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Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aoscincodias do mês de maio 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) eElza 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 Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha,“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, e em 
seguida solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que 
submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando prosseguimento aos 
Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) –Oficio do Prefeito Municipal, 
encaminhando o Veto Total ao Projeto de Lei nº 001/2017, oriundo deste Poder Legislativo, 
com o seguinte teor: Ao Excelentíssimo Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha. MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu – BA. Ofício – Prefeito Municipal de Ituaçu - BA – 
n.º 061/2017. Ituaçu/BA, 19 de abril de 2017. Resposta Ofício n° GP/042/2017. Senhor 
Presidente, Com cordiais cumprimentos, reporto-me ao Projeto de Lei nº 001/2017, aprovado 
em 31.03.2017, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
das Fazendas Jurema, Abóbora, Pé da Ladeira, Várzea Cumprida, Verde 01, Verde 02 e 
Região, deste município de Ituaçu e dá outras providências.  Invocando a necessidade máxima 
de respeito ao princípio da Separação dos Poderes, torna-se fundamental o cumprimento das 
regras de competência para iniciativa de lei definida pela Lei Municipal n° 790/2009, sob pena 
de ser comprometida a existência da harmonia da separação dos poderes. A propósito, extrai-se 
da lição de José Afonso da Silva: "A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em dois 
elementos: a) especialização funcional, significando que cada órgão é especializado no 
exercício de uma função; assim às assembleias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a 
função legislativa, ao Executivo, a função executiva, ao Judiciário, a função jurisdicional; b) 
independência orgânica significando que além da especialização funcional é necessário que 
cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula ausência de meios de 
subordinação. (...) Por sua vez a independência dos poderes significa: a) que a investidura e a 
permanência das pessoas num dos órgãos do governo não dependem da confiança nem da 
vontade dos outros; b) que no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam 
os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; c) que, na organização dos 
respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais 
(...)" (Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo, Malheiros, 1992, págs. 99-100). A 
Lei Municipal n° 790/2009 prevê para concessão de utilidade pública municipal, o 
cumprimento de alguns requisitos e obrigações, bem como apresentação de documentações, 
que deverão ser analisados pelo Poder Público Municipal, para posterior encaminhamento do 
projeto de lei. Macula, portanto, o Projeto de Lei nº 001/2017, de autoria cameral, manifesto 
vício de iniciativa ao aprovar lei de iniciativa do Poder Executivo. Não poderia, desta forma, a 
Câmara aprovar Projeto de Lei que concede Utilidade Pública Municipal à Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais das Fazendas Jurema, Abóbora, Pé da Ladeira, Várzea Cumprida, 
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Verde 01, Verde 02 e Região por ser esta Concessão de competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, conforme artigo 7° da Lei Municipal 790/2009. Esta matéria é, 
desta forma, reservada e a usurpação da iniciativa configurada no Projeto de Lei não caracteriza 
outro senão vício de iniciativa.  A iniciativa de Projetos de Leis que versam sobre Concessão de 
Utilidade Pública Municipal de entidades filantrópicas, associações comunitárias, de 
moradores, produtores rurais, instituições religiosas, educativas, sindicais, clubes de serviços e 
outros congêneres são de competência do Prefeito. Evidentemente, a Câmara de Vereadores 
tem inestimável participação no processo legislativo, seja no que tange à fiscalização de tais 
atividades, seja na apreciação e aprovação ou não de tais projetos de lei instituidores de 
políticas públicas, mas, o Poder Executivo não pode permitir que prospere o Projeto de Lei 
apresentado para concessão de Utilidade Pública instituição da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais das Fazendas Jurema, Abóbora, Pé da Ladeira, Várzea Cumprida, Verde 01, 
Verde 02 e Região.Vale ressaltar, que à Administração Pública não está adentrando no Mérito 
da questão, pois entende a importância da Associação dos Pequenos Produtores Rurais das 
Fazendas Jurema, Abóbora, Pé da Ladeira, Várzea Cumprida, Verde 01, Verde 02 e Região. 
Assim, não queremos inibir propostas, e sim pautar nosso relacionamento harmonioso e 
respeitoso, porém, dentro dos parâmetros legais. Ante o exposto, e pela inconstitucionalidade, 
veto integralmente o Projeto de Lei nº 001/2017, na forma do art. 38, § 1º, da Lei Orgânica do 
Município. Esperando contar com a compreensão de todos os Edis e sempre estando a 
disposição desse Poder Legislativo, submeto a apreciação dessa Casa o veto total ao Projeto 
referido, rogando para que o mesmo seja acatado. Cordialmente, Adalberto Alves Luz - 
Prefeito Municipal de Ituaçu.  b) - Oficio nº 062/2017, do Prefeito Municipal capeando Projeto 
de Lei nº 003/2017, com o seguinte teor:Exmº Sr. Márcio Aparecido Araújo RochaM.D. 
Presidente da Câmara Municipal.Ituaçu – BA. Ofício PMI – Gabinete do Prefeito – 
n.º062/2017. Ituaçu/BA, 27 de Abril de 2017. Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 03/2017.  
Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos 
Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal n.º 03/2017 
que: “Autoriza o poder executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do 
projeto Mais Médicos para o Brasil, e dá outras Providências”. Certos de sermos congratulados 
com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. 
Atenciosamente, Adalberto Alves Luz - Prefeito Municipal.  MENSAGEM Nº 03, DE 27 DE 
ABRIL DE 2017. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Encaminhamos a Vossa 
Excelência, para apreciação e deliberação dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda 
Câmara Municipal, o incluso PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 03/2017, que "Autoriza o 
poder executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais 
Médicos para o Brasil”, cuja matéria visa adequar a Portaria nº 30/2014, do Ministério da 
Saúde.  Verifica-se, com clareza, no dia a dia, a nível nacional, a dificuldade de alocação de 
profissionais de saúde em áreas de maior vulnerabilidade econômica ou social e as 
necessidades das populações que vivem nas capitais e regiões metropolitanas, bem como em 
cidades-pólo regionais, não sendo diferente em nosso município. Visando minimizar os efeitos 
oriundos dessas dificuldades, o Governo Federal implantou o Programa Mais Médicos. O 
Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e 
unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de 
profissionais. Diante da Criação do Programa Mais Médicos, o Município de Ituaçu foi 
contemplado pela chegada desses profissionais a fim de suprir a demanda da sociedade. Nesse 
passo Sr. Presidente, as ações do Programa Mais Médicos estão submetidas às regras do 
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“Manual Orientador ao Distrito Federal e aos Municípios”, que estabelece parâmetros mínimos 
e procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e pelos Municípios que tenham 
efetivado adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, no cumprimento dos deveres e 
exercício das competências que lhes são inerentes em conformidade com a Portaria 
Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013/MS/MEC, em especial nos arts. 9º, 10, 11, bem 
como pela Portaria n° 30/2014 do Ministério da Saúde, quanto à recepção, deslocamento, 
garantia de moradia, alimentação e água potável aos médicos participantes do Projeto. 
Salientamos por fim, que diante da necessidade de adequação legal no âmbito do município, 
para regulamentação e posterior efetivação das exigências previstas na portaria reguladora do 
Programa Mais Médicos, encaminhamos à matéria à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos 
certos de que os Senhores Vereadores saberão reconhecer o grau de prioridade a sua aprovação, 
rogando para que a mesma seja apreciada em Regime de Urgência, Urgentíssima. Sem mais e 
confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 
consideração. Ituaçu – BA, 27 de Abril de 2017. Adalberto Alves Luz - Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei Municipal nº 03, de 27 de abril de 2017. “Autoriza o Poder Executivo a 
conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do Projeto Mias Médicos para o 
Brasil, e dá outras providências”.  O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV, da Lei Orgânica do 
Município e nos termos do artigo 2 da Lei Municipal N° 744/2005, Faz saber que a Câmara 
Municipal de Ituaçu aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1.º - Fica o Poder 
Executivo autorizado a repassar recursos a titulo de auxilio financeiro aos médicos, em atuação 
no Município de Ituaçu, participantes do Projeto Mais Médico para o Brasil, instituído pela Lei 
Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, segundo as diretrizes estabelecidas na Portaria 
Interministerial nº 1.369/2013 e nos artigos 3º, 4º, 5º, 9º e 10, bem como pela Portaria nº 
30/2014, do Ministério da Saúde, que atribuíram aos Municípios que aderiram ao Programa 
"Mais Médicos" a obrigatoriedade de custear auxílio alimentação e moradia dos referidos 
profissionais. § 1°. Os médicos referidos nesta Lei farão jus aos recursos desde que 
efetivamente cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao Município e ao 
Ministério da Saúde. § 2°. Os médicos residentes em imóvel próprio, localizado neste 
Município ou em outros municípios, não terão direito ao auxilio moradia. Art. 2° Fica 
estabelecido o auxilio financeiro destinado ao custeio de despesas com moradia até o valor 
máximo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, devendo atender ao padrão médio 
de mercado para locação de imóvel praticado no Município: § 1º. Farão jus ao auxílio 
financeiro para o custeio de despesas com moradia estabelecido na presente Lei os médicos que 
comprovarem a necessidade do repasse do recurso mediante apresentação à Secretaria 
Municipal de Saúde de contrato de locação de imóvel residencial, devendo o repasse ser 
equivalente ao valor especificado no contrato de locação e perdurar durante a sua vigência, 
devendo ainda limitar-se ao valor máximo estabelecido do caput deste artigo. § 2°. O repasse 
do valor referente ao auxilio moradia se dará mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês de 
utilização do imóvel locado, após aceite da Secretaria Municipal de Saúde do respectivo 
contrato de locação diretamente ao médico participante, de acordo com o estabelecido para 
execução do Projeto Mais Médicos para o Brasil. § 3º. Fica o profissional médico participante 
obrigado a apresentar mensalmente comprovação do efetivo pagamento do aluguel. Art. 3º - 
Fica estabelecido o auxilio financeiro mensal para o custeio de despesas com alimentação no 
valor de R$ 700,00 (Setecentos reais). Parágrafo único. Os recursos alusivos ao auxilio 
alimentação serão repassado mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, ao mês 
de atividade do médico participante a partir da data de efetivo exercício e mediante aceitação 
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pela Secretária Municipal de Saúde, do Termo de Compromisso firmado entre o profissional 
médico e o Ministério da Saúde. Art. 4º - Em caso de afastamento do Projeto, por qualquer 
motivação, o médico participante deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, que 
suspenderá de imediato os repasses dos recursos concedidos nos termos da presente Lei. Art. 5° 
- A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar ao médico participante a possibilidade de 
concessão dos auxílios financeiros estabelecidos nesta lei e ao Ministério da Saúde a 
modalidade ofertada, bem como o valor, o prazo e a forma de repasse. Art.6° - As despesas 
decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no 
Orçamento do Município, na Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Art. 
7º - Fica o Poder Executivo, caso necessário, autorizado a proceder a suplementação 
orçamentária até o limite necessário a execução da presente Lei. Art. 8º - Os casos não 
previstos nesta Lei relativos aos médicos participantes serão avaliados pela Secretaria 
Municipal de Saúde junto à Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Art. 9° - Esta 
Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 10 – Ficam revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em 27 de abril de 2017. 
Adalberto Alves Luz - Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo. Secretário Mun. de 
Administração e Finanças.  c) – Oficio nº 781/2017 , datado de onze de abril do corrente ano,  
encaminhado pelo Secretário Geral do tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 
Senhor Luiz Borges Júnior, ao Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, informando que 
o Egrégio Plenário do referido Tribunal apreciou a prestação de contas deste Poder Legislativo, 
referente ao exercício financeiro de 2015, processo nº 02671/16, e, em conformidade com o 
voto do conselheiro relator, foi proferida decisão no sentido da aprovação com ressalvas com 
imputação de multa ao erário, publicada, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do TCM, 
edição de 24/11/2016, tendo seu transito em julgado ocorrido em 12/12/2016; d)- Comunicado 
do Ministério da Educação, datado de  doze de abril do ano em curso, informando a liberação 
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de |Programas do Fundo Nacional de 
Educação, conforme abaixo: Entidade: Prefeitura Municipal de Ituaçu; Programa: PNAE – 
Alimentação Escolar – EJA; Valor R$ 1.945,60 (hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos); Programa: PNATE; Parcelas: 002(duas); Valor em R$7.719,00 (sete mil, 
setecentos e dezenove reais); Programa: PNATE; Parcelas: 002(duas); Valor em R$ 28.772,67 
(vinte e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos); Programa: 
PNATE; Parcelas: 002(duas); Valor em R$ 3.629,92 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais, 
noventa e dois centavos);e) – Indicação apresentada pelo Ver. Otacilio Caires de Souza, com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores - Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 28 de abril 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; 
“Pavimentação área externa, no fundo do Prédio Escolar do Povoado de Boca da Mata, deste 
município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: O piso da área do fundo do Prédio Escolar 
Povoado de Boca da Mata é irregular, o que se trona inútil para que os alunos na hora do 
recreio possam utilizar para alguma atividade recreativa, até mesmo para se reunirem, portanto, 
a sua pavimentação com cimento servirá como alternativa para que os alunos usem até mesmo 
para lazer. Ademais, servirá também para realizar eventos festivos e culturais que certamente 
proporcionarão momentos agradáveis a todos.Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá 
esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, 
Atenciosamente. Otacilio Caires de Souza - Vereador – PSD.Na sequência, o Senhor Presidente 
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encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e 
Orçamento e de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, o Projeto de Lei nº 
004/2017, para apreciação e apresentação dos pareceres ao referido projeto de lei. Encaminhou 
ainda à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o VETO TOTAL apresentado pelo 
Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 001/2017, de autoria do Ver. Joel Teixeira Silva.  
Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis pelo tempo de cinco 
minutos para manifestarem sobre os expedientes lidos.Usou da palavra o Ver. Almir Santos 
Pessoa: Inicialmente o Edil saudou a todos os presentes, e disse que gostaria de contar com a 
presença do Assessor Jurídico para discutir com o mesmo o veto do prefeito ao Projeto de Lei 
de autoria do Vereador Joel. Afirmou que, quando questionou na sessão anterior que o 
executivo estava fazendo indicações de vereadores para participar de comissões, sem pedir 
autorização ao legislativo, muitos vereadores se calaram. Mencionou que, se houve um 
equívoco por parte do colega Joel, as comissões vão analisar, juntamente com a assessoria 
jurídica da Câmara, solicitando que também sejam analisadas as indicações feitas pelo 
executivo, sem a prévia autorização do legislativo. Disse ainda, que no caso da indicação do 
vereador Adriano para fazer parte da CONDEC, o chefe de gabinete do prefeito esteve no 
legislativo e destacou ser uma questão emergencial, justificativa que foi aceita pelos 
vereadores. Enfatizou que, na condição de vereador, não aceita esta situação e solicitou do 
assessor jurídico que mostrasse qual a lei que autoriza o chefe do executivo escolher qual 
vereador vai fazer parte de determinada comissão, sem a prévia autorização do legislativo, 
afirmando que tal indicação é nula, porque a mesma deve partir do legislativo. Em seguida, o 
senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Bruno Lopes, Assessor Contábil da Câmara, 
afirmando ser uma satisfação tê-lo presente nesta sessão. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, comunicando a todos que estava inscrito o 
Senhor André Adania Pereira para fazer agradecimentos aos vereadores. Após a deliberação do 
Plenário,concedeu a palavra ao mesmo pelo tempo de cinco minutospara fazer o seu 
pronunciamento.  Fazendo uso da palavra, oSenhorAndré Adania Pereira saudou a todos os 
presentes, ao tempo em que, agradeceu ao Presidente da Câmara, Senhor Márcio Aparecido 
Araújo Rocha e aos demais vereadores pela oportunidade de fazer uso da palavra na sessão da 
Câmara, dizendo ser uma honra. Em seguida, agradeceu a todos os vereadores, em especial aos 
Vereadores Almir Santos Pessoa e Elza Marilu Martinelly Silva Ramos por estarem lutando 
pela preservação dos seus direitos.Dando continuidade aos Trabalhos, o Senhor Presidente 
iniciou a ORDEM DO DIA e colocou em discussão e votação, as seguintes matérias: a) –
Requerimento do Prefeito Municipal para que o Projeto de Lei nº 004/2017, acima mencionado, 
tenha a sua tramitação em caráter de urgência, urgentíssima, sendo o referido requerimento 
aprovado por unanimidade. b)- Indicação apresentada pelo Vereador Otacilio Caires de Souza, 
para “Pavimentação da área externa, no fundo do Prédio Escolar do Povoado de Boca da Mata, 
deste município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade.Prosseguindo, 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 afirmou ter sido escolhido para representar a Câmara na 
comissão que vai analisar o Plano Municipal de Educação, dizendo que o Vereador Almir 
Pessoa está chateado com isso, mas que ele não tem culpa, porque foi escolhido. Disse que vai 
representar bem o legislativo e procurar fazer o melhor para Ituaçu, assim como tem procurado 
fazer na CONDEC. Por questão de Ordem, o Senhor Presidente esclareceu que existe um 
dispositivo legal que determina que para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de 
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Educação (PME) será instituída, por meio de uma portaria da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, uma comissão composta por representante dos membros do Poder 
Legislativo, Poder Executivo, Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, 
Conselho de Alimentação Escolar, Sindicato dos Professores, Sociedade Civil Organizada, sob 
articulação de um dos membros do Grupo Colaborativo. Em aparte, o Vereador Almir Pessoa, 
respondeu ao colega Adriano dizendo não estar chateado, destacando que o poder executivo 
deve respeito ao poder legislativo. Disse que votaria no colega Adriano para representar o 
legislativo, mas que é preciso que haja respeito por esta Casa, enfatizando que a câmara 
aprovou um projeto de lei do Vereador Joel e o prefeito vetou sob várias justificativas legais, 
questionando se o ato de indicar um vereador também é legal. Falou que desde a sessão anterior 
está questionando a legalidade do ato do executivo, que indicou um membro do legislativo para 
fazer parte de uma comissão do Plano Municipal de Educação e para o conselho do CONDEC. 
Dando continuidade, o Vereador Adriano afirmou que também votaria no colega Almir Pessoa, 
se fosse o caso, mas que ele foi escolhido pelo executivo e não pode fazer nada a respeito.Ver. 
Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo a Vereadora agradeceu 
ao P refeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, pela chegada de medicamentos no 
posto de saúde da Lagoa da Lage e também pelo apoio ao adolescente Bruno que foi dado pelo 
gestor municipal, bem como, pela primeira-dama Senhora Cristina e pelo seu filho Breno Luz, 
em Salvador, quando o referido adolescente precisou ser submetido a um procedimento 
cirúrgico. Agradeceu também ao apoio dado pelo Vereador Euvaldo. Ver. Euvaldo Figueredo 
da Silva:Saudou a todos os presentes, em especial ao Assessor Contábil da Câmara, Senhor 
Bruno Lopes, e prosseguindo, o Edil disse que gostaria de fazer uma pergunta, mas que a 
mesma já havia sido respondida pelo Presidente, no tocante ao esclarecimento feito em relação 
ao Plano Municipal de Educação. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas 
Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil, agradeceu a 
Deus por estar presente nesta sessão e comentou a providência adotada pela empresa que 
venceu a licitação para fazer o transporte de alunos, destacando que na sessão anterior ele falou 
sobre o atraso que estava havendo no pagamento dos prestadores de serviços. Disse que foi 
necessário fazer as críticas, porque o pagamento estava atrasado há mais de sessenta dias e, se 
ele não fizesse a cobrança, o pagamento não teria sido efetuado. Mencionou que esta questão 
não deveria nem estar sendo discutida no legislativo, porque a prefeitura recebe os recursos 
para a educação e não há porque ter atraso no pagamento.  Falou que houve uma falta de 
responsabilidade por parte da empresa que ganhou a licitação, porque assim que esta recebe o 
dinheiro, tem a obrigação de efetuar o pagamento dos prestadores de serviços. Em aparte, o 
Vereador Almir Pessoaafirmou que a empresa tem obrigação de pagar os prestadores de 
serviços, independentemente de ter recebido ou não do município. Salientou que a empresa só 
pode deixar de prestar o serviço quando houver atraso superior a noventa dias no pagamento 
por parte do município e que neste período, independente de ter recebido ou não, ela tem que 
honrar os seus compromissos com os prestadores de serviços.Dando continuidade, o Vereador 
Otacilio disse acreditar que não existe bom pagador se não tiver dinheiro para pagar e que isto 
pode ocorrer com qualquer ser humano, mas concorda com a fala do colega Almir Pessoa, 
quando este afirmou que a obrigação é da empresa. Falou que é preciso estabelecer o dia certo 
que os prestadores de serviços vão receber, porque se estes não quitarem o abastecimento no 
posto no prazo de trinta dias, começa a pagar juros e estes são altos. Afirmou que vai continuar 
atento a esta situação e que se os pagamentos forem feitos no prazo correto, não vai mais 
abordar esta questão nas sessões. Em seguida, o Edil parabenizou os professores, 
principalmente os que trabalham no colégio da Boca da Mata, afirmando que eles têm uma 
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grande responsabilidade e até mesmo nos dias de chuva, os mesmos se deslocam de moto para 
dar aula. Disse que na terça-feira choveu muito na sua região e que, mesmo assim, os 
professores foram dar aula e os zeladores apareceram para trabalhar, enfatizando que é preciso 
reconhecer o trabalho e parabenizar estes professores. Dando continuidade, o Edil afirmou que 
nenhum vereador é contra o prefeito quando este está agindo de forma correta, mas que eles 
não podem se calar quando vê algo de errado sendo feito. Disse que os vereadores têm 
porobrigação fazer as críticas, doa a quem doer, pelo bem do povo de Ituaçu, porque cada erro 
do prefeito, quem perde é o povo, destacando que tem pessoas e donos de máquinas e veículos 
que trabalharam no mutirão da limpeza e estão há quatro meses sem receber. Falou que as 
pessoas cobram dos vereadores e que estes precisam cobrar do prefeito, enfatizandoque o povo 
procura mais o vereador do que o prefeito por ser mais fácil falar com eles, cabendo a estes 
levar os problemas ao conhecimento do gestor municipal, porque este é quem tem obrigação de 
corrigi-los. Afirmou já estar na hora do prefeito tomar providência na questão das estradas, 
porque já são quatro meses de gestão e deveriam ter pelo menos duas máquinas trabalhando 
para agilizar o serviço, priorizando os trechos em pior estado de conservação. Disse que no 
ritmo atual, vão se passar quatro anos sem solução para o problema das estradas, fazendo com 
que as pessoas que precisam transitar pelas mesmas sofram com isto. Ver. Almir Santos 
Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil destacou que na sessão anterior o 
colega Otacílio falou sobre a situação das caçambas, e com relação a tal questão acha que é 
preciso cobrar do prefeito porque não foi feita licitação para alugar as máquinas e caçambas 
que trabalharam no mutirão, e que, como foi dito pelo referido colega, os donos dos veículos 
estão há quatro meses sem receber do executivo, sendo preciso que este dê as devidas 
explicações, já que, em primeiro lugar, ele não poderia ter contratado sem licitação. Afirmou 
que ainda tem caçambas e máquinas alugadas trabalhando e pelo que tem conhecimento, ainda 
não foi realizado a devida licitação, ressaltando que o aluguel destes veículos para ficar à 
disposição do município é um valor alto. Falou que iria perguntar ao colega Otacílio se o 
problema havia sido solucionado, mas este se antecipou na sua fala e já informou que ainda não 
foi pago, mas diante da denúncia que o mesmo fez na sessão anterior, acha que o legislativo 
precisa tomar as devidas providências para apurar o que de fato está ocorrendo. Disse ter 
tomado conhecimento que as caçambas e máquinas estão sendo abastecidas pelo próprio 
município, mas existe a despesa com pagamento de motorista. O Vereador Almir mencionou 
que trabalhou na gestão passada até o mês de junho e que agora exerce a função de vereador e 
está ali para cobrar e, se as pessoas trabalharam, tem o direito de receber pelo serviço. Afirmou 
que se o gestor contratou de forma irregular, precisa responder pelo seu ato. Dando 
continuidade, o Edilcomentou a indicação do colega Adriano para fazer parte da comissão que 
vai analisar o Plano Municipal de Educação, afirmado não ser ciúme, mas sim uma cobrança 
por respeito ao legislativo. Afirmou que o gestor municipal está transferindo servidores de 
local, solicitando que seja encaminhado ofício para a Secretaria de Assistência Social para 
questionar porque uma recepcionista foi transferida para o Hospital Municipal, tendo em vista 
que no local já existem outros profissionais que atuam no setor. Disse que o gestor tem 
discricionariedade para nomear os cargos de confiança, mas não pode usar este artifício para 
dobrar o salário do funcionário concursado. Solicitou que seja encaminhado ofício para a 
Secretária de Assistência Social para dar explicações sobre a situação da Senhora Liliana, da 
Gruta da Mangabeira, que era funcionária do CRAS e foi nomeada para o Hospital. Destacou 
que os funcionários do CRAS, assim como os dos PSFs são membros de uma equipe e todos 
são concursados e sem a equipe completa, o município não recebe o dinheiro correspondente, 
destacando que na gestão anterior, o município deixava de receber recursos porque a equipe de 
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determinado PSF não estava completa. Solicitou que no ofício seja questionado como vai ficar 
a situação do CRAS sem uma recepcionista concursada, já que o município não pode contratar, 
tendo em vista que o ex-gestor Juvenal Wanderley Neto assinou um TAC com o Ministério 
Público. Em aparte, a Vereadora Elza Marillu indagou se a funcionária trabalhava no CRAS e 
foi transferida para o Hospital Municipal.Em resposta, o Vereador Almir confirmou que sim. 
Dando continuidade, o Edil elogiou a fala da Vereadora Tertulina, destacando que ainda bem 
que o problema da falta de medicamentos no PSF da Lagoa da Lage foi resolvido, mas que 
gostaria de saber se os problemas já foram solucionados em todas as unidades de saúde. Disse 
ser preciso resolver a falta de medicamentos em todas as unidades, já que o município não tem 
só uma unidade de PSF. Destacou que já ouviu cobranças de falta de medicamentos nos PSFs 
do São José de Noé e da Boca da Mata, questionando se essas faltas de medicamentos também 
foramsolucionadas. Em seguida, agradeceu a fala do Senhor André Adania, afirmando ter uma 
amizade com o mesmo, aproveitando para dizer que esteve no Hospital na semana anterior, mas 
que não foi possível verificar o fato porque os vereadores foram impedidos de entrar no 
Hospital Municipal. Disse que os vereadores Euvaldo e Tertulina são testemunhas do fato dele 
ter sido impedido de entrar na sala onde o referido motorista André estava, indagando aos 
citados vereadores se a informação estava correta? Em resposta, o Vereador Euvaldo disse 
que a funcionária autorizou a entrada de dois em dois e que ela não impediu a entrada dos 
vereadores no hospital. Dando continuidade, o Vereador Almir afirmou ter ficado surpreso 
com a fala do colega Euvaldo e que hora nenhuma disse que os vereadores foram impedidos de 
entrar no Hospital Municipal, mas sim que foram impedidos de entrar na sala onde estava o 
motorista André Adania. Voltou a dizer que os vereadores Euvaldo e Tertulina são testemunhas 
deste fato, questionando como o colega Euvaldo pode dizer que ele estava mentindo sobre este 
fato. Afirmou que todos os vereadores foram impedidos de entrar na referida sala, destacando 
que ao chegar no Hospital, a funcionária orientou que só poderia entrar de dois em dois, que ele 
estava em companhia do Presidente e os dois ficaram aguardando, mas quando chegou a vez 
deles entrarem, informou à funcionária que o objetivo da ida dos vereadores não era fiscalizar 
reforma de hospital, mas sim de ver a situação do motorista André, sendo informado então que 
eles não poderiam ter acesso a esta dependência e que só teriam acesso até o local onde se 
encontravam. Em aparte, a Vereadora Tertulina afirmou que não conhecia o motorista André, 
que foi até o hospital porque os demais vereadores pediram que ela fosse, confirmando que eles 
não tiveram acesso a sala onde ficam os motoristas.Dando continuidade, o Vereador Almir 
afirmou que os vereadores foram desrespeitados e que ele não quis polemizar a questão e 
tentou resolver de uma forma amigável, já que o objetivo da ida dos vereadores foi tão somente 
tomar conhecimento de uma situação que chegou ao conhecimento dos mesmos. Mencionou 
que o objetivo era ouvir todos os lados, até porque a situação de fato pode não ser a que foi 
relatada pelo Senhor André. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que encaminhasse 
ofício ao Diretor do Hospital Municipal para repudiar a atitude da funcionária com todos os 
vereadores que lá estiveram e não puderam entrar na sala onde ficam os motoristas para 
averiguar a situação, bem como, para que o mesmo adote medidas corretivas para evitar que 
esta situação volte a ocorrer no futuro. Enfatizou que o motorista André está sendo humilhado 
no seu local de trabalho, já que é obrigado a ficar lá o dia todo, destacando que vai se informar 
sobre os pagamentos que estão sendo feitos aos motoristas, já que estes estão tendo que fazer 
hora extra para cobrir a escala do motorista André. Disse não ser justo haver o pagamento de 
hora extra ou ter funcionário contratado, quando o município dispõe de um profissional e este 
está parado por perseguição política, ressaltando que o dinheiro público está sendo jogado no 
ralo e isto não pode ser admitido. Falou que o legislativo precisa tomar as providências 
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cabíveis, ao tempo em que,agradeceu a todos os vereadores que se dispuseram a ir até o local. 
Em seguida, o Edildisse que a iluminação pública de Tranqueiras está deficitária, com várias 
lâmpadas queimadas, pedindo ao prefeito que tome as providências para solucionar o problema.  
Solicitou ao Senhor Presidente o envio de ofício ao Diretor de Esportes para questionar quando 
serão iniciados os campeonatos municipais de futsal e futebol de campo e também solicitar 
reparos no ginásio de esportes, onde existem buracos no alambrado, lâmpadas queimadas e 
redes furadas. Destacou que a atual gestão está chegando ao seu quarto mês sem resolver a 
questão das estradas, afirmando que o serviço já poderia ter sido iniciado, pelo menos, nos 
trechos mais críticos. Comentou que na quarta-feira esteve na localidade de Riacho do 
Carneiro, a pedido do Deputado Marquinhos Viana, que atendeu indicação do Vereador 
Sivaldo solicitando a ligação da energia elétrica do poço artesiano, e não conseguiu chegar ao 
destino em seu carro, em razão do péssimo estado de conservação da estrada. Solicitou que o 
gestor tome providência pelo menos nos trechos mais críticos, afirmando que os veículos não 
aguentam mais transitar por estradas ruins. Disse ainda, que ele não seria hipócrita de dizer que 
na gestão anterior todas as estradas estavam em perfeito estado de conservação, mas que veio o 
período chuvoso e a situação piorou muito. Justificou o fato de não ter concedido a palavra ao 
colega Ronaldo, afirmando que antes dele o Vereador Euvaldo já havia solicitado um 
aparte.Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edilinformou 
que, apesar da empresa responsável pelo transporte escolar ter efetuado o pagamento dos 
prestadores de serviços, gostaria de contar com a presença de uma representante da mesma na 
sessão para prestar outros esclarecimentos. Sobre a perseguição ao motorista André, indagou o 
que estava sendo considerado perseguição pelos vereadores? Em aparte, o Vereador Almir 
afirmou que o motorista está sem fazer nenhuma viagem há mais de trinta dias, tendo que ficar 
à disposição do município em sala específica do Hospital Municipal, sendo que outros 
motoristas estão fazendo horas extras para cobrir a escala do referido motorista. Questionou ao 
colega Reinalvo se ele considera isto perseguição ou não, destacando que o referido motorista 
participou ativamente da campanha, inclusive nas redes sociais. Afirmou que o dinheiro 
público está sendo jogado no ralo pela prefeitura, porque uma coisa é não ter serviço e o 
funcionário ficar parado, e outra coisa, é contratar outras pessoas para trabalhar, sobrecarregar 
outros motoristas, sendo que existe um funcionário parado por perseguição política. Em aparte, 
a Vereadora Elza Marillu disse que o funcionário em questão está recebendo apenas o salário 
base a que tem direito, mas antes este realizava diversas viagens, acabava ultrapassando a 
jornada normal de serviço e recebia as diárias correspondentes. Destacou que a perseguição 
está afetando não somente o lado emocional, mas também o lado financeiro, já que este sofreu 
uma redução brusca de salário. Mencionou que, quando um motorista viaja e surge uma 
emergência, outro motorista é chamado para fazer a viagem, mas que, mesmo o funcionário 
André estando à disposição, a prefeitura convoca outros motoristas para fazer a viagem. 
Novamente em aparte, o Vereador Almir destacou que não analisa esta questão sobre a ótica 
do lado financeiro, que o município pode até continuar pagando o salário base, mas que o 
motorista André seja escalado para fazer as viagens e não fique o tempo todo à disposição em 
uma sala. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sua fala.Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes e prosseguindo, o Edil 
destacou que a exemplo dos colegas Otacílio e Almir que o antecederam, também gostaria de 
falar sobre a situação das estradas. Disse que quem mora na zona rural está enfrentando muitas 
dificuldades e já são quatro meses de gestão sem que nenhuma providência seja tomada pelo 
executivo e as pessoas estão esperando. Destacou que o custo de manutenção de um veículo é 
caro e com as estradas ruins, além de gastar mais com peças, os donos de veículos ainda gastam 
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mais combustíveis porque precisam andar mais devagar. Pediu ao executivo que tome 
providências o quanto antes para resolver o problema, seja realizando uma operação tapa-
buraco, seja priorizando os trechos em pior estado. Destacou que o trabalho de 
encascalhamento das estradas é muito bom, mas demora muito de ser feito. Mencionou que 
visitou o Distrito de Tranqueiras e verificou in loco a situação da iluminação pública, 
afirmando que cerca de 40%(quarenta por cento) das lâmpadas estão queimadas, deixando a 
população no escuro e que é preciso tomar providência nesse sentido. Disse ter visto o trabalho 
de substituição de lâmpadas na cidade, afirmando que criou a expectativa que o trabalho fosse 
feito em todas as localidades rurais também, mas que foi assim até o momento. Na 
oportunidade, o Edil fez uma indicação verbal ao executivo para que sejam trocadas as 
lâmpadas queimadas em todas as localidades rurais do município, destacando que muitas estão 
no escuro, destacando que na conta de energia está escrito que as pessoas tem direito à 
iluminação pública de qualidade. Em aparte, o Vereador Euvaldo disse que o serviço de 
substituição das lâmpadas queimadas não foi interrompido, que obteve a informação que o 
trabalho está sendo feito por área e que agora está sendo realizada a substituição das lâmpadas 
na Várzea, depois o trabalho será feito na Gruta da Mangabeira,seguindo por todas as 
localidades do município. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo agradeceu a informação 
do colega Euvaldo, afirmando que será muito bom se o trabalho for realizado em todas as 
localidades rurais de Ituaçu, ao tempo em que, agradeceu a presença de todos na sessão, 
desejando aos mesmos um bom dia.Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Após as saudações de 
praxe, o Edil solicitou à Secretária da Câmara que procedesse à leitura dos Avisos de 
Retificação nº 005/2017 e n.º 006/2017 relativos à contratação de assessorias jurídicas e de 
controle interno pela Prefeitura de Ituaçu, o que foi autorizado pelo Presidente. Em seguida a 
Secretária fez a leitura dos textos solicitados, a seguir transcritos:Aviso de Ratificação –
Inexigibilidade nº 005/2017. O prefeito municipal de Ituaçu, no uso de suas atribuições legais, 
conforme o disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93 ratifica o procedimento de contratação 
direta por inexigibilidade de licitação, embasado no art. 25, II, c/c o art. 13, III e V, do diploma 
legal, cujo objeto é à contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria 
jurídica ao setor de licitações, contratos e de tributos; elaboração de projetos de lei para reforma 
da legislação do município; atualizado a legislação tributaria e auxiliando na regulamentação 
dos procedimentos licitatórios em âmbito municipal, sempre em consonância com a lei 
8.666/93, além de atuar de forma judicial e extrajudicial, sem interferência nas atividades e 
atribuições da procuradoria municipal, em favor da empresa Rubim e Rocha advogados 
associados, inscrita no CNPJ sob o nº 19.480.506/0001-73, com endereço na Praça Presidente 
Tancredo Neves, nº 86, centro, Vitoria da Conquista – Ba, até o dia 31 de dezembro de 2017, 
no valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ora ratificado. Ituaçu – Ba, em 08 de março 
de 2017, Adalberto Alves Luz – Prefeito Municipal; Aviso de Ratificação –Inexigibilidade nº 
006/2017. O prefeito municipal de Ituaçu, no uso de suas atribuições legais, conforme o 
disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93 ratifica o procedimento de contratação direta por 
inexigibilidade de licitação, embasado no art. 25, II, c/c o art. 13, III e V, do diploma legal, cujo 
objeto é à contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria ao controle 
interno visando a normatização, acompanhamento, sistematização e padronização dos 
procedimentos do setor e contemplando ainda orientações na correta alimentação das 
informações do poder da transparência; treinamento dos servidores visando o trabalho 
integrado das secretarias e o controle interno; acompanhamento do CAUC e auxilio ao SIGA, 
em favor da empresa Qualytec Consultoria, Auditoria e Assessoria LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ sob nº 20.972.763/0001-01, com endereço na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340 A –
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Felícia –Vitoria da Conquista – Ba, até o dia 31 de dezembro de 2017, no valor global de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), ora ratificado. Ituaçu – Ba, em 08 de março de 2017, Adalberto 
Alves Luz – Prefeito Municipal.Dando continuidade, O Vereador Ronaldo disse ter ficado 
espantado com estas contratações, tendo em vista que o município possui a Procuradoria 
Jurídica e a Controladoria Geral e estes sempre funcionaram a contento, questionou qual o 
objetivo de contratar estes serviços que podem chegar ao custo de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) por ano. Mencionou que vai apurar os fatos e realizar a necessária fiscalização para 
averiguar qual o real motivo para efetivar tais contratações, solicitando ao Senhor Presidente 
que autorizasse um funcionário da Câmara a protocolar um documento na prefeitura, com cópia 
para o Procurador Jurídico, Dr. Matheus Pereira. Em aparte, o Vereador Almir destacou que 
estas contratações também foram questionadas pelo colega Otacílio na sessão anterior, quando 
o mesmo argumentou que não se podia contratar assessorias, quando a prefeitura estava 
devendo as caçambas que foram contratadas para trabalhar no mutirão de limpeza. Em aparte, o 
Vereador Otacílio afirmou que o seu questionamento se referiu ao pagamento das máquinas e 
afirmou que tudo que começa errado, termina errado. Destacou que o gestor assumiu no dia 1º 
de janeiro e a primeira coisa que fez foi um mutirão para limpar as ruas. Disse que os 
proprietários das máquinas lhe pediram para falar na sessão que ainda não haviam recebido o 
valor correspondente ao serviço prestado.Dando continuidade, o Vereador Ronaldo afirmou 
que vai apurar esta questão da contratação, ressaltando que o dever dos vereadores é fiscalizar o 
executivo. Fez duas indicações verbais, visando a construção de duas quadras de esportes, 
sendo uma na comunidade do São José e outra na localidade do Riacho do Bonito. Salientou 
que diversas localidades rurais já contam com quadras de esportes, mas estas comunidades 
ainda não foram beneficiadas. Afirmou ter tomado conhecimento que o carrinho de lanches 
denominado de 'Manos Lanches' vai ser retirado do local pela Prefeitura, destacando ser um 
local onde quase não há fluxo de veículos, e o proprietário está ali para trabalhar honestamente 
e ganhar o sustento da sua família, questionando o porquê desta medida. Agradeceu aos 
moradores da comunidade do São José, que se reuniram e junto com ele realizaram um mutirão 
para tapar os buracos existentes na estrada que dá acesso à localidade do Mato Grosso, 
enfatizando que o trabalho foi iniciado às 06hs00min e se estendeu até as 18hs00min, sem 
intervalo para lanche ou almoço e que, apesar de ter sido um trabalho duro, foi bastante 
produtivo. Destacou que a Prefeitura poderia ter destinado uma máquina para fazer tal serviço. 
Sobre a ida dos vereadores ao Hospital Municipal, o Edilafirmou que sua intenção principal foi 
tomar conhecimento da real situação da unidade, destacando que na campanha eleitoral o atual 
prefeito afirmou que era vergonha um Hospital sem lençol nas macas. Disse que o Presidente 
perguntou mais de dez vezes se o lençol que estava nas macas era do Hospital, até obter a 
resposta de que os mesmos haviam sido doados. Falou que a resposta foi uma mentira, 
afirmando ter conhecimento de paciente que está internado na unidade e ser obrigado a levar o 
seu próprio lençol, assim como teve conhecimento de paciente que precisou de fralda 
descartável e os parentes tiveram que comprar na farmácia. Classificou a situação do Hospital 
como sendo uma vergonha. Sobre a situação do motorista André Adania, afirmou que a única 
resposta obtida pelos vereadores foi que ele estava sendo escalado, dizendo ser uma vergonha o 
descaso com que os vereadores foram tratados no Hospital. Destacou que saúde deve ser a 
prioridade de todos os gestores e o prefeito de Ituaçu criticou tanto a falta de estrutura da 
unidade hospitalar, mas passados quatro meses de gestão, a única resposta que foi dada aos 
vereadores é que os lençóis já haviam sido comprados, mas estavam todos na lavanderia. Disse 
que sentiu vontade de pedir para ir à lavanderia e ver se era verdade mesmo, já que os lençóis 
que estavam sendo usados pelos pacientes foram trazidos por eles mesmos. Acrescentou que 
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uma paciente idosa estava precisando de uma ambulância e que ele ligou para o Diretor do 
Hospital e o mesmo lhe informou que uma ambulância tinha se envolvido em um acidente em 
Vitória da Conquista e que não poderia atender a paciente. Falou que questionou ao mesmo 
sobre a ambulância particular que está fazendo viagens para o município, sendo informado pelo 
Diretor do Hospital que a mesma estava quebrada. Destacou que conseguiu uma ambulância de 
Contendas do Sincorá, que fez o transporte da paciente, afirmando ser uma vergonha ter que 
conseguir uma ambulância do referido município para transportar uma paciente de Ituaçu. Em 
aparte, o Vereador Almirdisse concordar com o colega Ronaldo, afirmando ser uma vergonha 
a falta de transporte para as pessoas doentes do município. Enfatizou que recentemente houve o 
caso dos pacientes que conseguiram a cirurgia de catarata em Irecê-BA, e a prefeitura deu o 
transporte para uns e negou para outros. Disse que os vereadores procuram ajudar, mas que eles 
têm as suas limitações, sendo que o poder executivo é quem tem recursos específicos para este 
fim. Destacou que o município realizou uma licitação para transporte de pacientes, 
questionando onde estão os veículos que foram contratados, já que se não estão rodando, não 
justifica a contratação. Afirmou que a situação é muito grave e precisam ser tomadas as 
providências. Em aparte, o Vereador Adriano disse concordar com o colega Ronaldo, 
afirmando que em dois mil e quinze (2015) também solicitou várias vezes uma ambulância para 
atender um paciente e também não foi atendido, dizendo que foi preciso recorrer ao município 
de Tanhaçu. Em aparte, o Vereador Euvaldo afirmou que a ambulância citada está com todos 
os pneus em mau estado de conservação e que na antevéspera da sessão precisou ir a Vitória da 
Conquista, destacando que viu a referida ambulância com um pneu estourado e com o estepe 
em situação ainda pior, que ligou para o Senhor 'Willian' e este informou que não poderia fazer 
nada, mas que indagou ao mesmo como não poderia fazer nada, já que naquela situação a 
ambulância não teria sequer como voltar para Ituaçu. Falou que o Senhor Willian trocou dois 
pneus deste veículo e que ele o aconselhou a não permitir mais as viagens de veículos que 
estejam com pneu em mau estado de conservação para evitar um acidente. Dando continuidade, 
o Vereador Ronaldo afirmou que a situação narrada pelo colega Euvaldo é mais uma 
demonstração da vergonha com que a saúde está sendo tratada em Ituaçu. Em aparte, o 
Vereador Reinalvo afirmou que nos anos anteriores não era permitido filmar e fotografar sem 
autorização da Mesa Diretora, destacando que existem pessoas gravando indevidamente a fala 
dos vereadores. Em aparte, o Vereador Almir afirmou que o colega Adriano deveria ter 
protocolado uma denúncia no Ministério Público e que o fato dele não ter feito isto na época, 
não impede que os atuais vereadores façam isto. Afirmou que no caso das cirurgias de catarata, 
o prefeito deu o transporte para o referido colega levar seis pacientes, deixando para trás outros 
treze pacientes, cujo transporte foi pago pelos vereadores, enfatizando que a atual gestão está 
tendo dois pesos e duas medidas para situações iguais e que isto não pode acontecer porque o 
dinheiro é público.Dando continuidade, o Vereador Ronaldo afirmou que ele grava todas as 
sessões da Câmara, ao tempo em que, agradeceu a presença de todos na sessão e sugeriu aos 
demais vereadores para fazer visitas mensais no Hospital Municipal e em outros órgãos do 
município para tomar conhecimento dos problemas.Ver. Elza Marillu Martinelly Silva 
Ramos:Saudou a todos os presentes, e emresposta ao colega Almir, a Vereadora mencionou 
que a sua fala em relação ao motorista André Adania não se limitou a dizer que o mesmo estava 
sendo perseguido apenas financeiramente, mas destacou também o sofrimento emocional 
sofrido por ele. Enfatizou que seria uma mentira dizer que ele não está sofrendo 
emocionalmente com a situação, mas que complementou dizendo que o referido motorista 
também está sofrendo financeiramente, já que estava acostumado a ter uma renda e teve os seus 
ganhos reduzidos. Sobre o Hospital Municipal, afirmou ser suspeita para falar por ter 
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trabalhado na unidade por dezessete anos, mas que em resposta ao colega Adriano, disse que às 
vezes ocorria de não ter ambulância disponível no momento da solicitação e que nestas 
situações ela sempre explicava porque não poderia atender, deixando claro, que não se tratava 
de perseguição política. Mencionou que sempre agia desta forma quando não tinha ambulância 
disponível e a mesma era solicitada, independente de quem estava solicitando, afirmando que 
nestes casos orientava as pessoas a procurarem o gestor municipal, porque a solução envolvia o 
aluguel de um veículo e que ela não poderia autorizar esta despesa por conta própria.Destacou 
que, quando trabalhou na unidade, o Vereador Euvaldo e outras pessoas da oposição sempre 
tiveram livre acesso à unidade, nunca sendo questionado aos mesmos o porquê de estarem ali 
presentes. Disse que se referiu ao Vereador Euvaldo por o mesmo ser uma pessoa que presta 
serviços na área da saúde e pelo qual ela tem o maior respeito.  Mencionou que achou muito 
constrangedor o fato ocorrido com os vereadores, destacando que o administrador da unidade 
não estava presente no momento da visita e que eles foram conversar com ele e não com o 
coordenador de enfermagem. Disse que a referida coordenadora não agiu erradamente quando 
limitou a entrada de dois em dois, mas errou ao não permitir o acesso dos vereadores à sala 
onde ficam os motoristas, já que este era o objetivo dos mesmos. Solicitou ao Senhor 
Presidente a tomada de providências em relação ao fato ocorrido, destacando que os vereadores 
viraram motivo de chacota por terem sido barrados de entrar no Hospital, mas que este fato não 
ocorreu e os vereadores tiveram acesso ao Hospital, porém foram impedidos de entrar na sala 
onde ficam os motoristas. Em seguida, a Vereadora Elza Marillu solicitou ao Senhor Presidente 
o envio de ofício ao executivo no sentido de prestar esclarecimentos e tomar providências 
quanto a situação dos alunos menores que estão usando o transporte escolar, destacando a 
necessidade urgente de contratação de um monitor para auxiliar os motoristas, já que este não 
tem condição de fazer o trabalho sozinho. Em aparte, o Vereador Almir sugeriu que fosse 
enviado ofício para a Secretária de Educação, solicitando que a mesma faça o remanejamento 
de funcionários que trabalham em unidades escolares, enfatizando que a folha de pagamento da 
educação já está 'inchada' com tantas nomeações e o recurso não é suficiente para fazer novas 
contratações. Destacou que na gestão anterior, existiam os monitores, achando que é melhor 
pagar uma gratificação para o servidor já existente fazer o serviço, do que contratar novos 
funcionários e onerar ainda mais o município. Prosseguindo, a Vereador Elza Marilu destacou 
que trabalha como recepcionista na Secretaria de Educação e que solicitou informações à 
Secretária de Educação a respeito da disponibilidade de funcionários para fazer este serviço. 
Disse que a Secretária solicitou uma lista de funcionários de cada unidade escolar, tendo sido 
informado que não havia profissionais disponíveis. Falou que não sabe como o gestor vai 
resolver o problema, mas que a situação exige uma providência urgente. Comentou que na 
gestão anterior, os profissionais das unidades é que faziam esta monitoria, não sabendo dizer 
qual era o acerto financeiro com os mesmos. Finalizou agradecendo a presença de todos.Em 
questão de ordem, o Senhor Presidente esclareceu que os líderes de bancadastêm direito à fala 
no final da sessão, mas não podem ser aparteados pelos demais vereadores.Ver. Joel Teixeira 
Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo o Edilagradeceu a Deus pela oportunidade 
de estar presente em mais uma sessão, e dirigindo-se ao Senhor Presidente, solicitou o envio de 
ofício à Secretária Municipal de Assistência Social para comparecer ao legislativo e dar 
explicações, destacando que as pessoas estão precisando de ajuda no município e não 
encontram nenhum socorro na área social. Solicitou ainda, uma cópia do veto apresentado pelo 
Prefeito ao Projeto de Lei de sua autoria, afirmando que não vai desistir, achando uma 
vergonha uma associação ter a utilidade pública estadual e federal reconhecida e não conseguir 
o reconhecimento de utilidade pública municipal. Destacou que o reconhecimento de utilidade 
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pública federal foi assinado pelo então presidente Lula. Solicitou ao Senhor Presidente o envio 
de ofício ao executivo, solicitando um Agente de Saúde para as localidades de Olhos D'água do 
Meio, Pé de Ladeira e demais regiões, que já estão sem agente de saúde hábastante tempo, 
destacando que existe um abaixo assinado com duzentos e setenta assinaturas solicitando uma 
providência nesse sentido. Em seguida, o Senhor Presidente destacou a presença do Secretário 
Municipalde Administração e Finanças, Senhor Vanildo Ribeiro na sessão, deixando a palavra 
franqueada ao mesmo, caso queira fazer algum esclarecimento em relação ao que foi dito pelos 
vereadores. Dando continuidade, franqueou as palavras aos líderes da oposição e da situação. 
Inicialmente, usou da palavra o Líder do Prefeito, Vereador Adriano Silva Machado, 
destacando quenunca teve oportunidade na gestão passada, tendo sido sempre perseguido e 
deixado de lado. Disse que o Vereador Almir Pessoa estava alterado e exaltado em sua fala, 
pedindo ao mesmo que tenha calma, mas que entende que depois de dezesseis anos com 
autonomia, fazendo o que queria, fica difícil saber que não tem mais esta autonomia. Ressaltou 
que Ituaçu é de todos! Afirmou que o Sindicato não fazia tantos movimentos como atualmente, 
questionando o porquê de tudo isto e classificando a atuação como sendo absurda. Em seguida, 
usou da palavra o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa,salientando que o 
colega Adriano precisa esquecer o passado, já que o povo apostou na mudança, quer saúde, 
quer estrada e agora se questiona onde está a mudança?Afirmouque o referido Vereador, por 
ser aliado do prefeito não pode se calar e achar que está tudo bem, correndo o risco de, se assim 
o fizer, não ser reeleito. Disse que sempre teve autonomia na gestão anterior, mas não por 
privilégio e simpor competência e o seu trabalho foi reconhecido, tanto que obteve seiscentos e 
cinquenta e um (651) votos e se elegeu Vereador, tendo sido o quarto mais votado no 
município, enfatizandoque sempre procurou tratar a todos bem, com respeito, independente da 
pessoa ser oposição ou situação. Mencionou que quem é rei nunca perde a majestade e que vai 
continuar exercendo o seu papel, agora fiscalizando os atos do poder público e que não vai 
aceitar nenhum tipo de intimidação. Destacou que se não obtiver resposta do executivo, vai 
procurar o Ministério Público e que se o de Ituaçu não der resposta, vai ao Ministério Público 
de Vitória da Conquista se for preciso. Afirmouque o prefeito precisa respeitar o legislativo, 
questionando a saída do líder do governo da sessão antes da sua fala. Prosseguindo o Edil pediu 
desculpas ao público presente pelas suas colocações, mas que ele não poderia fugir ao debate e 
deixar de responder ao líder do governo. Afirmouque trabalha desde muito pequeno, já tendo 
vendido picolé e que ele tem consciência que o poder é passageiro. Acrescentouque já 
trabalhou no setor de iluminação pública e, quando não tinha ajudante, ele não deixava de fazer 
o seu serviço. Falouque tinha um bom relacionamento com os ex-prefeitos Juvenal Wanderley 
Neto e Albércioda Costa Brito Filho, ressaltando que ganhou autonomia dos mesmos em razão 
da sua competência. Enfatizouque assim como tem o direito de falar, o líder do governo tem a 
obrigação de ouvir, aconselhando o mesmo a continuar trabalhando com humildade, da mesma 
forma que vinha fazendo antes e que permitiu que ele fosse eleito, aproveitando a oportunidade 
para parabenizá-lo pela sua eleição. Salientou que o vereador não pode deixar o poder subir à 
cabeça e que este precisa ter aexata noção de que o poder é passageiro. Destacouque o 
Vereador Adriano deveria ter tido o bom senso e conseguido o transporte para todos os 
pacientes que iriam ser atendidos no mutirão de cirurgia de catarata em Irecê-BA, aproveitando 
a oportunidade para agradecer ao Vereador Euvaldo pela disposição de irjunto falar com o 
prefeito, embora eles não tenham conseguido. Sobrea acusaçãofeita pelo colegaAdriano à 
conduta do Sindicato, o  
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Vereador Almir afirmou que não pode se permitir a insinuação de que o Sindicato é 'ligado' ao 
ex-gestor, afirmando que esta acusação é muito grave. Mencionou que o Sindicato sempre 
defendeu os interesses da categoria e se reuniu diversas vezes com o ex-prefeito Albércio da 
Costa Brito Filho, tendo este acolhido diversos pedidos feitos pela categoria. Falou que o 
sindicato sempre foi independente e que se não fez greve é porque não houve motivo para isto, 
destacando que na maioria os funcionários são concursados e gozam de estabilidade no cargo. 
Afirmou que os sindicatos não podem ter 'lado' político e que se estiverem procedendo desta 
forma estão errados, mas que não acredita que isto esteja ocorrendo em Ituaçu, o que foi 
denunciado pelo Vereador Adriano. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, elogiou a fala de todos os vereadores, agradeceu a presença do 
público na sessão, e em seguida, solicitou o encaminhamento de ofício ao executivo 
questionando o fechamento de ruas do município desnecessariamente, afirmando que além 
disto a gestão municipal ainda colocou um portão na estrada do Hospital, dificultando o acesso 
das pessoas, inclusive nos casos de emergência e colocando em risco a segurança patrimonial 
das pessoas, que precisam deixar seus veículos do lado de fora da unidade. Solicitou o reenvio 
de ofício ao gestor municipal, solicitando o envio da lei que autoriza o reajuste da taxa de visita 
à Gruta da Mangabeira, destacando que até a presente data não foi enviada uma resposta nesse 
sentido. Mencionou que a Câmara recebeu o ofício do Tribunal de Contas dos Municípios, 
informando a aprovação das contas do ex-presidente Anísio Braz de Oliveira, destacando que 
não cabe ao legislativo votar as referidas contas, mas que deixaria o parecer e as contas à 
disposição de todos os Edis. Sobre a fala dos vereadores Almir Pessoa e Elza Marillu a respeito 
do motorista André Adania, destacou que o mesmo não está tendo oportunidade de 
desempenhar as suas funções como vinha fazendo antes, sendo que motoristas de outras 
unidades estão sendo chamados para cobrir a sua escala, o que no seu entendimento é um ato 
ilegal do poder executivo. Solicitou que seja encaminhado ofício ao executivo para saber se 
este está mesmo usando funcionários de outros setores para fazer o serviço que deveria ser 
executado pelo referido motorista.Prosseguindo, o Senhor Presidentefalou que, desde que a 
nova gestão assumiu, o PSF do São José está sem médico e sem medicamentos, afirmando já 
ter feito cobranças ao executivo para solucionar os problemas, mas que este fez pouco caso dos 
pedidos. Solicitou mais uma vez providências, afirmando que os secretários estão deixando os 
seus cargos, citando como exemplo a Secretária de Saúde, aproveitando o ensejo para 
questionar se já foi nomeado um substituto para o referido cargo. Destacou que a falta de 
medicamentos já foi alvo de cobrança no legislativo e que a resposta encaminhada pela 
Secretária foi enganosa ao dizer que tinha medicamento nos PSFs, quando na verdade não 
tinha, inclusive os de baixo custo como dipirona, para controle da pressão arterial e da diabetes. 
Afirmou que o executivo precisa tomar providências o mais rápido possível. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai 
devidamente assinada.  Ver. Joel Teixeira Silva – Primeiro Secretário, mandei digitar e 
subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em cinco de 
maio de dois mil e dezessete. 
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