disse que o Procurador defendeu 

ser necessário saber exatamente qual será a premiação, mas que o Projeto de Lei original fixou 

apenas um teto, mas também não definiu quais serão os prêmios, questionando porque não 

poderia ser modificado para um percentual do valor arrecadado. Em aparte, o Vereador Almir 

esclareceu que o pagamento do IPTU já é uma obrigação dos contribuintes e que o Projeto de Lei 

enviado pelo executivo solicitou ao legislativo a autorização para realização de um REFIS, 

visando o parcelamento dos débitos já existentes. Afirmou que o poder executivo não pode fazer 

este parcelamento sem autorização do legislativo, destacando que na primeira votação o projeto 

foi aprovado com as emendas apresentadas pelo Vereador Ronaldo e que a sua comissão não 

apresentou emendas porque o colega Sivaldo não estava presente e ele achou por bem não 

apresenta-las sem a presença de todos os membros da comissão. Continuando, o Vereador 

Ronaldo voltou a defender a importância das emendas apresentadas por ele, lamentando que as 

mesmas não foram aceitas pela maioria dos vereadores, ao tempo em que, agradeceu aos que 

votaram a favor das mesmas. Disse não ter certeza se isto será bom ou não para o município, mas 

tem a percepção de que muitos contribuintes não vão aderir ao REFIS por não ter condição de 

arcar com uma parcela alta. Em seguida, o Edil cobrou do prefeito a manutenção das estradas 

rurais, afirmando que as cobranças da população estão cada vez maiores, enfatizando que 

recentemente realizou um mutirão na localidade do São José para recuperar um trecho crítico e 

que o serviço foi realizado, mas as poucas chuvas que caíram já estragaram o serviço e a 

população já está lhe cobrando novamente a realização do mutirão, mas que ele já informou que 

não fará mais porque não tem condição financeira para arcar mais uma vez com este custo e que 

a Prefeitura é quem tem a obrigação de realizar o serviço. Mencionou que foi necessário dar 

alimentação a todos que trabalharam, bem como teve que contratar três caçambas e um trator 

para trabalhar no mutirão e ficou muito dispendioso. Solicitou do prefeito que faça uma operação 

tapa-buracos no local, enfatizando que recentemente uma pessoa sofreu uma parada cardíaca no 

Campo Grande e que ele precisou trazer com urgência para o Hospital de Ituaçu e que no trajeto 

acabou perdendo a descarga do carro e quebrando uma das molas traseiras. Disse ter certeza de 

que o prefeito vai realizar um serviço bem feito na estrada, mas que até lá é necessário realizar 

uma operação tapa-buracos. Afirmou que a região tem muitas ladeiras e as chuvas prejudicam 

demais a condução, enfatizando que recentemente estava trafegando pela estrada de moto e 
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acabou batendo em um buraco perto do bar de ‘Rubão’, foi jogado contra um barranco e quase 

sofreu um acidente. Disse que vai consertar aquele buraco porque está com medo de acontecer 

um acidente mais grave no local, voltando a pedir ao prefeito que faça uma operação tapa-

buracos nas estradas da sua região. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos 

os presentes, e em seguida, a Vereadora destacou que votou a favor da emenda do colega 

Ronaldo pensando em beneficiar a classe mais pobre da população e acreditando que todos que 

votaram a favor também pensaram da mesma forma. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Prefeito 

a troca das lâmpadas do beco que fica próximo da faculdade, afirmando que já tem bastante 

tempo que aquela rua está escura. Sobre o atendimento do Hospital Suzy Zanfretta mencionou 

que esta é uma luta antiga em Ituaçu, destacando que o atendimento lá é mais viável para os 

moradores das localidades de Laranjeiras, Ovelha e Tranqueiras. Disse ter tomado conhecimento 

de que o município já extrapolou o número de AIHs a que tinha direito e que neste caso deveria 

haver uma conversa e o prefeito deveria usar o bom senso no sentido de priorizar o atendimento 

no Hospital Suzy Zanfreta para os pacientes destas localidades que ficam mais próximas de 

Barra da Estiva. Defendeu que os casos de consulta sejam atendidos no Hospital de Ituaçu para 

‘economizar’ as AIHs a que o município tem direito. Falou que tem esperança de que o Hospital 

de Ituaçu comece a fazer parto, destacando ser muito triste ver que muitos filhos de Ituaçu tem 

no seu documento como sendo de Barra da Estiva. Disse ao colega Sivaldo que ele deve buscar o 

entendimento com o prefeito e a Secretária de Saúde no sentido de priorizar o atendimento em 

Barra da Estiva para os casos de urgência e mais graves. Afirmou ser preciso buscar este 

entendimento com a Secretária de Saúde, destacando não saber mais a quantas AIHs Ituaçu tem 

direito no Hospital Suzy Zanfretta. Sem seguida, solicitou ao senhor Presidente, o 

encaminhamento de ofício para a Secretária Municipal de Saúde solicitando a presença da 

mesma na sessão para que seja alertada sobre esta questão. Enfatizou que muitos casos estão 

sendo enviados injustificadamente para Barra da Estiva, indagando se estas situações estão 

chegando ao conhecimento do Prefeito e da Secretária de Saúde? Em aparte, o Vereador Almir 

destacou que Ituaçu tem direito a 195 (cento e noventa e cinco) AIHs por ano e que já foram 

usadas 202 (duzentas e duas) AIHs. Dando continuidade, a Vereador Elza Marillu afirmou que 

isto só corrobora o que ela está dizendo, enfatizando que em muitos casos a transferência poderia 

ser evitada, viabilizando o uso das AIHs nos casos de urgência e mais graves. Reiterou o pedido 

de ofício à Secretária de Saúde. Em aparte, o Vereador Euvaldo disse ter conversado 

pessoalmente com a Secretária de Saúde e a mesma informou que não pode estar presente nas 

duas últimas sessões em razão de compromissos assumidos anteriormente, mas que pretende 

comparecer na próxima sessão, destacando que esta informação não impede o envio do ofício 

para a Secretária reforçando o convite. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e em 

seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal e 

esclareceu que votou a favor da aprovação do Projeto de Lei n.º 08/2017 com as emendas por 

sugestão do colega Euvaldo. Em aparte, o Vereador Euvaldo admitiu que orientou o colega Joel 

a votar a favor das emendas, mas que posteriormente procurou se informar sobre o projeto e que 

percebeu que o melhor seria a aprovação do projeto original, sem as referidas emendas e que por 

esta razão mudou o seu voto. Dando continuidade, o Vereador Joel afirmou que o colega 

Euvaldo errou, destacando que sempre votou a favor dos projetos de lei e que o único projeto 

que ele foi contra e sempre será contra é o relativo ao reajuste da taxa de travessia da Gruta da 

Mangabeira, porque a taxa está alta.  Comentou que uma pessoa de Tanhaçu lhe ligou dizendo 

que não conseguiu visitar a Gruta da Mangabeira porque havia uma corda impedindo a passagem 

na estrada. Prosseguindo, o Edil solicitou do prefeito que intervenha junto a Coelba para trocar o 

transformador da localidade de Lagoa dos Patos, porque o existente no local foi instalado em 
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1999 quando havia somente dezesseis casas no local, mas que hoje já existem cinquenta e seis 

casas, além de uma quadra de esportes, e o transformador não é suficiente para atender a 

demanda, e a quadra não pode ser usada à noite. Acrescentou que a carga que está chegando na 

quadra está dando 130V, quando deveria ser de 220V, não sendo suficiente para ligar os 

refletores. Enfatizou que já fez um abaixo assinado, já foi na Coelba fazer este pedido, mas 

acredita que o prefeito tem mais força na hora de pedir, solicitando uma intervenção do mesmo 

para solucionar este problema. Finalizou desejando um bom dia a todos. Em seguida, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto 

Medrado dos Anjos e Silva. Fazendo uso da palavra, Dr. Antônio Augusto inicialmente saudou 

a todos os presentes, e afirmou que o não uso do capacete não será a solução de todos os 

problemas, até porque quem está agindo contra a lei pouco vai se importar com esta medida e 

vão se adaptar a esta nova realidade, colocando o capacete somente na hora de efetuar o roubo. 

Destacou que estas pessoas pouco se importam com as leis, mas que a medida visa diminuir o 

problema, não devendo as pessoas acreditar que esta seria a solução definitiva. Afirmou que se a 

medida for adotada deverão ser afixadas placas informando a todos sobre o não uso do capacete. 

Em seguida, esclareceu ao Vereador Ronaldo que o Projeto de Lei n.º 08/2017 dá direito a todos 

que aderirem ao REFIS e efetuarem o pagamento da primeira parcela concorrerem aos prêmios 

que serão sorteados. Esclareceu à Vereadora Elza Marilu que a legislação hoje permite que a 

pessoa seja registrada como sendo natural de Ituaçu, mesmo que ela tenha nascido em São Paulo, 

por exemplo.  Dirigindo-se ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Luz, o Assessor disse-lhe 

que quando um Secretário é convidado para participar da sessão é para tratar de algum assunto 

específico, solicitando ao mesmo que tranquilize os seus secretários quanto aos convites que são 

enviados, evitando que a câmara tenha que adotar medidas mais extremas para assegurar a vinda 

dos Secretários ao legislativo. Ressaltou que os convites enviados até a presente sessão foram 

informais, mas que a partir desta sessão os requerimentos seriam votados em plenário, seguindo 

todas as formalidades regimentais, solicitando ao gestor municipal que peça aos seus secretários 

para atender aos convites. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido 

Araújo Rocha, colocou em votação o requerimento apresentado pela Vereadora Elza Marilu 

solicitando o comparecimento da Secretária Municipal de Saúde para tratar de assunto referente 

às AIHs que o município tem direito no Hospital Suzy Zanfretta, sendo o referido requerimento 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente agradeceu a presença do 

Major PM Souza Dias e do Tenente PM Erick Maciel de Almeida, esclarecendo que o convite 

para que os mesmos participassem da sessão foi para tratar da questão da segurança pública no 

município, enfatizando que hoje os ituaçuense vivem com medo devido ao grande número de 

furtos e roubos registrados. Disse que população e comerciantes vem cobrando a adoção de 

medidas para melhorar o setor, destacando que o assunto foi amplamente debatido pela 

sociedade e os comerciantes sugeriram como medida necessária o não uso do capacete no 

perímetro urbano. Disse ainda, ter ciência da existência de uma lei federal que determina a 

obrigatoriedade do uso do capacete, mas que é preciso chegar a um consenso e adotar medidas 

concretas para combater a criminalidade em Ituaçu. Destacou que existem comerciantes que 

foram assaltados três vezes só neste ano, solicitando aos representantes da Polícia Militar 

esclarecimento sobre quais medidas serão adotadas para melhorar o setor de segurança pública 

no município. Fazendo uso da palavra, o Major Adriano Souza Dias, saudou a todos os 

presentes, destacando ser o comandante da 34ª CIPM de Brumado, que abrange Ituaçu e região. 

Disse ter sido alertado sobre esta demanda da comunidade pelo Tenente Maciel, enfatizando ter 

dito ao mesmo que é inviável a não utilização do capacete, porque a Constituição Federal 

estabelece ser da competência privativa da união legislar sobre trânsito, destacando que não pode 
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deixar de cumprir um dispositivo constitucional e que seria muito ruim se cada estado ou 

município tivesse regras próprias de trânsito. Mencionou que trocou o comandante do 

destacamento local, não porque o anterior era um policial ruim, mas porque dentro da estratégia 

estabelecida pelo comando, esta troca constante dos comandantes é para evitar que a rotina leve 

o policial militar a achar que tudo está normal e perfeito. Afirmou que estas mudanças fazem 

com que os novos policiais cheguem com uma dinâmica nova no município, salientando que 

estas trocas serão mais constantes a partir de agora. Falou que na 34ª CIPM existe uma equipe de 

inteligência, que atua em Ituaçu sem que seja do conhecimento da população, coletando 

informações para que ele possa tomar as decisões para aperfeiçoar o policiamento ostensivo. 

Disse que esta equipe tem feito visitas constantes no município, em carros não oficiais e não 

padronizados. Afirmou que o comando também antecipou o início da operação dos policiais nos 

dias de feira livre, que antes era iniciado às 07hs00min e agora se inicia às 06hs00min, cobrindo 

esta lacuna que existia e quando eram verificados o maior número de roubos nesta região. 

Destacou que o Sargento que vai comandar o policiamento em Ituaçu tem uma dinâmica mais 

operacional, e que a população não fique esperando que ele seja muito sociável, mas tenha a 

certeza de que ele será muito prestativo, já tendo trabalhado por três anos no setor de inteligência 

da 34ª CIPM, sendo um conhecedor da área. Ressaltou que já houve uma queda nos índices de 

criminalidade nos últimos quinze dias, mas que o índice ainda não é satisfatório, sendo preciso 

ainda melhorar. Finalizou colocando-se à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Em 

seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra a representante dos comerciantes deste 

município, Senhora Maria do Alivio Pessoa Caires. Fazendo uso da palavra, a Senhora Maria 

do Alivio Pessoa Caires, saudou a todos os presentes, e destacou que há quinze dias os 

comerciantes participaram da sessão da câmara para debater a segurança pública no município e 

que, levando em consideração os elevados índices de criminalidade, ciente de que o não uso do 

capacete não será a solução definitiva e que o seu uso é uma exigência do Código Nacional de 

Trânsito, capaz de salvar vidas se for utilizado da forma correta, mas no atual contexto e até em 

razão do desespero de todos, principalmente daqueles que foram assaltados duas ou três vezes no 

período de seis meses, as pessoas começam a cobrar a adoção de alguma medida extrema. Disse 

ter pesquisado na internet e visto que em algumas cidades tal medida funcionou e que, por esta 

razão trouxe esta sugestão para ser debatida no legislativo municipal. Defendeu que o município 

de Ituaçu precisa de um efetivo maior da Polícia Militar, esclarecendo que assim como a cidade 

evoluiu, os bandidos também, questionando como dois policiais podem garantir a segurança 

pública de todo um município, destacando que quando estes precisam se deslocar para Brumado, 

a cidade fica à mercê dos bandidos. Afirmou que muitas pessoas estão sendo roubadas no trajeto 

entre a zona rural e a cidade e que isto tem feito com que as pessoas deixem de vir para a cidade, 

gerando muitos prejuízos para o comércio local. Enfatizou que as pessoas da zona rural estão 

organizando verdadeiros comboios para fazer o trajeto entre a zona rural e a cidade, afirmando 

que o pedido maior ao Major é que a polícia militar reveja a sua atuação e adote soluções a curto, 

médio e longo prazo, ciente de que o problema não será resolvido com um estalar de dedos. 

Mencionou que é preciso buscar uma solução integrada com toda a sociedade, sendo necessário 

debater várias questões que refletem nos índices de criminalidade, como as questões sociais e o 

uso de drogas. Dando continuidade, a Senhora Maria do Alivio mencionou que na condição de 

cidadã ituaçuense, deixando de lado questões político-partidárias, percebe que houve um 

retrocesso na questão da segurança pública, porque a delegacia que antes dava um suporte para 

os policiais foi desativada. Disse que se coloca na posição dos policiais e entende as dificuldades 

enfrentadas pelos mesmos, que precisam se deslocar duzentos quilômetros para conduzir um 

preso até a cidade de Brumado, destacando que este policiais não se sentem valorizados e não 
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tem o seu trabalho reconhecido. Defendeu como necessidade maior o aumento do efetivo da 

polícia militar, assim como a realização e ações educativas voltadas principalmente para os 

jovens e resgate das famílias. Salientou que a sensação de impunidade motiva ainda mais os 

bandidos, na medida em que mesmo tendo sido filmados praticando crimes, os mesmos não 

ficam presos nem dois dias. Em seguida, o Major Policia Militar, Senhor Adriano Souza Dias 

disse entender todos os questionamentos que foram feitos pela Senhora Maria do Alívio Pessoa, 

mas enfatizou que as questões envolvendo menores de idade não dependem unicamente da 

atuação da Polícia Militar, cabendo a esta somente apreender o menor em caso deste cometer ato 

infracional e encaminhá-lo para os órgãos competentes, não cabendo à polícia militar definir a 

punição que será aplicada ao mesmo. Sobre a questão da delegacia no município, afirmou que 

não depende da polícia militar e sim da secretaria de segurança pública, através da polícia civil. 

Falou que este constante trajeto das viaturas para Brumado gera um custo alto para a 34ª CIPM, 

além de prejudicar o policiamento da cidade, enfatizando que quando uma unidade se desloca 

para Brumado, os policiais de cidades vizinhas ficam de alerta para dar cobertura, não deixando 

a cidade totalmente desguarnecida, o que também gera custo para a 34ª CIPM.  Prosseguindo, 

afirmou que o governo do estado está realizando um processo seletivo visando a contratação de 

novos policiais militares e que a demanda por novos policiais já chegou a ser de três mil homens, 

que deixaram a corporação e não houve reposição. Mencionou que isto está afetando o 

policiamento em todo o estado, não sendo um problema somente da 34ª CIPM, mas as medidas 

já estão sendo tomadas pelo governo do estado, visando diminuir este déficit. Sobre os assaltos 

praticados no município, destacou que a polícia militar realizou uma operação recente em que 

um marginal foi alvejado e outro conseguiu fugir, tendo sido esta ação fruto da atuação do setor 

de inteligência da polícia militar. Disse ter conhecimento de que o marginal que fugiu foi para 

Barra da Estiva e de lá para Salvador e que a sua movimentação está sendo monitorada pela 

polícia militar para tentar prendê-lo. Destacou a necessidade de uma atuação mais pontual da 

sociedade no sentido de não fomentar a criminalidade, citando como exemplo a aquisição de 

mercadoria por um valor muito abaixo do de mercado, porque provavelmente é fruto de roubo.  

Salientou que entende a vontade das pessoas de ter acesso a determinados bens de consumo, 

questionando o preço que está sendo pago por toda a sociedade, destacando que isto está 

trazendo cada vez mais perto a criminalidade, potencializando a ação dos bandidos. Acrescentou 

que conversou com o Tenente Maciel e disse que já estão sendo capacitados instrutores do 

Programada Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), que já funciona em Brumado e 

ouras cidades e que será implantado em Ituaçu. Destacou que o PROERD é um programa que 

funciona com os alunos do ensino fundamental do 1º ciclo, ou seja, do 1º ao 5º ano, de 

preferência, visando evitar que estas crianças tenham acesso às drogas no futuro. Ressaltou que o 

programa tem trazido bons frutos nas cidades que funciona. Afirmou que, além disso, solicitou 

do Tenente Marciel que seja realizada a chamada ronda escolar para estreitar o contato com a 

comunidade escolar, destacando que este contato traz inúmeros benefícios, na medida em que 

facilita o acesso a informações importantes pelos policiais. Falou que a escola é um importante 

instrumento de integração social, porque cada aluno vem de uma família diferente e atingindo o 

aluno, chega-se às famílias. Sobre o efetivo, o Major destacou que a 34ª CIPM está sempre em 

busca de parcerias e que isto possibilitou um reforço no policiamento na festa da Gruta da 

Mangabeira, através da atuação do Pelotão Tático, CAESG/CIPE SUDOESTE, RONDESP 

SUDOESTE, não tendo sido registrado nenhuma ocorrência de maior relevância no período 

festivo. Destacou que este policiamento não pode ser mantido em tempo integral, comparando o 

efetivo da polícia militar a um cobertor curto, sendo necessário priorizar os momentos de maior 

necessidade de cada município. Disse que este direcionamento é feito através do estudo analítico 
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dos dados estatísticos e através das ações de inteligência. Afirmou que no caso do serviço de 

inteligência é importante uma participação da sociedade no sentido de nutrir com informações a 

polícia militar, já que existem casos que não são notificados oficialmente e não chegam a ser 

analisados nos gráficos estatísticos, enfatizando ainda que a simples análise destes é muito 

relativa. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou aos representantes da polícia militar que se 

possível não cobrassem o uso do capacete, porque se assim o for muitas pessoas não usarão o 

equipamento. Em resposta, o Major PM Souza Dias destacou que a atuação da polícia militar 

está vinculada ao princípio da legalidade e que os policiais devem agir em conformidade com 

que a lei determina, enfatizando que não pode se afastar do que a lei determina, sob pena de 

cometer um crime. Disse ainda, que se assim o fizer por uma decisão pessoal, estará cometendo 

crime de prevaricação omissiva. Falou  que jamais poderia dar esta ordem aos seus policiais, 

porque é manifestadamente ilegal e os policiais podem inclusive se recusar a cumpri-la. O 

Senhor Presidente indagou se a medida não poderia ser determinada por um período só para 

analisar os resultados práticos que serão observados? Em resposta, o Major PM Souza Dias 

voltou a afirmar que entende a preocupação de todos com a segurança pública, mas que a 

população pode ter certeza de que a polícia militar está mobilizada para tentar diminuir os 

índices de criminalidade e que tem ciência da sua responsabilidade neste sentido. Disse que está 

sempre estudando os dados, ouvindo os policiais para tentar melhorar a segurança pública em 

cada um dos municípios que pertencem à 34ª CIPM, porque é assim que deve agir o seu 

comandante, mas que em nome disto não pode praticar nenhum ato ilegal ou descumprir a 

legislação. Acrescentou que não é uma tarefa fácil e que por esta razão os policiais precisam 

passar por um treinamento antes de começar a atuar. O Senhor Presidente solicitou ao Major PM 

Souza Dias e ao Tenente PM Maciel que permaneçam até o final da sessão tendo em vista que o 

prefeito já havia se manifestado e fará uso da palavra no final da sessão do legislativo municipal. 

Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos vereadores que quisessem 

fazer algum questionamento aos representantes da Policia Militar. Usaram da palavra os 

seguintes Vereadores: Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Destacou que foi debatido no legislativo 

municipal a criação de uma Guarda Municipal em Ituaçu, destacando que o Major deve ter 

tomado conhecimento da atuação da Guarda Civil em outros municípios, citando como exemplo 

Paramirim. Questionou ao mesmo se acredita ser viável para um município do porte de Ituaçu ter 

a sua própria Guarda Municipal, enfatizando que fez esta indicação ao executivo municipal em 

razão dos inúmeros roubos registrados no município. Em resposta, o Major PM Souza Dias 

esclareceu que o Artigo 144 da Constituição Federal define quais são os órgãos responsáveis 

pela segurança pública, tendo sido inserida a Guarda Municipal neste contexto, mas que esta tem 

atribuição específica não podendo atuar na segurança pública propriamente dita, mas sim na 

defesa e proteção do patrimônio público. Afirmou que não está querendo dizer com isto que a 

Guarda Municipal não possam intervir caso ocorra alguma ação criminosa, até porque a 

Constituição Federal autoriza qualquer cidadão atuar nestes casos e efetuar uma prisão em 

flagrante, devendo comunicar em seguida a autoridade policial. Destacou que enquanto o 

cidadão tem esta faculdade, o policial militar tem obrigação de agir. Disse que a implantação de 

uma Guarda Municipal seria uma ferramenta a mais na área da segurança pública ostensiva e 

poderia auxiliar a atuação da Polícia Militar, mas é preciso que a prefeitura analise o 

custo/benefício desta medida. Afirmou que pelo porte do município a guarda municipal não pode 

ser armada, porque só pode ser implantada guarda municipal armada em cidades com mais de 

cem mil habitantes. Salientou que se o município tiver lastro financeiro, deve buscar a 

implantação da Guarda Municipal, mas esta solução deve ser muito bem pensada, porque depois 

de criada não tem como voltar atrás. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Questionou qual o órgão 
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que os vereadores devem procurar para buscar uma solução no tocante aos animais soltos nas 

rodovias. Em resposta, o Major PM Souza Dias disse que não sabe se o município tem um 

órgão específico para esta finalidade, sendo necessário um estudo da Lei Orgânica do Município 

para ver o que a mesma dispõe. Disse que se o animal estiver solto nas rodovias, a comunicação 

deve ser feita à Polícia Rodoviária Estadual e se estiver no perímetro urbano, deve ser 

comunicado à Prefeitura através do centro de controle de zoonoses. Em seguida, o Ver. 

Reinalvo falou que muitas pessoas usam o animal durante o dia e no período noturno soltam o 

mesmo às margens das rodovias, colocando em risco a vida das pessoas que trafegam por estas 

rodovias. Destacou que um irmão e uma cunhada faleceram em um acidente causado por um 

animal solto na pista, afirmando que tem cobrado insistentemente uma solução e os proprietários 

continuam fazendo a mesma coisa.  Em resposta, o Major PM Souza Dias destacou que a 

Polícia Rodoviária precisa realizar uma ação preventiva, porque é muito difícil identificar o 

proprietário dos animais soltos. Fazendo uso da palavra, o Tenente PM Erick Maciel de 

Almeida destacou a importância de ampliar os canais de comunicação entre Polícia Militar e 

sociedade, indagando quantos dos presentes tem o número do telefone celular que fica na viatura 

da Polícia Militar de Ituaçu? Diante da negativa, pediu a todos os presentes que anotassem o 

número (77) 98160-6090, destacando que esta comunicação é fundamental para o trabalho da 

polícia militar. Disse que inúmeras vezes ouve algumas queixas da população, mas que muitas 

vezes as pessoas usam redes sociais para se queixar e estas informações não chegam ao 

conhecimento das autoridades policiais. Destacou que enquanto em Brumado a pessoa precisa 

ligar para a central, os moradores de Ituaçu tem acesso direto aos policiais que estão trabalhando 

na viatura, o que agiliza o deslocamento da unidade para atendimento da ocorrência. Afirmou 

que se o morador tiver conhecimento de alguma situação, se estiver suspeitando de alguma coisa, 

deve comunicar imediatamente à Polícia Militar. Mencionou que os policiais não tem bola de 

cristal e só tomam conhecimento de algum fato se forem comunicados do mesmo e que, além 

disto, quando os policiais tomam conhecimento e buscam mais informações, ainda tem que ouvir 

dos moradores que todo mundo já está sabendo, menos os policiais. Salientou que os policiais 

recebem pouquíssimas denúncias dos moradores através do telefone da unidade, pedindo a todos 

os presentes que ajudem a divulgar este número de telefone, facilitando o acesso da polícia às 

informações relevantes. Destacou que em breve este telefone deve também começar a funcionar 

com o aplicativo whatsapp, pedindo a todos os moradores que confiem nos policiais que atuam 

no município, esclarecendo que em todos os ramos de atividade existem os bons e maus 

profissionais, mas que os moradores podem acreditar que os policiais são bem intencionados e de 

forma nenhuma querem prejudicar quem está dando as informações. Disse que nos seus plantões 

em Brumado acontece de não receber nenhuma denúncia através dos canais de comunicação, 

questionando o que leva as pessoas a não denunciar, fazendo com que um pequeno percentual de 

criminosos ganhe uma guerra contra uma população de bem muito maior. Destacou que a 

desinformação é uma das principais armas dos criminosos, que também usam alcunhas para 

assustar a população.  Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Comentou já ter ouvido 

comentários de pessoas dizendo que deixam de ligar para a polícia porque esta demora de uma 

ou até duas horas para atender um chamado, destacando que ela mesma nunca ligou e por este 

motivo não pode fazer tal afirmação. Disse ainda,  que quando trabalhava no Hospital Municipal, 

em algumas oportunidades, precisou acionar a Polícia Militar em razão de alguma situação, 

principalmente envolvendo pacientes com transtornos mentais, que estava ocorrendo e que nunca 

teve nenhuma queixa. Em seguida, o Tenente PM Erick Maciel destacou que o Hospital 

Municipal não tem estrutura para atender pacientes com transtornos mentais, bem como, a 

polícia militar não tem esta atribuição específica, mas acaba atuando por falta de profissionais 
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qualificados para fazer este trabalho. Falou que às vezes as pessoas deixam de fazer alguma 

coisa porque ficaram sabendo de que alguém teve uma experiência negativa, mas que de fato 

nunca tiveram e nem sabem efetivamente qual seria o resultado se tivessem feito o que deveriam 

fazer. Disse que este estigma de que a polícia demora no atendimento, não existe só em Ituaçu, 

mas em todo o país. Pediu aos moradores que confiassem mais na polícia e entrassem em contato 

sempre que achar necessário. Voltando a usar da palavra o Vereador Ronaldo parabenizou a 

polícia militar pela iniciativa de começar a usar o aplicativo whatsapp, afirmando que tal medida 

beneficiará principalmente os moradores da zona rural, que não tem acesso ao sinal de telefonia 

móvel, mas dispõe de internet. Disse que em uma oportunidade houve um roubo no povoado do 

Campo Grande e ele ligou para o telefone móvel solicitando uma viatura e que a mesma chegou 

em apenas vinte minutos, tendo as motos sido recuperadas. Acrescentou que alguns moradores 

deixam de ligar porque não tem crédito no celular, indagando se não poderia ser feita uma 

parceria com o município para disponibilizar uma linha que aceite ligações a cobrar? Em 

resposta, o Major PM Souza Dias destacou que já visitou dez dos onze destacamentos da 

jurisdição da 34ª CIPM, e que em todos os municípios percebeu que não existe uma boa 

comunicação entre polícia militar e moradores, sendo uma das razões o fato narrado pelo 

Vereador Ronaldo, assim como os moradores da zona rural não tem acesso por conta da ausência 

de sinal de telefonia móvel em suas localidades. Disse que em razão disto está sendo viabilizado 

o uso do aplicativo whatsapp para ser mais uma ferramenta de comunicação com a polícia 

militar, enfatizando que em cinco municípios o serviço já está funcionando, através de parceria 

firmada com os mesmos. Destacou que atualmente os moradores só podem comunicar 

verbalmente alguma ocorrência, mas com a tecnologia do aplicativo, os policiais poderão receber 

áudios, vídeos e imagens, facilitando ainda mais o trabalho da polícia na identificação dos 

responsáveis. Ver. Otacílio Caíres de Souza: Parabenizou os representantes da polícia militar 

por terem atendido o convite do legislativo municipal e comparecido na sessão para debater a 

questão da segurança pública. Em seguida, o Edil ratificou as palavras do Tenente Erick Maciel, 

destacando que muitas vezes os próprios moradores são os responsáveis pelo aumento da 

criminalidade, porque tomam conhecimento do fato e por medo não comunicam o fato corrido  

às autoridades. Comentou que em sua região têm acontecido algumas ocorrências de baixo 

potencial ofensivo, mas que a população não pode se acomodar e deixar que o problema 

aumente. Disse que em muitos casos é procurado por populares que lhe relatam algum fato e 

pedem que comunique as autoridades, e que ele sempre questiona porque a pessoa não denuncia 

diretamente, já que foi ela que presenciou e pode dar mais informações a polícia, mas que as 

pessoas tem medo. Afirmou que se toda comunidade ajudar o trabalho da polícia, a segurança 

pública tende a melhorar, destacando acreditar que todos que fizerem denúncias terão suas 

identidades preservadas pelos policiais militares. Dando continuidade, o Edil destacou que em 

sessão anterior foi debatida esta sugestão de abolir o uso do capacete, mas que já naquela 

oportunidade afirmou ser muito difícil a adoção desta medida, já que a lei federal diz que é 

obrigatório o seu uso pelos motociclistas. Falou que o Major PM não pode determinar que as 

pessoas não usem o capacete, sob pena de ser responsabilizado por este ato.  O Major PM 

Souza Dias fez uso da palavra novamente para falar sobre a estrutura organizacional da Polícia 

Militar, enfatizando que existe o Comando da 34ª CIPM e que em Ituaçu existe um Tenente PM, 

que é o interlocutor do Comandante que atua mais próximo da comunidade, apesar de em cada 

existir o responsável pelo comando local. Afirmou que Ituaçu está subordinado ao 3º Pelotão, 

conhecido como ‘Pelotão Chapada’, sob o comando do Tenente Erick Marciel, que por sua vez 

está subordinado ao comando da 34ª CIPM. Destacou que todas as demandas devem ser 

encaminhadas ao referido Tenente, que é quem tem poder decisório. Ressaltou que na condição 
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de comandante da 34ª CIPM não tem condição de atuar diretamente nos doze municípios sob a 

sua jurisdição e que, por esta razão, define a linha de ação e delega esta função aos comandantes 

dos pelotões. Em seguida, o Major pediu aos moradores que não tenham medo de denunciar, 

enfatizando que a quebra do sigilo profissional por algum policial é um crime militar e o 

comando da 34ª CIPM não será condescendente com nenhuma ação criminosa praticada por 

policiais. Voltando a usar da palavra, o Vereador Ronaldo afirmou ter defendido em campanha 

a realização de palestras educativas nas escolas do município e que já conseguiu firmar parceria 

com um advogado e uma psicóloga para participar, questionando se a 34ª CIPM também está 

disposta a firmar uma parceria neste sentido. Disse que pretende iniciar este trabalho na sua 

comunidade de Laranjeiras e depois realizar em outras comunidades, mostrando para as crianças 

o perigo das drogas. Em resposta, o Tenente PM Erick Maciel afirmou que o Vereador Ronaldo 

pode contar com a parceria da polícia militar. Disse que já manteve contato com alguns diretores 

de escola do município para agendar a realização de palestras educativas para os alunos e que 

pretende trazer um profissional que atua em um centro de recuperação de usuários de drogas para 

auxiliá-lo e que o evento deve ocorrer no prazo máximo de quinze dias. Em seguida, o Senhor 

Presidente quebrou o protocolo e com a autorização do plenário franqueou a palavra ao público 

presente. Inicialmente usou da palavra o comerciante, Senhor Adriano Aguiar Luz, que após 

fazer as saudações de praxe, destacou que a zona rural não é assistida pela ronda ostensiva da 

Polícia Militar, ressaltando que muitas pessoas estão se  mudando para a cidade em razão disto, 

questionando se a polícia militar não pode fazer rondas aleatoriamente na zona rural do 

município? Enfatizou que os bandidos escolhem suas vítimas com muito cuidado e por ser uma 

cidade pequena ficam sabendo facilmente quando um idoso sacou o benefício, um comerciante 

fez uma boa venda e está com dinheiro guardado ou que uma pessoa tirou dinheiro para comprar 

alguma coisa. Afirmou que a ação dos bandidos está prejudicando o comércio local. O Major 

PM Souza Dias disse que está há três meses à frente da 34ª CIPM e que em todos os municípios 

que já visitou verificou este mesmo problema narrado pelo Senhor Adriano Luz. Falou que já 

orientou os Tenentes que comandam os pelotões a atuar exatamente como foi dito pelo 

comerciante, definindo rotas diferentes para cada dia, fazendo rondas ostensivas aleatórias, 

inclusive na zona rural. Destacou que a polícia não pode estar o tempo todo na zona rural e nem 

pode estabelecer uma rotina de atuação nestes locais, devendo a sua presença ser aleatória e em 

horários e dias diferentes. Mencionou que enfrentou uma dificuldade muita grande em razão da 

pouca disponibilidade de viaturas, mas que já conseguiu viabilizar mais uma para uso, que será 

uma espécie de coringa, atuando em todos os municípios. Prosseguindo, o Senhor Adriano Luz 

destacou que em alguns municípios já existe o policiamento ostensivo rotineiro na zona rural, 

indagando se o mesmo não poderia ser implantado em Ituaçu? Em resposta, o Major PM Souza 

Dias destacou que em alguns municípios existem uma companhia específica para atuar na zona 

rural, citando como exemplo Vitória da Conquista, afirmando que existe o projeto de atuar 

também em outros municípios. Em seguida, o Tenente PM Erick Maciel esclareceu que a 

polícia militar tem atuado em duas vertentes para atender os moradores da zona rural. A 

primeira, nos dias de feira, em que o trabalho é iniciado mais cedo, conforme foi dito pelo Major 

PM Souza Dias, bem como, atuado em parceria com os policiais de outros municípios para fazer 

rondas ostensivas na zona rural. Afirmou que no dia da feira livre, duas viaturas atuam no 

município, sendo uma na cidade e outra na zona rural. Disse ainda, que durante a semana a 

viatura se desloca para localidades rurais para efetuar a ronda ostensiva. O Senhor Adriano Luz 

sugeriu que ao invés de seis horas, o trabalho da polícia militar fosse iniciado às cinco horas, 

inclusive com a realização de rondas nas estradas rurais mais usadas pela população para chegar 

no município. Em resposta, o Tenente PM Erick Maciel afirmou que as rondas ostensivas nas 
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estradas rurais já estão sendo realizadas pela polícia militar, enfatizando que o trabalho é sempre 

muito dinâmico, sendo preciso estar sempre atento aos dados estatísticos e ouvindo o serviço de 

inteligência, que dá mais subsídios aos policiais. Destacou que os bandidos não agem sempre na 

mesma região, porque quando percebem que a polícia está presente em um local, migram para 

outro para agir e que, por esta razão a polícia está sempre mudando a sua estratégia. Na 

sequência, usou da palavra o Senhor José Roberto Oliveira Araújo, para agradecer ao Senhor 

Presidente e demais vereadores pela linda homenagem prestada ao seu saudoso pai, Senhor 

Deusdete Antônio de Araújo, ao tempo em que, elogiou a iniciativa da polícia militar de 

disponibilizar o serviço do aplicativo whatsapp como ferramenta de comunicação com a 

sociedade. Sobre a questão do capacete, enfatizou que o referido equipamento fechado impede 

totalmente a identificação do condutor, destacando que no assalto da lotérica, o bandido estava 

usando um capacete fechado, indagando se não seria possível exigir o uso do capacete aberto? 

Em resposta, o Tenente PM Erick Maciel esclareceu que o Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) é quem estabelece estas normas e a polícia militar não tem como exigir nada 

diferente do que é fixado pelo mencionado Conselho. Disse que gostaria de encerrar a sua 

participação na sessão pedindo aos moradores que confiassem nos policiais que atuam no 

município, que ajudassem a divulgar o número do telefone da polícia militar, enfatizando que os 

policiais não trabalham para garantir a sua própria segurança, mas sim de toda a comunidade. 

Falou que de nada adianta a polícia querer trabalhar se a comunidade não entender isto e ajudar 

na medida do possível, fazendo denúncias. Acrescentou que muitas vezes as pessoas deixam de 

denunciar porque conhecem o bandido e acham que o mesmo não é capaz de fazer mal a 

ninguém, mas não sabe que esta pessoa, longe de onde mora, comete crimes e coloca em risco a 

vida de outras pessoas. Finalizando, o Tenente Erick Maciel afirmou que não existe bandido bom 

e ressaltou que quem poupa o lobo, sacrifica o cordeiro. Dando prosseguimento, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra ao Prefeito Municipal de Ituaçu-BA. Inicialmente, o Prefeito 

Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, saudou a todos os presentes, destacando que as 

cobranças são muitas e que está tentando imitar o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, que fez 

um mandato de quarenta ano em apenas quatro. Destacou que é difícil, mas está tentando fazer 

porque Ituaçu é um município carente de estradas, de saúde, de água e em todos os setores, 

precisando melhorar em todos os aspectos. Agradeceu aos representantes da polícia militar, 

ressaltando que já teve oportunidade de se reunir com os mesmos, quando discutiram a questão 

da segurança pública, enfatizando que o prefeito é o mais cobrado e por isto tem que cobrar das 

autoridades policiais. Afirmou que esteve no dia anterior com Dr. Ari para discutir a questão da 

delegacia de Ituaçu, lembrando que já havia se reunido com o mesmo em janeiro e em fevereiro, 

quando este se comprometeu a enviar uma equipe técnica para analisar a situação da atual 

delegacia. Mencionou que cobrou do mesmo esta providência e ele se comprometeu a enviar o 

mais rapidamente possível, ressaltando acreditar que não haverá demora em reformar a unidade 

existente, tendo em vista que o local é pequeno. Enfatizou que este constante deslocamento até 

Brumado é muito cansativo e não deixa de prejudicar a atuação da polícia em Ituaçu e que em 

alguns casos o bandido chega mais rápido de volta em Ituaçu que a polícia, quando não acontece 

dele pedir carona aos próprios policiais para voltar, como já ocorreu de fato. Disse que solicitou 

também a designação de um delegado titular para Ituaçu, mas que o mesmo lhe relatou que os 

delegados da Bahia são ‘concurseiros’, que fazem diversos concursos e quando são chamados 

para outra vaga, simplesmente abandonam o posto e deixam esta lacuna. Afirmou que Dr. Ari 

não garantiu a designação de um delegado para Ituaçu e que isto o deixou bastante desiludido, e 

que ele não vai criar falsas esperanças na população. Agradeceu ao Presidente da Câmara, 

Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,  e aos demais vereadores pela aprovação da Moção 
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de Pesar em homenagem ao Senhor Deusdete Araújo, ressaltando aos familiares que apesar de 

ser um momento de tristeza para todos, é preciso reconhecer esta homenagem prestada pelo 

legislativo a este cidadão de bem que foi o Senhor Deusdete, comerciante respeitado no 

município e que sempre ajudou às pessoas, inclusive dando crédito para  os menos favorecidos e 

parcelando as compras. Falou que pretende encaminhar projeto de lei para designar uma rua com 

o nome do Senhor Deusdete, destacando acreditar que o projeto será aprovado por unanimidade 

pelos vereadores. Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse aos vereadores que podem 

continuar fazendo as suas cobranças, independentemente de ser situação ou oposição, porque ele 

está administrando pensando no melhor para o município, sem pensar em grupo político. 

Afirmou que todos os vereadores não precisam ter receio em lhe procurar para solicitar alguma 

obra ou benefício para a comunidade. Em seguida, disse ao vereador Otacílio que o mesmo tem 

conhecimento da sua luta, que no último sábado teve a oportunidade de ir à sua residência, 

enquanto fiscalizava o trabalho de recuperação das estradas rurais e a condição das estradas que 

ainda não foram recuperadas. Destacou que existem muitos trechos em situação crítica, mas que 

não vai fazer nada pensando em política, mas sim no que é melhor para o município. Enfatizou 

que a sua intenção ao se candidatar a prefeito foi para prestar um serviço a Ituaçu, acreditando 

que tem uma dívida com o município e que vai procurar trabalhar por todas as regiões. Destacou 

a atuação do vice-prefeito Luiz Carlos Pessoa, afirmando que os poucos recursos disponíveis não 

permite que ele tenha uma atuação maior, mas que seria com muito prazer que trabalharia mais 

ativamente em parceria com o mesmo se houvesse a disponibilidade de recursos. Afirmou que 

está sendo apedrejado e que não se arrepende de nenhuma medida adotada até o presente 

momento, porque está pensando no melhor para o município, apesar de saber que algumas delas 

são impopulares. Prosseguindo, o Senhor Prefeito, disse que houve um mal-entendido na festa da 

Gruta da Mangabeira, porque havia alguns motoqueiros empinando moto no referido Povoado e 

ele pediu que fossem colocadas cordas para evitar o tráfego deste veículos no local. Destacou 

que se alguém fez diferente do que ele pediu, que não havia chegado ao seu conhecimento, 

pedindo desculpas a todos que se sentiram prejudicados e pedindo especialmente a todos que 

evitem propagar este tipo de informação negativa do município, porque quando se usa as redes 

sociais para criticar o prefeito, esta ação reflete negativamente para toda Ituaçu. Mencionou que 

a pessoa ao afirmar que o prefeito está extorquindo os romeiros e levando vantagem sobre os 

mesmos, está prejudicando não o prefeito, mas toda a comunidade. Aproveitou o ensejo para 

agradecer o comando da 34ª CIPM pela atuação da polícia militar durante a festa, ressaltando 

que não foi registrado nenhum roubo de carro e nenhuma ocorrência de maior gravidade. 

Destacou que a retirada dos carros estacionados na rua facilitou o trabalho da polícia, na medida 

em que evitou que os veiculos parados fossem usados como esconderijo pelos bandidos.  

Salientou que a medida não teve o apoio maciço da comunidade, que prefere acreditar que todas 

as medidas não foram para melhorar a festa, mas sim somente para aumentar a arrecadação. 

Afirmou que a determinação de uma área de estacionamento foi uma experiência realizada neste 

ano para sentir como a medida seria recebida pelos romeiros e população, destacando que foi 

arrecadado um valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), quando esta arrecadação 

poderia facilmente ter chegado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se todos os veículos tivessem 

usado o espaço determinado. Destacou que o fechamento das ruas da Gruta foi pensando na 

questão da segurança, para evitar a ocorrência de acidentes envolvendo veículos e pedestres, já 

que muitos motoqueiros não tem a consciência de que estão colocando em risco a vida das 

pessoas ao trafegar em alta velocidade e empinando as motos. Disse ainda, que não está 

preocupado em tomar medidas que melhorem o seu potencial eleitoral, destacando que agora 

chegou a vez dos deputados se mobilizarem e mandarem recursos para Ituaçu porque a próxima 
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eleição será a deles. Falou que não vai dar guarita a deputado que não esteja trabalhando por 

Ituaçu e que a população vai saber reconhecer quem efetivamente está trabalhando pelo 

município. Afirmou que vai apoiar o Deputado Estadual Nelson Leal, ressaltando que mantém 

uma boa relação com o mesmo há muitos anos e foi quem lhe ajudou na época de dificuldade, 

mas que já disse ao mesmo para não se acomodar e continuar buscando recursos para Ituaçu, 

porque caso contrário terá uma baixa votação no município. Falou que vai apoiar o Deputado 

Federal Benito Gama, que lhe apoiou nesta última eleição e é do mesmo partido que ele, 

afirmando que se as coisas estão ruins com ele lutando por Ituaçu, estariam muito pior sem ele. 

Destacou que o referido Deputado não é presença constante no município, mas que já 

disponibilizou uma emenda de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para pavimentação 

asfáltica das ruas de Ituaçu, além de uma emenda de R$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e 

oitenta mil reais) para pavimentação da Água Preta e do Bonito, enfatizando que este foi um 

compromisso de campanha assumido por ele. Acrescentou que o projeto de pavimentação 

asfáltica das ruas do município já está sendo feito, aproveitando para dizer ao Vereador Almir 

Pessoa que se não puder atender o seu pedido para destinar parte dos recursos para o Distrito de 

Tranqueiras, não será por má vontade, mas sim porque não é possível. Disse que os 

representantes da Caixa Econômica Federal estão questionando como Ituaçu foi beneficiado por 

uma emenda deste valor, afirmando que realmente o valor é alto, mas que foi um pedido do 

Deputado Benito Gama. Destacou que o município conseguiu também R$ 1.100.000,00 (um 

milhão e cem mil reais) para reforma do Hospital Municipal e que a unidade vai ficar muito 

bonita após a realização das obras, elogiando a qualidade do projeto realizado. Destacou que 

intenção é construir quatro ou cinco apartamentos no local para destinar às pessoas em pior 

condição de saúde, ou que necessitem de um cuidado maior, afirmando que não será dada 

prioridade a ninguém por questões políticas. Ressaltou que está há oito meses à frente do 

município, questionando os boatos de que existe a intenção de fazer o ‘impeachment’ do 

prefeito, indagando como se pode pensar numa ideia destas contra um gestor que está 

trabalhando pelo município? Afirmou que deixou de lado a sua fazenda, que todos sabem que ia 

duas vezes por dia no local, mas que agora já tem vários dias que não vai lá, mas tem a 

tranquilidade porque tem um irmão seu administrando. Disse que diminuiu muito o contato com 

a sua própria família, mas que ganhou novos familiares, que são todos os moradores do 

município.  Salientou que o prefeito é ser humano e como tal pode errar, pedindo à população 

que o alerte sobre os seus erros e que não fiquem levando tudo para as redes sociais, afirmando 

também que existem muitas pessoas trabalhando na administração municipal e que nem todas 

querem ajudar o prefeito. Falou que o município está enfrentando uma grande queda de receita e 

que de junho para cá o município está recebendo cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a 

menos, destacando ainda que havia a expectativa de Ituaçu receber R$ 758.000,00 (setecentos e 

cinquenta e oito mil reais) da repatriação, mas que o município também não vai receber este 

recurso. Disse que terá que tomar algumas medidas duras para ajustar as contas, afirmando que 

não quer ter suas contas rejeitadas e sujar o seu nome. Em seguida, o Senhor Prefeito mencionou 

que a cobrança do IPTU está sendo cada vez mais cobrada pelo Tribunal de Contas dos 

Municípios (TCM) e que se o gestor não fizer a cobrança pode ter suas contas rejeitadas. Disse 

que este é apenas o início do trabalho, que no próximo ano vai implantar o sistema de 

georeferenciamento de todas as casas para averiguar o valor de cada imóvel para evitar 

distorções no valor cobrado a título de IPTU, para que uma casa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

e outra de R$ 100.000,00 (cem mil reais) paguem o mesmo valor. Destacou que o município 

deve ter em torno de três mil residências na zona urbana que não pagam nada a título de IPTU e 

que se o município começar a arrecadar este valor, os recursos serão investidos em obras e 
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benefícios para toda a comunidade, inclusive atendendo as indicações que são feitas pelos 

próprios vereadores. Enfatizou que outra possibilidade que o município tem para arrecadar é com 

a Gruta da Mangabeira, sendo que são recursos que vem de outros municípios e são pagos pelos 

turistas, destacando que quando estas pessoas se dispõe a viajar, querem gastar o dinheiro e não 

querem voltar para casa deixando de visitar os locais. Pediu para as pessoas não taxarem os 

turistas que visitam a Gruta da Mangabeira como sendo “farofeiros”, ressaltando que o hábito de 

levar a farofa de frango não define a classe social do turista. Disse que ele mesmo já fez isto 

quando foi visitar a Gruta de Bom Jesus da Lapa, questionando se o fato de trazer a farofa para 

Ituaçu impede que seja cobrada uma taxa de R$ 4,00 (quatro reais) para fazer a travessia da 

Gruta da Mangabeira. Destacou que estes turistas reclamam do valor da taxa, mas depois de 

fazer a travessia sentam num bar e gastam R$ 200,00 (duzentos reais) de cerveja. Afirmou que a 

iniciativa de implantar um estacionamento foi visando impedir que os carros ficassem 

estacionados nas ruas, dificultando o trânsito no local e dificultando a ação dos policiais porque 

os bandidos usam os caminhões e ônibus como esconderijos. Pediu a compreensão de todos e 

para que deixem de lado a política partidária, ressaltando que esta será disputada no tempo certo 

e que somente o tempo e o trabalho vão dizer se ele será ou não candidato, enfatizando ter a 

tranquilidade de dizer que se não estiver em condição ou não puder disputar a reeleição, que vai 

retomar suas atividades na iniciativa privada e seguir a sua vida. Falou que não vai ter coragem 

de chegar em uma comunidade pela qual não trabalhou nos quatro anos de gestão para pedir o 

voto dos eleitores. Disse que os políticos precisam começar a ter mais vergonha na cara e 

pensassem mais no futuro dos seus filhos, ressaltando que seus próprios filhos lhe cobram pelas 

medidas impopulares que está tomando, lhe alertando que ele não pode querer consertar o 

mundo, mas que ele não tem que se desculpar por nada, porque está tomando as medidas 

impopulares pensando no melhor para Ituaçu e que este trabalho será reconhecido no futuro. 

Mencionou que todo gestor um dia deixa a administração municipal, sendo taxado como bom ou 

mau administrador, mas que ele não quer ser taxado de “ladrão”, porque se assim o for será a 

maior decepção da sua vida. Afirmou não ser santo e que a política não permite que a 

administração pública seja como a privada, ainda mais em razão das inúmeras demandas que 

existem, mas ressaltou que o prefeito não tem acesso livre aos recursos públicos, que não anda 

com talão de cheque da prefeitura no bolso ou tem a chave do cofre da mesma. Afirmou que 

todas as contratações são feitas através de procedimento licitatório. Em seguida, o Senhor 

Prefeito, agradeceu a presença de todos, elogiou a iniciativa da polícia militar de disponibilizar 

um número de telefone celular para toda a comunidade, ressaltando acreditar que todos os 

presentes serão divulgadores desta informação. Disse que em oito meses de gestão não sentou 

em bar com correligionários para fazer festa, até porque como poderia fazer isto, enquanto tem 

que negar um pedido de uma pessoa que precisa de ajuda e ele não pode ajudar. Afirmou que 

está muito triste porque não pode dar emprego para todos que precisam, principalmente os 

jovens que participaram ativamente da sua campanha e tinha esperança de começar a trabalhar. 

Destacou que o índice de pessoal da prefeitura está acima de 70% (setenta por cento) e que serão 

necessárias medidas duras para baixar este índice, inclusive cancelando gratificações e adotando 

outras medidas para atender o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento). Disse que o Tribunal 

de Contas dos Municípios já o está alertando para esta questão e que acredita que por ser o 

primeiro ano de mandato, o TCM terá certa benevolência caso o limite seja ultrapassado, mas no 

segundo ano não terá a mesma benevolência e se o limite não for atendido, com certeza as contas 

da prefeitura serão rejeitadas. Afirmou que a tentativa de aumentar a arrecadação do município 

também visa diminuir o índice de pessoal, assim como a arrecadação de IPTU. Falou que se tais 

medidas surtirem o efeito desejado, talvez o município não tenha que demitir ninguém ou cortar 
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a gratificação, ressaltando que muitos profissionais com nível superior estão recebendo salário de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais). Disse que a Prefeitura de Ituaçu tem cerca de 850 (oitocentos e 

cinquenta) funcionários, quando na verdade precisaria de algo em torno de 600 (seiscentos) 

funcionários, mas que isto se deve à forma como a política foi conduzida nos últimos anos no 

município. Destacou que este inchaço na folha não permite o pagamento de salários condizentes 

para os profissionais que atuam em Ituaçu. Falou ainda, que se o Tribunal de Contas exigir a 

demissão de funcionários concursados, que não terá como deixar de fazer porque o TCM é o 

órgão máximo de fiscalização dos municípios. Dando continuidade, o Senhor Prefeito voltou a 

pedir à população que o alerte sobre os erros que verificarem, ressaltando que a colocação de 

cordas não foi uma medida determinada por ele e que as correntes existentes na Gruta da 

Mangabeira não foram colocadas pela sua administração e já existem há muitos anos no local 

para impedir o acesso dos carros na época da festa. Afirmou que o pedido foi feito pelos 

moradores, sob a alegação de que os ônibus estacionavam no centro e lá mesmo davam a 

descarga no banheiro, deixando um mau cheiro no local. Defendeu que a medida visa preservar 

também o local, já que o calçamento não foi projetado para o tráfego de veículos pesados. Em 

seguida, agradeceu ao Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido e todos os Edis pela 

prestatividade em apreciar os projetos de lei que são encaminhados pelo executivo para 

apreciação do legislativo, enfatizando que as discussões e as divergências fazem parte do 

processo, porque cada um entende de uma forma e cada um está ali para defender os interesses 

de determinada região.  Comentou que recentemente a Coelba esteve em sua residência e 

verificou que o contador de energia não estava funcionando corretamente, retirando o mesmo 

para fazer os testes necessários e que depois desta averiguação lhe informou que teria que pagar 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da irregularidade no padrão. Disse que questionou a 

decisão e informou que o dever de verificar o correto funcionamento do padrão seria da Coelba e 

não do consumidor. Disse que efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ajuizou 

uma ação e tem esperança de que vai receber algo em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da 

Coelba por conta do ocorrido. Em seguida, agradeceu ao Senhor Presidente e Vereadores pelo 

espaço concedido para fazer uso da palavra, aproveitando para agradecer aos mesmos pela 

aprovação do Projeto de Lei N.º 08/2017, ressaltando que os resultados serão sentido num futuro 

próximo e que espera poder atender alguns pedidos que foram feitos pelos vereadores. Afirmou 

que em nenhum momento vai se eximir das suas responsabilidades ou querer transferir o ônus 

dos seus atos para ninguém, destacando que nem todo político é corrupto, porque só rouba quem 

quer roubar. Afirmou que toda pessoa que faz política deve sonhar em administrar a sua terra 

natal, mas que deve fazer isto com honestidade e seriedade, não deixando se levar pela história 

de pessoas que não tiveram sucesso nesta empreitada. Disse que seu sonho era fazer parte da 

história da Ituaçu e que de alguma forma já faz, mas que não sabe como será o desfecho desta 

história. Falou que fez questão de agradecer a todos os gestores que passaram pelo município em 

seus cento e vinte anos de história, já que cada um deu sua parcela de contribuição para que 

Ituaçu seja o que é hoje, destacando que agradeceu aos Deputados Marquinhos Viana e Paulo 

Magalhães pelos benefícios que trouxeram para o município. Afirmou que esta é a sua forma de 

fazer política e que não vai nunca fazer o jogo sujo da política, tentando denegrir a imagem dos 

seus adversários. Pediu a todos os funcionários da prefeitura que lhe alertem caso percebam que 

alguma irregularidade está sendo cometida, afirmando que não apoia quem quer levar vantagem 

com o dinheiro público. Ressaltou que só tem a agradecer a Deus por tudo que conseguiu 

construir em sua vida e por ter chegado aonde chegou. Por fim, o Senhor Prefeito agradeceu a 

atenção de todos, ressaltando que nunca vai tomar alguma medida para prejudicar ou perseguir 

alguém. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, em especial a presença 
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do Prefeito Adalberto Alves Luz, do Major PM Adriano Souza Dias e do Tenente PM Erick 

Maciel, ressaltando que os mesmos atenderam de pronto o convite feito pelo legislativo para 

participar da sessão da câmara, afirmando que eles serão sempre bem vindos, ao tempo em que, 

desejou ao prefeito municipal, Senhor Adalberto Luz, que ao final do seu mandato ele seja 

lembrado como um bom prefeito, porque quem ganha com isto é o município de Ituaçu. Nada 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 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 quinze de setembro de dois mil e dezessete.  
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