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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Segundo Período, do Primeiro Ano
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos quatro dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, na Congregação
Mariana de São Luiz, situada na Praça da Bandeira, nesta cidade, esteve reunida esta Edilidade
sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, contando na oportunidade
com a presença dos seguintes Vereadores: Ronaldo da Silva Rocha (Vice-Presidente); Joel
Teixeira Silva (1º Secretário); Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária); Almir
Santos Pessoa, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano Silva Machado,
Tertulina Silva Andrade, Otacilio Caíres de Souza e Euvaldo Figueredo da Silva. Constatado o
quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,
“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do
Segundo Período, do Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de ItuaçuBA, conforme Edital nº 003/2017, ao tempo em que, saudou a todos os presentes, destacando
que em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus pela presença de todos naquela sessão,
desejando aos seus pares um ótimo trabalho neste período legislativo que ora se inicia. Afirmou
que todos sabem que o momento político é delicado, com diversas mudanças sendo verificados
no país, com uma crise política sem precedentes. Mencionou que nesta semana foi realizada
uma votação e o plenário da Câmara dos Deputados votou pelo arquivamento da denúncia
contra o Presidente Michel Temer, que está sendo investigado pela Procuradoria Geral da
República. Enfatizou que o país necessita de muitas reformas, cabendo a cada um dos
brasileiros cobrar um posicionamento firme dos seus representantes para que estas reformas,
que são necessárias, beneficiem e não prejudiquem ainda mais o povo. Fez um pedido ao chefe
do poder executivo no sentido de que o mesmo tenha uma maior atenção para com o
legislativo, respondendo as reivindicações que são feitas pelos vereadores. Solicitou ainda, que
o executivo adote providências para combater a crescente criminalidade que está gerando um
clima de insegurança no município. Citou como exemplo, um cidadão da zona rural que já foi
assaltado três vezes somente em dois mil e dezessete (2017), classificando a situação como
sendo um absurdo. Em seguida, o Senhor Presidente disse que espera que o prefeito dê
continuidade ao trabalho de recuperação das estradas, que está sendo realizado, pedindo que o
mesmo seja intensificado e chegue a todas as regiões do município, já que muitas ainda não
foram atendidas. Afirmou que a atual gestão ainda precisa melhorar em muitos aspectos,
citando como exemplo, o hospital municipal, que é o último socorro da população ituaçuense e
necessita de uma maior atenção do poder público, ressaltando que este desejo não é somente
dele, na condição de vereador e cidadão, mas de toda a população, que espera pela mudança e
espera um atendimento melhor. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos
Edis. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a
todos os presentes, e em seguida, o Edil desejou sucesso no trabalho a todos os colegas
vereadores, rogando a Deus que os mesmos fiquem unidos para trabalhar em prol da população
de Ituaçu, destacando que aquilo que for bom para o município deve ser aprovado e o que for
ruim deve ser rejeitado. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e na
continuidade, a Vereadora agradeceu a Deus pela tranquilidade com que decorreu o recesso
parlamentar, pedindo aos seus pares que trabalhassem com união, marcando a atuação do
legislativo não pelas brigas, mas pela paz. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos
os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus pelo recesso muito bom, afirmando que o
primeiro semestre legislativo foi de muito trabalho, esperando que este segundo semestre seja
ainda melhor. Falou que as cobranças necessárias deverão ser feitas, citando como exemplo, a
que foi feita pelo Presidente relativa ao Hospital Municipal, destacando que o setor de saúde já
melhorou em muitos aspectos, mas que ainda vai avançar muito mais, enfatizando que o
executivo municipal está investindo na recuperação das estradas e que o benefício vai chegar
em todas as regiões. Pediu aos demais vereadores que votem a favor de todos os projetos que
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visem o benefício de Ituaçu, afirmando que se não for bom para o município, vai votar contra.
Ver,. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa e ao
público presente, ao tempo em que, agradeceu a Deus pela oportunidade de retornar aos
trabalhos neste início do segundo período legislativo. Prosseguindo, o Edil parabenizou o
Senhor Presidente pela condução dos trabalhos no primeiro semestre, parabenizou o prefeito
Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, demais vereadores e funcionários da câmara, rogando
a Deus que dê força a todos para fazer um trabalho ainda melhor neste segundo semestre
legislativo que ora se inicia. Falou que espera que o prefeito desse continuidade ao trabalho,
enfatizando que alguns trabalhos já foram realizados, mas que ainda falta muita coisa para
melhorar o município. Destacou que o trabalho de recuperação realizados, apesar de ter
atingido poucas estradas, foi de excelente qualidade. Acrescentou que o atendimento no PSF da
sua região está bom e a unidade conta com uma equipe completa para atender a população, não
sendo necessário mais se deslocar da zona rural para buscar atendimento na sede do município,
seja para vacinar uma criança, ou para fazer um exame de fezes ou urina, porque estes serviços
estão sendo prestados na própria unidade de PSF, enfatizando que isto melhorou muito,
rogando a Deus para que o prefeito consiga fazer muito mais por Ituaçu. Por fim, o Edil
desejou aos seus pares força e saúde para que este segundo semestre legislativo seja de mais
trabalho. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil
agradeceu a Deus pelo primeiro semestre legislativo, rogando força para continuar lutando
durante o seu mandato. Pediu aos seus pares um empenho maior no sentido de cobrar do gestor
municipal, destacando que os vereadores fizeram muitas indicações, mas poucas, ou nenhuma
foram atendidas, enfatizando que tais proposições são aprovadas pelos mesmos, sendo estas de
extrema importância para o desenvolvimento do município. Destacou que existem algumas
coisas que precisam ser cobradas com mais veemência e que não podem esperar mais, citando
como exemplo os alunos do Espírito Santo, que ficaram quinze dias sem aula por causa da
situação de atoleiro da estrada. Mencionou que a referida estrada fica no município de
Contendas do Sincorá, mas é a única via de acesso das localidades de Boa Vista, Pau Ferro e
Espírito Santo para a unidade de PSF e para o colégio. O Edil disse que os carros pequenos
estavam atolando e o ônibus não conseguia mais passar, afirmando que, mesmo sem ter
condição financeira, tomou providência por conta própria, tendo alugado uma caçamba e um
trator para realizar o trabalho. Destacou que este não é o papel do vereador, mas sim do
executivo, sendo necessário que os Edis cobrem com mais veemência a realização deste tipo de
trabalho, destacando tratar-se de um serviço simples para o executivo, que dispõe dos
equipamentos necessários. Falou que é preciso cobrar mais transparência do gestor municipal,
enfatizando que desde o início do seu mandato vem fazendo esta cobrança, assim como o
colega Almir Pessoa. Ressaltou que a atual gestão tem zero de transparência, questionando
porque o executivo se nega a responder os requerimentos que são feitos pelo vereador,
indagando se é porque tem alguma coisa a esconder? Salientou que a única coisa que está
pedindo ao executivo é transparência nas suas ações, porque se tiver algo errado é preciso
consertar, mas se estiver certo é preciso aplaudir. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou aos
colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil
agradeceu a Deus pelo primeiro período legislativo e pela oportunidade de retornar aos
trabalhos e iniciar este segundo semestre, rogando a Deus que iluminasse a cada um dos Edis e
que os trabalhos da câmara continuassem de forma pacífica, desejando que todos os colegas
desenvolvam seus trabalhos com bastante êxito. Sobre o trabalho realizado pelo executivo
municipal, mencionou que as maiores cobranças do legislativo foram direcionadas a
recuperação das estradas, destacando que uma parte das estradas já foi recuperada, com um
serviço de qualidade, mas que ainda existem muitas localidades que estão aguardando a
realização do serviço. Disse que gostaria de agradecer ao Senhor Prefeito pelo pouco que já foi
feito no município, afirmando que melhorou a qualidade de vida nas localidades já atendidas,
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esperando que o benefício chegue nas demais comunidades. Continuando, o Edil desejou um
bom trabalho aos seus pares, ao tempo em que, parabenizou o Senhor Presidente pela condução
dos trabalhos a frente do legislativo municipal, afirmando que o mesmo tem dispensado um
bom atendimento a todos os vereadores, independentemente de ser situação ou oposição.
Finalizando a sua fala, o Vereador Sivaldo agradeceu aos funcionários da câmara pela atenção
com os vereadores e pelo bom trabalho realizado pelos mesmos nesta Casa. Ver. Reinalvo
Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por ter
lhe permitido regressar com saúde ao segundo semestre legislativo, rogando que continuasse
abençoando a todos. Comentou que no dia anterior, visitou o PSF do São José, destacando que
a referida unidade conta com uma equipe completa para atender a população, verificando que
estava tudo em ordem naquele setor. Falou que conversou com os alunos da localidade e que
não ouviu nenhuma queixa dos mesmos. Prosseguindo, o Vereador Reinalvo, parabenizou o
Senhor Presidente e demais colegas pelo trabalho realizado nesta Casa Legislativa, e
parabenizou também o prefeito municipal, pelo trabalho realizado na recuperação das estradas,
destacando que algumas comunidades estão se queixando por não terem sido atendidas ainda,
mas afirmou acreditar que em breve todas as localidades serão beneficiadas. Ressaltou que nas
regiões já atendidas, as pessoas estão muito satisfeitas com o trabalho e que só ouvem elogios
direcionados ao prefeito. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, o Edil parabenizou ao Senhor Presidente pela condução dos trabalhos a frente do
legislativo municipal e pelos serviços de manutenção que está realizando na sede da câmara de
vereadores, destacando o comprometimento deste com o legislativo e com todos os vereadores,
estando sempre à disposição dos mesmos, demonstrando que está administrando a câmara com
transparência e que está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas que possam surgir.
Destacou ter ouvido muitos elogios no tocante a recuperação das estradas do município,
afirmando que realmente as estradas pelas quais trafega com habitualidade estão em bom
estado de conservação, mas que o prefeito precisa dar uma maior atenção ao setor de saúde,
principalmente ao Hospital Municipal e ao serviço de transporte de pessoas enfermas para
outras cidades. Enfatizou que alguns pacientes não têm condições de serem transportados em
Vans, sendo necessário um transporte especial, já que a Van precisa aguardar todos os
pacientes serem atendidos para somente depois retornar. Salientou que alguns pacientes, devido
ao seu estado de saúde, não podem ser submetidos a este tipo de tratamento, ressaltando que o
município dispõe de uma frota de veículos novos, que foram adquiridos pela gestão do exprefeito Albércio da Costa Brito Filho. O Edil disse que a atual gestão fez uma licitação para
aluguel de ambulância e carros, mas que está verificando uma dificuldade para as pessoas
conseguirem este benefício. Comentou que foi procurado por uma cidadã, que lhe relatou que a
Prefeitura queria mandar sua filha de ônibus para ser atendida em Salvador, mas que tratava-se
de uma criança especial e que tem problema cardíaco. Disse que entrou em contato com chefe
de gabinete, Senhor Aroldo Chaves, e que este resolveu tal problema. Destacou que nestes
casos a pessoa não precisa ficar recorrendo a vereador ou chefe de gabinete para resolver,
cabendo ao gestor e às pessoas que trabalham no setor se conscientizarem que determinados
pacientes não podem ser submetidos ao mesmo tratamento dos demais. Dando continuidade, o
Vereador Almir rogou a Deus para que o gestor dê continuidade ao trabalho de recuperação das
estradas, destacando que além de recuperar, é preciso manter as estradas em bom estado de
conservação. Afirmou que a estrada das Mamonas para Boca da Mata está necessitando de uma
reforma urgente, cuja estrada trata-se de uma importante via de escoamento da produção de
maracujá, destacando que muitos produtores estão se queixando da situação da mesma. Ver.
Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a
Vereadora agradeceu a Deus pelo retorno com saúde para mais um semestre legislativo,
destacado que por ser uma sessão solene os vereadores devem limitar a sua fala, mas adiantou
que na próxima reunião vai sugerir ao Senhor Presidente que seja formada uma comissão para

Fl. 61

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
juntamente com o executivo, ministério público, igrejas evangélicas e católica, diretores de
escola, para tratar da questão da segurança pública de Ituaçu. Afirmou que a situação está
muito complicada em todo o país e que em Ituaçu não é diferente. Relatou que recentemente
um senhor de idade, surdo e mudo, foi atacado no Bairro Primavera, sendo necessário adotar
providências porque a coisa está tomando uma grande proporção, não somente na sede, mas
também na zona rural. Mencionou que a população precisa saber que os seus representantes
não estão de braços cruzados, mas sim tentando buscar uma solução para o problema. Enfatizou
que é preciso chamar os diretores de escola para debater o problema, já que muitos professores
estão enfrentando problemas sérios com alunos em sala de aula, inclusive já tendo ocorrido
casos de agressão. Finalizando a sua fala, a Vereadora Elza Marillu, parabenizou o Senhor
Presidente pelo trabalho à frente do legislativo municipal, destacando tratar-se de um jovem
com um futuro promissor pela frente. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e
na continuidade, o Edil agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez participando
de uma sessão da Câmara. Destacou que o primeiro semestre legislativo foi de muito
aprendizado e que teve a oportunidade de ajudar muita gente. Parabenizou o prefeito municipal,
Senhor Adalberto Alves Luz, pela recuperação das estradas da sua região, afirmando que as
mesmas ficaram em excelente estado de conservação. Disse que é um vereador de oposição,
mas que é preciso reconhecer quando um serviço bem feito é realizado. Dirigindo-se aos
estudantes presentes, disse-lhes que os mesmos podem contar sempre com ele. Logo após, o
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, mencionou que os
vereadores tem o dever de elogiar quando o executivo realizar algo de bom, mas também de
criticar quando for necessário, enfatizando que a intenção do legislativo não é atrapalhar o
trabalho do executivo e que tem defendido esta ideia desde o primeiro dia desta nova
legislatura, quando assumiu a presidência da câmara. Afirmou que o seu interesse é ver o
desenvolvimento de Ituaçu, e que, mesmo sendo oposição ao prefeito, quer ver o nosso
município crescer. Ratificou as palavras do Vereador Euvaldo, afirmando que os projetos que
foram bons para Ituaçu terão o seu voto, mas tem certeza que até mesmo o referido Vereador
que é da situação, votará contra algum projeto que seja prejudicial ao município. Destacou a
fala do Vereador Almir Pessoa, enfatizando que as críticas do mesmo ao transporte de
pacientes, deixa transparecer que a administração municipal está dando um tratamento diferente
aos vereadores de situação e oposição, aproveitando o ensejo para fazer um pedido ao prefeito e
seus secretários no sentido de atender e tratar todos os vereadores com a mesma cordialidade e
prestatividade. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos vereadores,
funcionários, estudantes, imprensa e público em geral, informando a todos que devido ao
serviço de manutenção que está sendo realizado no Prédio da Câmara, a próxima sessão
também será realizada na Congregação Mariana de São Luiz. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou 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 ItuaçuBA, em quatro de agosto de dois mil e dezessete.
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