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 Ata da Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e nove 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, Sivaldo Ferreira da Silva, Adriano 
Silva Machado, Otacilio Caíres de Souza e Euvaldo Figueredo da Silva. Ausentes os Vereadores, 
Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade. 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) – Oficio nº 167/2017, datado de vinte e nove de agosto 
do ano em curso, encaminhado pelo Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA, capeando PL nº 010/2017, que “dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
2018/2021 e dá outras providências”, abaixo transcrito:  PROJETO DE LEI Nº 010 DE 29 DE 
AGOSTO DE 2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021 e da outras 
providências. Na condição de Prefeito Municipal de Ituaçu, faço saber, que a Câmara Municipal 
de vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I - DA ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO DO PLANO .  Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município 
de Ituaçu para o quadriênio 2018-2021, estabelecendo de forma regionalizada, conforme o 
disposto no art. 165 da Constituição Federal e art. 159, I, da Constituição do Estado, as 
diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das 
políticas públicas, convergir a ação governamental, orientar a definição de prioridades e ampliar 
as condições para o desenvolvimento sustentável. Art. 2º - O PPA 2018-2021 tem como 
princípios norteadores: I - a inclusão social; II - a participação social; III - a sustentabilidade 
ambiental; IV - a afirmação dos direitos do cidadão; V - o desenvolvimento com equidade; VI - a 
gestão transparente e democrática; VII - a excelência na gestão. VIII- a excelência na atividade 
legislativa e de controle. Art. 3º - O Plano Plurianual 2018-2021, alicerçado no fortalecimento da 
função de planejamento governamental, pelo maior diálogo com a dimensão estratégica e 
estruturação na dimensão tática, está organizado em Eixo Estruturante e respectivas áreas 
temáticas, em que as políticas públicas estão expressas por meio de Programa, composto por 
Ementa, Indicadores, Recursos do Programa e Compromissos.§1º - A Ementa, formulada a partir 
das diretrizes estratégicas, expressa o resultado ou impacto pretendido pela ação de governo.§2º - 
Os Indicadores são instrumentos que permitem identificar e aferir a efetividade do Programa, 
auxiliando o seu monitoramento e avaliação.§3º - Os Recursos do Programa indicam uma 
estimativa para a consecução dos Compromissos.§4º - Os Compromissos refletem o que deve ser 
feito e as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Entregas ou 
Iniciativas, sob a responsabilidade de um órgão setorial, e tem como atributos: I - Meta: uma 
medida do alcance do Compromisso, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; II - 
Entrega ou Iniciativa: declara as iniciativas a serem empreendidas para a entrega de bens e 
serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras ações 
institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre Município e 
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sociedade e da integração de políticas públicas. §5º - Os valores financeiros, os enunciados e as 
metas dos Compromissos, as declarações das Entregas ou Iniciativas e as demais informações 
estabelecidas neste Plano são orientadores, não se constituindo em limites à programação das 
despesas. Art. 4° - Integra o Plano Plurianual o seu Anexo único, contendo o detalhamento dos 
Programas de Governo, por Eixo Estruturante e Área Temática, os Quadros Demonstrativos 
Financeiros e Informações Complementares. Art. 5º Não integram o Plano Plurianual os 
programas destinados exclusivamente a operações especiais. Parágrafo Único - Entende-se como 
Operação Especial as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto, e não gera 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Art. 6º Os programas e ações deste Plano 
serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que 
as modifiquem.§ 1º A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão levar em 
conta as seguintes diretrizes da política fiscal: I - elevação dos investimentos públicos aliada à 
contenção do crescimento das despesas correntes primárias até o final do período do Plano; II - 
preservação de resultados fiscais de forma a reduzir os encargos da dívida pública. § 2º Serão 
considerados prioritários, na execução das ações constantes do Plano, os projetos: I - associados 
à Educação, Saúde e Assistência Social. II - com maior índice de execução ou que possam ser 
concluídos no período plurianual. Art. 6º - O investimento plurianual de que trata o parágrafo 1º 
do art. 161 da Constituição do Estado, para o período 2018-2021, está contemplado por meio das 
Entregas ou Iniciativas e respectivas ações orçamentárias vinculadas e compõe o montante dos 
Recursos do Programa. Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos 
Programas para o exercício de sua vigência. Art. 7º A criação de ações no orçamento será 
orientada: I - para o alcance das metas dos Compromissos; II - pela viabilização da execução das 
Entregas ou Iniciativas. Art. 8º - Caberá ao Poder Executivo definir normas, diretrizes e 
orientações técnicas complementares para a gestão do PPA. Parágrafo único - O ciclo de gestão 
das políticas públicas deve ser otimizado mediante o aperfeiçoamento e a simplificação de 
processos para ampliar a capacidade de consecução dos objetivos e metas declarados. Art. 9º Os 
valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos para as ações 
orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas 
expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais, ressalvado o disposto no § 2º do 
art. 6º. Art. 10º Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de 
ações orçamentárias integrantes desta Lei. § 1º As operações de crédito que tenham como objeto 
o financiamento de projetos terão como limite contratual o valor total estimado desses projetos, 
ressalvadas as compatibilizações por reestimativa das despesas. CAPÍTULO II - DA GESTÃO 
DO PLANO - Seção I - Aspectos Gerais. Art. 11º A gestão do Plano Plurianual observará os 
princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, 
avaliação e revisão de programas. Art. 12º O Poder Executivo, através do sistema de controle 
interno, manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do 
Plano e acompanhamento de suas ações. Seção II - Das Revisões e Alterações do Plano. Art. 13. 
A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa 
serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico 
de alteração da Lei do Plano Plurianual. § 1º Os projetos de lei de revisão anual, quando 
necessários, serão encaminhados a Câmara Municipal de Vereadores até 30 de outubro. § 2º Os 
projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de: I - inclusão 
de programa: a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre 
a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto; b) indicação dos 
recursos que financiarão o programa proposto; II - alteração ou exclusão de programa: a)- 
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exposição das razões que motivam a proposta. § 3º Considera-se alteração de programa: I - 
modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa; II - inclusão ou 
exclusão de ações orçamentárias; III - alteração do título, do produto e da unidade de medida das 
ações orçamentárias. § 4º As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por 
intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenham a mesma 
codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua regionalização.§ 5º A inclusão de 
ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos 
especiais desde que apresente, em anexo específico, as informações referentes às projeções 
plurianuais e aos atributos constantes do Plano. Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a: I - 
alterar o órgão responsável por programas e ações; II - alterar os indicadores dos programas e 
seus respectivos índices; III - incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, no caso de 
ações não orçamentárias; IV - adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la 
com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias 
anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual; V - incorporar as 
alterações de que trata o § 3º do art. 15 desta Lei, decorrentes da aprovação da lei orçamentária 
para 2014, podendo ainda incluir os demais elementos necessários à atualização do Plano 
Plurianual; § 1º O Poder Executivo divulgará, na Internet, no prazo de 90 (noventa) dias da 
publicação da Lei Orçamentária para 2018, os anexos atualizados do Plano com as alterações 
decorrentes do disposto no inciso V do caput deste artigo.§ 2º O valor total estimado de cada 
projeto deverá refletir os custos atualizados da execução e os valores programados para a 
conclusão do projeto. Seção III - Do Monitoramento e Avaliação. Art. 15. O Poder Executivo 
instituirá o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021, sob a 
coordenação do Órgão Central de Planejamento e Orçamento, bem como da Controladoria 
municipal, competindo-lhe definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento. Art. 
16. Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, nos termos do Anexo I desta 
Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, na forma estabelecida pelo 
Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Municipal, as informações referentes à 
execução física das ações orçamentárias e à execução física e financeira das ações não 
orçamentárias constantes dos programas sob sua responsabilidade. Art. 17. O Poder Executivo 
enviará junto à prestação de contas anual relatório da execução físico-financeiro das atividades 
desenvolvidas naquele exercício, que poderá conter: I - avaliação do comportamento das 
variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as 
razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados; II - demonstrativo, 
contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos 
exercícios de vigência deste Plano; Seção IV - Da Participação Social. Art. 18. O Poder 
Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da sociedade na elaboração, 
acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei. Parágrafo Único. As 
audiências públicas regionais ou temáticas, realizadas durante a apreciação da proposta 
orçamentária, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação das 
entidades da sociedade civil. CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES GERAIS- Art. 19. Ficam 
dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um 
único exercício financeiro. Art. 20. Ficam dispensadas de discriminação nos anexos a que se 
refere o art. 1º: I - as atividades e as operações especiais; II - os projetos cujo custo total 
estimado seja inferior a 100.000,00 (cem mil reais). Parágrafo Único. As ações orçamentárias 
que se enquadrarem em um dos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput e no art. 20 
comporão o “Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação”, 
constante de cada programa. Art. 18. O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos 
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uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do Plano, em função de alterações 
ocorridas: I - texto atualizado da Lei do Plano Plurianual; II - anexos atualizados incluindo a 
discriminação das ações a que se referem os arts. 20 em função dos valores das ações aprovadas 
pela Câmara Municipal; Parágrafo Único. As ações não-orçamentárias que contribuam para os 
objetivos dos programas poderão ser incorporadas aos anexos a que se refere o inciso II ou 
apresentadas em anexo específico, devidamente identificadas. Art. 26. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO, 29 DE AGOSTO DE 2017. Adalberto Alves 
Luz - Prefeito Municipal; b) – Mensagem do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, 
capeando Projeto de Lei nº 002/2017 , que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários 
dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Ituaçu, Bahia e dá outras providências” , 
abaixo transcritos:  MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 002./2017.  Ituaçu/BA, 29 de 
Setembro de 2017. Senhores Vereadores: Tenho a honra de encaminhar o incluso Projeto de Lei, 
para apreciação e, na medida do possível, urgente aprovação pelos ilustres senhores Vereadores 
desta augusta Câmara Municipal. Nele se cuida de regularizar cargos públicos, a fim de que se 
possa realizar contratações em conformidade com os serviços públicos municipais existentes. A 
partir de auditoria interna, presente gestão identificou defasagem de cargos públicos em seu 
Plano de Cargos e Salários, quando confrontado com a realidade administrativa municipal, 
prejudicando, por sua vez, a eficiência dos serviços públicos. Como o Poder Legislativo decidiu 
acolher a recomendação do Tribunal de Contas realizará o concurso público, sendo esse o objeto 
de discussão nesta honrada Casa de Leis. Informamos, ainda, que a presente realização do 
Concurso Publico será informada ao Ministério Público do Trabalho, por meio da nossa 
Procuradoria Jurídica Municipal. Como o Poder Legislativo toma importante decisão de publicar 
nos próximos dias edital de convocação de abertura de inscrições para o Concurso Público, 
torna-se oportuno, por conseguinte, a regularização destas situações, a fim de melhor atender a 
população de nossa cidade que, diga-se de passagem, será a mais prejudicada caso a situação 
permaneça com as irregularidades apontadas acima. Por fim, chama-se a atenção para o regime 
de urgência do PL anexo, haja vista que, como retromencionado, a sua rejeição implicará em 
graves prejuízos para essa casa legislativa, uma vez que já existe a notificação do Tribunal de 
contas para que se faça a realização de Concurso Público. Desse modo, objetivando dar maior 
eficiência e dinamismo na prestação dos serviços públicos municipais, contamos com o 
costumeiro apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, vez que, em 
momentos como este, faz-se necessária a convergência de forças políticas na defesa e promoção 
da dignidade e cidadania do nosso povo. É neste sentido, nobres Edis, que renovamos os nossos 
protestos da mais alta estima e consideração. Márcio Aparecido Araújo Rocha - Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. c) – Projeto de Lei nº 002 de 29 de Setembro de 
2017. “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Câmara 
Municipal de Ituaçu,Bahia e dá outras providências. Em seguida, o Senhor Presidente 
encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 
Orçamento, o Projeto de Lei nº 010/2017, de autoria do executivo e o Projeto de Lei nº 
002/2017, de autoria do legislativo, para apreciação e apresentação dos pareceres aos referidos 
Projetos de leis. 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 prosseguindo, o Edil, 
questionou o fato de não ter feito a leitura da Moção de Repúdio à Itaguarana e da Moção de 
Apoio aos funcionários da referida empresa. Fazendo uso da palavra, o Assessor jurídico da 
Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, esclareceu que o pedido feito pelo 
representante do Sindicato dos Mineradores, ao fazer uso da Tribuna Livre, na sessão anterior, 
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foi inusitado. Destacou que por não haver previsão de uso da palavra pelo público no regimento 
interno, quando a palavra é franqueada a alguém do público, ele aproveita para se ausentar do 
plenário, já que não pode ser votada proposta de autoria de terceiros, porque tal procedimento 
está usurpando um direito que é legítimo dos vereadores. Afirmou que o membro do sindicato 
deveria ter solicitado a um vereador que elaborasse tal moção, mas nunca ter feito ele mesmo o 
pedido. Mencionou que a Secretária da Câmara lhe chamou a atenção para o fato na antevéspera 
já que ele não tinha conhecimento das duas moções, sendo uma de apoio aos funcionários e outra 
de protesto contra os atos praticados pela Itaguarana. Ressaltou que, por lei, a pessoa que usa a 
Tribuna Livre não pode fazer nenhuma proposição para ser apreciada pelo plenário. Dando 
continuidade, o Vereador Almir informou que o representante do sindicato havia conversado 
com ele antes da sessão e solicitado a elaboração das duas moções citadas pelo Assessor 
Jurídico, solicitando que as mesmas sejam elaboradas, podendo ser subscritas por todos os 
vereadores que tenham interesse de fazê-lo. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: 
Saudou a todos os presentes, e continuando, a Vereadora pediu desculpas aos demais colegas 
vereadores e ao assessor jurídico, enfatizando que está em seu primeiro mandato e tem coisas 
que ainda não sabe. Destacou que no dia em que esteve com o presidente do Sindicato, em 
companhia do colega Almir, o mesmo solicitou a elaboração destas duas moções, mas que ela 
não tinha conhecimento de que as proposições deveriam ter partido dos vereadores e não do 
representante do sindicato. Solicitou aos demais vereadores que a auxiliem nestes casos. 
Voltando a fazer uso da palavra, o Assessor jurídico esclareceu que as moções podem ser de 
autoria até mesmo do poder executivo, caso este tenha interesse. Em seguida, aconselhou ao 
Senhor Presidente a encaminhar ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios informando que a 
câmara já está tomando as devidas providências para a realização do concurso público, 
destacando que a instituição deu um prazo de noventa dias para que esta situação fosse 
regularizada. Disse ainda, que estar à disposição para elaborar o referido ofício, caso seja 
determinado pelo Presidente.  Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente iniciou a 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação o Requerimento para que o Projeto de Lei 
nº 002/2017 de autoria do Legislativo, acima transcrito, tenha a sua tramitação em caráter de 
urgência. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir afirmou ser contra a tramitação do 
mencionado projeto de lei em regime de urgência, destacando que dada à complexidade do tema 
é necessário uma ampla discussão, inclusive, com a participação da equipe de assessoria jurídica 
para embasar o parecer das comissões. Em questão de ordem, o Assessor Jurídico esclareceu que 
o requerimento de tramitação em regime de urgência tem duas formalidades: uma é a aprovação 
pelos vereadores e a segunda que é a possibilidade de oferecer o parecer verbal, ou então 
apresentar o parecer na sessão seguinte. Disse que quando se trata de um projeto de lei mais 
simples, nada impede que seja emitido o parecer verbal, mas em todo o caso o parecer deve ser 
apresentado na próxima sessão, caso o requerimento seja aprovado. Fazendo uso da palavra, o 
Vereador Otacilio mencionou que não gostaria que fosse realizado o concurso público da 
câmara, mas por ser uma exigência legal, manifestou-se favorável à tramitação em regime de 
urgência. Dando prosseguimento a votação, o Senhor Presidente colocou em votação o 
supracitado requerimento, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta de votos. Por questão 
de ordem, o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador 
Almir Santos Pessoa disse ao Senhor Presidente, que com relação ao Projeto de Lei nº 
006/2017, que “Dispõe Sobre a Cobrança da Taxa de Visitação da Gruta da Mangabeira”, 
encaminhou pedido de esclarecimentos ao executivo municipal, mas não obteve resposta e, em 
razão disto buscou as devidas informações através da internet, sanando todas as dúvidas 
existentes, portanto, iria apresentar o seu parecer verbal ao referido projeto de lei. Fazendo uso 
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da palavra, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Euvaldo 
Figueredo da Silva mencionou que a sua comissão não tinha interesse na apresentação do 
parecer verbal na presente sessão e que na condição de presidente da mesma, o seu interesse é 
que seja marcada uma reunião na próxima semana para que seja elaborado o referido parecer. 
Indagou aos demais membros da comissão qual o melhor dia para se reunirem antes da próxima 
sessão? Voltando a usar da palavra, o Vereador Almir destacou que na tramitação do projeto 
que tratou da regularização do IPTU pelos contribuintes ituaçuenses, requereu um prazo maior 
para elaboração do referido parecer, mas o colega Euvaldo defendeu a apresentação do parecer 
verbal na própria sessão, assim como foi solicitado pelo Presidente da Câmara, acabou cedendo e 
foi voto vencido naquela votação. Pediu ao presidente que aja com bom senso e coloque a 
matéria para apreciação do plenário, destacando que estão tratando da elaboração de um parecer 
e que toda matéria será submetida a apreciação do plenário em primeira votação e que a matéria 
ainda será submetida a uma segunda votação. Em seguida, o Membro da Comissão de 
Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, afirmou que as emendas foram 
apresentadas ao citado Projeto de lei, no dia 17 de agosto do corrente ano, e que até a presente 
data a comissão não se manifestou acerca da mesma, ao tempo em que, solicitou ao Senhor 
Presidente a permissão para que fosse feita a leitura das referidas emendas, o que foi concedido. 
Na sequência, a Secretária da Câmara fez a leitura das emendas ao Projeto de Lei nº 006/20178, 
abaixo transcritas: EMENDA PARLAMENTAR Nº 01/2017. O Vereador Ronaldo da Silva 
Rocha, que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do disposto na Lei 
Orgânica Municipal e no Regimento Interno, propõe emenda no Projeto de Lei Municipal nº 
006/2017 de 17.08.2017, que, “Dispõe sobre a cobrança de Taxa de Visitação da Gruta da 
Mangabeira”, nos seguintes termos: TIPO DE EMENDA: Modificativa. OBJETO: Modificar a 
redação do artigo 4º, do Capítulo III – da Base de Cálculo e Alíquota – do precitado Projeto de 
Lei Municipal, que tem a seguinte redação: “Art. 4º- A taxa de visitação está como base de 
cálculo o ingresso do turista na Gruta da Mangabeira, independente de sua permanência e 
incidirá uma única vez o valor referente a 27,2% da UPM, sendo seu valor atualizado 
anualmente, de acordo com a atualização da Unidade Padrão Municipal”. Com a propositura 
desta Emenda Parlamentar, o artigo 4º, do Capítulo III – da Base de Cálculo e Alíquota – do 
Projeto de Lei referido no preâmbulo, passa a ter a seguinte redação: “Art. 4º - A Taxa de 
Visitação terá como base de cálculo o ingresso do turista na Gruta da Mangabeira, independente 
de sua permanência e incidirá uma única vez o valor referente a 11% da UPM, sendo seu valor 
atualizado anualmente, de acordo com a atualização da Unidade Padrão Municipal”. 
JUSTIFICATIVA: A Emenda ora proposta visa tão somente preservar as condições de livre 
ingresso de turistas na Gruta da Mangabeira, estabelecendo, por conseguinte, um valor razoável 
para que todos aqueles turistas tenham lenas condições de pagá-lo. O Art. 145, inciso II da 
Constituição Federal, permite a cobrança de taxas apenas, “em razão do exercício do poder de 
policia, ou em decorrência da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição” (grifo nosso). Sendo assim, 
exorbitar o valor de cobrança pelo ingresso de turistas àquela Gruta, foge totalmente do contexto 
explicitado no mencionado art. 145, da CF. Ademais, foram apresentados motivos na Mensagem 
que acompanha o supramencionado Projeto de Lei, para a fixação do percentual de 27,2% da 
UPM, com os quais não concordamos. Dentre eles podemos citar a alusão da necessidade de 
estabelecer política de Turismo e Meio Ambiente. Isso se faz com politicas públicas discutidas 
com a sociedade e não pela imposição de cobrança de taxas com o fito único de aumentar a 
arrecadação financeira do Município. Vale ressaltar, também, que a visitação à Gruta da 
Mangabeira não pode somente ser vista com atração puramente turística. Ali é um lugar místico 
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que proporciona àqueles que o procura a paz espiritual, a fé e a crença religiosa. Por isso, 
devemos ter o máximo cuidado para não afugentar essa gente que há anos nos prestigiam com 
suas presenças e ali têm conduzido sua fé no Sagrado Coração de Jesus. Não se trata de questões 
de foro intimo ou de foro politico. Trata-se apenas de se resguardar o livre acesso ao nosso 
patrimônio, turístico, cultural, bem como, preservar os interesses da coletividade. Nesse sentido, 
solicitamos o apoiamento dos nobres vereadores para a aprovação desta Emenda Modificativa de 
nº 001/2017, ao Projeto de Lei nº 006/2017 da lavra do Exmo. Senhor Prefeito Municipal 
Adalberto Alves Luz, pelos fatos acima expostos. Plenário da Câmara de Vereadores do 
Município de Ituaçu, Estado da Bahia, em vinte e nove de setembro de 2017. Ronaldo da Silva 
Rocha – Vereador PSD. Logo após, o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, Vereador Almir Santos Pessoa, disse que apoiava as emendas apresentadas 
pelo Vereador Ronaldo sobre o Projeto de Lei nº 006/2017, acima transcritas. Fazendo uso da 
palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio Augusto, esclareceu que, quando o vereador faz 
parte de uma comissão, ele necessariamente precisa apresentar a emenda ao Presidente da 
respectiva comissão. Disse não ter certeza de que a referida emenda foi entregue ao Vereador 
Euvaldo. Em resposta, o Vereador Ronaldo afirmou acreditar que a referida emenda foi entregue 
ao Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Em resposta, o Vereador Euvaldo afirmou 
não ter recebido nenhuma emenda ao referido projeto de lei. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente solicitou aos membros das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Finanças e Orçamento, que emitissem o parecer verbal ao Projeto de Lei nº 006/2017, 
acima mencionado, para que o mesmo fosse submetido à votação. Em seguida, Presidente da 
Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Euvaldo Figueredo da Silva, falou que o seu 
parecer é pela aprovação do projeto de lei na forma original que foi encaminhado pelo poder 
executivo, ressaltando que o gestor municipal esteve na Gruta da Mangabeira recentemente, 
onde conversou com moradores e comerciantes e todos concordaram com as colocações feitas 
pelo mesmo. Disse que a polêmica envolvendo a questão da corda acabou, que ele chegou a 
manifestar a intenção de retirar a corda, mas que os presentes manifestaram-se contrários, 
solicitando que a mesma fosse afixada em outro local, próximo do prédio escolar e do posto de 
saúde, solicitando ainda que seja designada uma pessoa para fazer o fechamento e abertura 
quando necessário. Ressaltou que as ações do executivo são embasadas na legislação do 
município e que, por esta razão, não pode ser contra. Os demais membros da Comissão de 
Finanças e Orçamento, Vereadores, Ronaldo e Joel, manifestaram favoráveis ao projeto de lei nº 
006/2017, com as emendas acima referidas. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico 
esclareceu que o projeto de lei tem alguns problemas relacionados à redação, porque uma hora 
refere-se a visitante e em outros momentos fala em turista, destacando que não se pode aprovar 
um projeto com este tipo de falha, que apesar de pequenas, são falhas. Afirmou não ter sido 
convocado pelo Presidente da comissão para ajudar na elaboração do referido parecer, mas que 
recebeu uma cópia do projeto de lei e alertou os membros da comissão sobre estas questões. 
Falou que a votação que será feita na presente sessão não era definitiva, destacando que o que 
sela o destino do projeto é a segunda e ultima votação. Voltando a usar da palavra, o Vereador 
Almir falou que discordava do posicionamento do assessor jurídico, destacando que não é papel 
do mesmo induzir os vereadores a votar ou não votar. Dando prosseguimento, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a discussão e submeteu a apreciação do plenário se o parecer 
verbal apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento deveria ou não ser votado naquela 
sessão. Diante da aprovação pela maioria simples do plenário, o Senhor Presidente colocou em 
votação o parecer verbal apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, sendo o mesmo 
favorável ao Projeto de Lei nº 006/2017 com as emendas do Vereador Ronaldo da Silva Rocha, 
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acima transcritas. Por questão de ordem, o Vereador Sivaldo, destacou que a Comissão de 
Finanças e Orçamento apresentou o seu parecer com emenda, mas que a comissão de legislação, 
justiça e redação final, da qual faz parte, não apresentou o seu parecer acerca do projeto de lei, 
destacando que sem este parecer o projeto de lei não pode ser submetido a primeira votação. Em 
aparte, o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador Almir, 
voltou a dizer que encaminhou pedido de esclarecimentos ao executivo municipal, mas não 
obteve resultado e, em razão disto, buscou informações junto ao Diário Oficial do Município e 
outros meios eletrônicos e que, diante das informações coletadas, acatou a emenda apresentada 
pelos Vereadores Ronaldo e Joel, emitindo o seu parecer verbal favorável à aprovação do 
mencionado projeto de lei com a referida emenda. Dando continuidade, o Senhor Presidente, 
enfatizou que por se tratar de proposta de emenda apresentada pelos vereadores da Comissão de 
Finanças e Orçamento com o apoio da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 
submeteria a apreciação do plenário o parecer conjunto das referidas comissões acerca do Projeto 
de Lei N.º 006/2017. Em questão de ordem o Vereador Otacílio questionou como poderia ser 
submetido à apreciação do plenário um parecer que não existe, ressaltando que se for realizada a 
votação, a mesma poderá ser questionada no poder judiciário. O Senhor Presidente destacou que 
foi apresentado o Parecer verbal em conjunto pelas comissões permanentes, e que o referido 
parecer deveria ser apreciado pelo plenário, enfatizando que a decisão do plenário do legislativo 
é soberana, e que não cabe interferência do poder judiciário nas decisões do poder legislativo. 
Destacou que a ausência de um vereador da situação é que está ocasionando toda a confusão, 
mas que na sessão anterior um membro da bancada da oposição questionou a falta de apreciação 
do referido projeto de lei, destacando que o mesmo já estava há bastante tempo no legislativo e 
que não havia sido submetido à votação ainda. Em seguida, o Senhor Presidente voltou a colocar 
em votação o referido parecer sobre o Projeto de Lei nº 006/2017, acima mencionado, 
conclamando a cada um dos Edis a declarar o seu voto. Votaram pela aprovação, os vereadores, 
Almir, Ronaldo, Elza Marillu e Joel, e pela rejeição, os vereadores, Adriano, Euvaldo e Sivaldo. 
Em questão de ordem, o Vereador Otacílio pediu para constar em ata que iria se abster da 
votação porque não houve a apresentação de parecer ao projeto de lei em questão. Em seguida, o 
Senhor Presidente pediu a autorização do plenário para participar da votação, e após ser 
concedido, votou favoravelmente pela aprovação do supracitado parecer com a emenda 
apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha. A votação obteve o seguinte resultado: 
01(uma) abstenção; 05(cinco) votos favoráveis e 03(três) votos contra. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente declarou aprovado por maioria simples de votos, o parecer sobre o Projeto de Lei nº 
006/2017, acima referido. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em Primeira discussão e 
votação o Projeto de Lei nº 006/2017, que “Dispõe Sobre a Cobrança da Taxa de Visitação da 
Gruta da Mangabeira”, com as emendas apresentadas ao mesmo, conclamando a cada um dos 
Edis a declarar o seu voto. Votaram pela aprovação, os vereadores, Almir, Ronaldo, Elza Marillu 
e Joel, e pela rejeição, os vereadores, Adriano, Euvaldo, Otacilio e Sivaldo, cabendo ao Senhor 
Presidente desempatar a decisão, votando favoravelmente pela aprovação do mencionado projeto 
de lei. A votação obteve o seguinte resultado: 05(cinco) votos favoráveis e 04(quatro) votos 
contra. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado por maioria simples de votos, o 
Projeto de Lei nº 006/2017, que “Dispõe Sobre a Cobrança da Taxa de Visitação da Gruta da 
Mangabeira”, com as emendas apresentadas ao mesmo. 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 disse ao colega 
Almir que tratasse o Assessor Jurídico da Câmara de forma mais respeitosa. Continuando, 

Fl. 180 

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 
 

afirmou ter ficado muito magoado com a Secretária Municipal de Saúde naquela semana, porque 
um paciente precisava fazer um exame em Vitória da Conquista e foi disponibilizado um veículo 
para fazer o transporte, mas de última hora foi cancelado, tendo sido dito depois que tinha um 
veículo, mas que não tinha combustível, questionando a falta de respeito com o paciente. Disse 
que foi oferecido ainda que o carro levaria a pessoa e que depois ela deveria procurar outro carro 
para voltar, afirmando que foi uma falta de respeito muito grande com o paciente.  Acrescentou 
que foi oferecido ainda o transporte do paciente na van, mas que por se tratar de um 
procedimento em que a pessoa não se sente muito bem após a sua realização, o paciente não 
tinha condição de sair três horas da madrugada de Ituaçu e só retornar à noite. Em aparte, o 
Vereador Almir disse não entender o posicionamento do colega Adriano, já que na semana 
anterior a Secretária de Saúde estava presente na sessão e ele só fez elogios à mesma, mas que na 
presente sessão estava criticando. Mencionou que o vereador precisa pensar no que fala, 
defendendo que o momento de fazer cobrança era na sessão anterior, quando a Secretária estava 
presente na sessão como foi feito por ele, que questionou a falta de veículos para transportar 
pacientes para Vitória da Conquista. Destacou que as cobranças podem ser feitas quando a 
Secretária está presente na sessão, o mesmo se aplicando ao prefeito, afirmando que esta prática 
ajuda a administração municipal. Salientou que os questionamentos feitos na sessão anterior à 
Secretária de Saúde não tiveram como intenção de intimidá-la, mas sim alertá-la, tendo em vista 
que Ituaçu é um município pobre, e que se a Secretária comparece no legislativo e não é 
questionada pelos vereadores é como se estivesse tudo bem. Afirmou considerar injusta a crítica 
do Vereador Adriano à Secretária Municipal de Saúde, haja vista, que a mesma estava presente 
na sessão anterior e não foi questionada pelo colega. Em aparte, o Vereador Sivaldo questionou 
ao colega Adriano se o fato narrado por ele foi anterior ou posterior à presença da Secretária de 
Saúde na sessão do legislativo municipal. Em resposta, o Vereador Adriano afirmou que antes 
da sessão anterior não havia procurado a Secretária de Saúde para tratar de questão relativa ao 
transporte de paciente para Vitória da Conquista e que o fato narrado por ele aconteceu 
posteriormente. Voltou a afirmar que houve uma falta de respeito por parte da referida 
Secretária, ressaltando que se ela estivesse presente nesta sessão lhe diria pessoalmente, mas que 
não pode deixar de fazer tal crítica devido à ausência da mesma. Ver. Euvaldo Figueredo da 
Silva: Saudou a todos os presentes, e na continuidade, o Edil mencionou que deixaria para fazer 
comentários na próxima sessão legislativa, mas que gostaria de esclarecer uma questão, 
afirmando que manteve entendimento com os Vereadores Joel e Ronaldo para tratar do parecer 
da comissão sobre o Projeto de Lei nº 006/2017, e que estes deixaram a emissão do parecer por 
conta dele, ressaltando que seriam favoráveis ao mesmo. Em aparte, o Vereador Joel afirmou 
que o colega Euvaldo estava mentindo, destacando que ele sempre manifestou o seu interesse em 
ficar ao lado do povo da Gruta da Mangabeira e que estes sempre se manifestaram a favor de 
manter a taxa da travessia da caverna em R$ 4,00 (quatro reais). Disse que em nenhum momento 
autorizou o referido colega a emitir parecer em seu nome. Prosseguindo, o Vereador Euvaldo 
voltou a afirmar que conversou com os colegas Ronaldo e Joel e que diante da concordância dos 
mesmos, solicitou o parecer ao assessor jurídico, mas que posteriormente o Vereador Joel mudou 
sua opinião, mas que no primeiro momento o havia autorizado a proceder de outra forma. Em 
aparte, o Vereador Ronaldo confirmou ter sido procurado pelo Vereador Euvaldo acerca do 
parecer, mas que ele havia autorizado a emissão de parecer favorável à aprovação da taxa de 
travessia no valor de R$ 4,00 (quatro reais) , enfatizando que jamais se manifestou favorável à 
aprovação do projeto da forma como foi encaminhada pelo poder executivo.  Dando 
continuidade, o Vereador Euvaldo afirmou que em nenhum momento debateu o valor da taxa 
de travessia com os vereadores, mas sim a emissão de parecer ao projeto que foi encaminhado 
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pelo executivo e que, naquele momento, os citados colegas se manifestaram pela emissão de 
parecer favorável ao mesmo, não havendo nenhuma discussão acerca de valor da taxa. Disse 
ainda, que o vereador Ronaldo estava mentindo, porque não houve nenhuma discussão acerca do 
valor da taxa, que esta discussão só surgiu posteriormente. Ressaltou que continua a favor da 
aprovação do projeto da forma como foi encaminhado pelo executivo em razão dos 
investimentos que estão sendo realizados na Gruta da Mangabeira, destacando que os vereadores 
estão divergindo de coisas que foram aceitas pela própria população. Em aparte, o Vereador 
Almir disse concordar com o colega Euvaldo quando este defende que os vereadores devem ter 
o mesmo posicionamento, independente da presença do prefeito na sessão, afirmando que já 
elogiou o colega Otacílio em outra oportunidade por este posicionamento. Ressaltou que o papel 
do vereador não é prejudicar o prefeito, mas sim para fazer as críticas necessárias, 
independentemente do mesmo estar presente ou não na sessão. Sobre a questão da corrente, o 
Edil afirmou acreditar que o Vereador Euvaldo também deveria lutar por esta causa, ressaltando 
que muitas pessoas deixaram de ter acesso ao povoado e que a medida deve ser mantida nos 
finais de semana quando o fluxo de pedestres é muito grande. Defendeu que seja designada uma 
pessoa fixa para abrir o acesso nos casos de emergência, afirmando já ter ouvido relato de que 
até mesmo o SAMU não teve acesso ao local por causa da corrente, destacando que não pode 
atestar tal fato. Acrescentou que esteve no referido Povoado em companhia do Vereador Márcio 
Aparecido e que não conseguiram ter acesso ao local porque não havia um funcionário para abrir 
a passagem. Continuando, o Vereador Euvaldo afirmou que o executivo municipal já adotou as 
providências necessárias e designou uma pessoa para ficar responsável pela abertura e 
fechamento do acesso. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos 
funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil, afirmou que a câmara dispõe de 
assessoria jurídica para orientar e esclarecer as dúvidas dos vereadores. Disse que foi mal 
interpretado quando falou que poderia recorrer da decisão da câmara, ressaltando que o projeto já 
está tramitando há mais de vinte dias no legislativo e que não havia necessidade de atropelar o 
andamento com emissão de parecer verbal, destacando que este projeto só vai entrar em vigor no 
próximo ano, havendo tempo hábil para a sua apreciação. Afirmou acreditar que a primeira 
votação foi equivocada, na medida em que não houve a apresentação do parecer.  Em aparte, o 
Vereador Almir esclareceu que o próprio executivo solicitou a tramitação em regime de 
urgência, urgentíssima, destacando que na sessão anterior ele já havia questionado a demora na 
apreciação do referido projeto de lei. Mencionou que foi realizada a primeira votação e que o seu 
parecer verbal foi pela aprovação do projeto com a emenda apresentada pelo colega Ronaldo 
porque está sempre em contato com os moradores da Gruta da Mangabeira e existe um consenso 
de que a taxa de travessia deve ser mantida em R$ 4,00 (quatro reais). Disse que solicitou ao 
contador da câmara para efetuar os cálculos e foi definido que o percentual de 11% (onde por 
cento) equivaleria a uma taxa de R$ 4,06 (quatro reais e seis centavos). Em questão de ordem, o 
Senhor Presidente esclareceu que adotou o mesmo posicionamento em relação ao Projeto de Lei 
que instituiu o REFIS e o Projeto de Lei que definiu o valor da taxa de travessia da Gruta da 
Mangabeira, exatamente para evitar que haja questionamento por parte da bancada de situação 
e/ou oposição. Acrescentou que foi procurado pelo prefeito, o qual solicitou apoio ao Projeto de 
Lei que reajusta a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, afirmando ter dito ao mesmo ser a 
favor da manutenção da taxa em R$ 4,00 (quatro reais), aproveitando para justificar o seu voto a 
favor do parecer apresentado pela comissão. Disse ter sido procurado por moradores da Gruta da 
Mangabeira, que queriam que o valor fosse de R$ 2,00 (dois reais), mas que ponderou com os 
mesmos que este valor seria muito baixo e que deveria ser mantido em R$ 4,00 (quatro reais). 
Defendeu que o reajuste da taxa de travessia seja feito anualmente, evitando um grande impacto 
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e levando em consideração o momento econômico vivido pelo país. Disse que em nenhum 
momento houve a intenção de atropelar o andamento do projeto de lei, mas sim de dar o mesmo 
tratamento que foi dado na tramitação do projeto de lei que instituiu o REFIS no município. 
Continuando, o Vereador Otacílio afirmou que no seu entendimento houve falha já que não teve 
apresentação do parecer. Em seguida, destacou que esteve presente na festa da Gruta da 
Mangabeira, na missa celebrada no dia três (03) de setembro e que nunca viu uma concentração 
de gente tão grande quanto foi registrado este ano. Em aparte, o Vereador Ronaldo afirmou 
discordar do colega, destacando que no seu entendimento este foi o ano em que a Gruta da 
Mangabeira registrou o menor fluxo de turistas na missa realizada no dia três (03) de setembro, 
sugerindo inclusive que esta data não seja fixa e que seja definida como sendo no primeiro 
domingo do mês de setembro, porque quando é realizado no domingo o movimento é muito 
maior. Prosseguindo, o Vereador Otacílio defendeu que cada um tem a sua forma de ver as 
coisas e que ele respeita a opinião de cada um, mas que continua acreditando que foi o maior 
movimento já registrado. Sobre o reajuste da taxa de travessia, afirmou acreditar que em nada vai 
atrapalhar o movimento na Gruta da Mangabeira, mas sim vai possibilitar a realização de 
maiores investimentos por parte do município no incremento do turismo. Destacou que o 
município precisa melhorar a sua arrecadação para poder fazer os investimentos, não podendo 
ficar somente dependente de recursos do estado e do governo federal. Disse que algumas 
discussões que estão sendo registradas entre vereadores não deveriam acontecer, afirmando ser 
preciso respeitar a opinião de quem é a favor e de quem é contra a determinado projeto. 
Salientou que não pauta a sua atuação como sendo situação ou oposição, mas que procura estar 
sempre ao lado do povo, pensando no que é melhor para este, independente do projeto ser de 
autoria do poder executivo. Dando continuidade, o Edil fez uma indicação verbal ao executivo 
municipal solicitando a instalação de manilhas no córrego que dá acesso às localidades do 
Taquari e Capim Açu, bem como, na travessa da estrada que liga a localidade de São Mateus ao 
Riacho do Padre, afirmando que estes córregos tem dificultado o tráfego de veículos. Fez ainda 
uma indicação verbal ao executivo municipal, solicitando a construção de um campo de futebol 
na localidade de São Mateus. Por fim, o Vereador Otacilio agradeceu ao colega Almir pelo 
elogio recebido, afirmando que os embates com o mesmo são sempre muito produtivos. Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público 
presente, e continuando, o Edil lembrou ao colega Euvaldo que em outra sessão o mesmo 
apresentou um parecer favorável ao projeto de lei que reajusta a taxa de travessia da Gruta da 
Mangabeira, e que ele e o Vereador Joel se recusaram a assinar tal parecer. Destacou que na 
presente sessão ele apresentou o seu parecer verbal favorável ao projeto de lei com as emendas 
de sua autoria, esclarecendo que não houve votação de projeto de lei sem parecer da comissão.  
Em aparte, o Vereador Euvaldo afirmou que o parecer apresentado por ele foi em razão de ter 
sido autorizado pelos colegas Ronaldo e Joel, mas que quando apresentou o referido parecer, os 
referidos vereadores tinham mudado de ideia e que nem ele mesmo assinou o parecer.  Dando 
continuidade, o Vereador Ronaldo afirmou não aceitar que o colega Euvaldo insinue que ele 
está mentindo ao dizer que em nenhum momento se posicionou favorável à manutenção da taxa 
em R$ 4,00 (quatro reais), ressaltando que o Vereador Joel é testemunha do fato. Disse ainda,  
que deixou isto muito claro para o Vereador Euvaldo, porque o projeto de lei não tratava de 
valor, mas sim de percentual e por não saber qual o valor da UPM, preferiu estabelecer que seria 
favorável desde que o percentual correspondesse ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Novamente 
em aparte, o Vereador Euvaldo falou que em nenhum momento houve esta discussão acerca de 
valores, já que o projeto estabelece um percentual. Afirmou ter conversado com o chefe do 
executivo municipal e que este vai manter a taxa em R$ 4,00 (quatro reais) até que seja aprovado 
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o projeto de lei definindo o percentual que será cobrado a partir de janeiro do próximo ano, e que 
o valor da taxa será definido pelo executivo municipal. Prosseguindo, o Vereador Ronaldo 
afirmou que o colega Euvaldo está fazendo uma interpretação equivocada do projeto de lei, 
ressaltando que da forma como o mesmo foi encaminhado pelo executivo municipal, a taxa será 
obrigatoriamente do percentual estabelecido da UPM, não havendo margem para o executivo 
fixar a taxa no valor que quiser, mas sim, o que está determinado no referido projeto de lei. 
Mencionou que, em razão disto, apresentou a emenda modificando o percentual para 11% (onze 
por cento), que equivale a R$ 4,00 (quatro reais). Defendeu que o aumento da taxa de travessia 
seja gradual, acreditando que um reajuste de R$ 4,00 (quatro reais) para R$ 10,00 (dez reais) ou 
mais é muito grande, sendo preciso analisar direito. Em aparte, o Vereador Almir disse 
concordar com o colega Ronaldo, já que o projeto de lei é claro ao dispor que a taxa será fixada 
no percentual estabelecido em lei sobre o valor da UPM, que é reajustado anualmente. Destacou 
que na primeira votação, os vereadores aprovaram o projeto com a emenda fixando o percentual 
em 11% (onze por cento), mas que o resultado pode ser alterado na segunda votação por vontade 
da maioria dos membros da casa e que caso isto ocorra a taxa será reajustada para R$ 9,98 (nove 
reais e noventa e oito centavos). Acrescentou que a emenda apresentada pelo Vereador Ronaldo, 
na verdade, não fixa a taxa em R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos), já que a UPM será 
reajustada pelo município, e tudo indica que este valor vai ficar mais alto no próximo ano, 
destacando que os reajustes serão anuais automaticamente a partir de então. Dando continuidade, 
o Vereador Ronaldo agradeceu os esclarecimentos do colega Almir, e disse que o Vereador 
Euvaldo estava distorcendo a sua fala. Em seguida, o Edil afirmou que se na próxima votação o 
projeto for aprovado com a emenda fixando o percentual em 11% (onze por cento), que a partir 
daí os reajustes serão feitos anual e gradativamente. Defendeu que seja feito um estudo do 
impacto que o reajuste da taxa está causando no turismo da Gruta da Mangabeira, e não que seja 
fixado um valor arbitrariamente por um grupo de pessoas, ressaltando que ele não concorda com 
um reajuste de 400% (quatrocentos por cento) de uma única vez. Dando continuidade, afirmou 
ter enviado cinco requerimentos ao poder executivo e que até a presente data não obteve 
resposta, ressaltando que são pedidos essenciais para o exercício da função de fiscalizar, que é 
nata dos vereadores. Solicitou ao Senhor Presidente que reiterasse todos os requerimentos feitos 
anteriormente, destacando ter interesse de saber quanto está sendo pago a cada máquina e 
equipamento que está trabalhando no município. Destacou que na planilha de pagamentos a 
empresa Tribo Transportes, um mesmo veículo recebeu R$ 6.000,00 (seis mil reais) em um mês 
e no seguinte recebeu R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). Acrescentou que tem Van 
trabalhando na sua região e ganhando em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por 
mês, mas que na planilha da Tribo Transportes consta o pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e 
trezentos reais). Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da 
Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil mencionou que pediu na sessão passada o 
encaminhamento de ofício para a Secretária de Assistência Social solicitando o seu 
comparecimento ao legislativo municipal, solicitando novamente ao Senhor Presidente que peça 
ao assessor jurídico para encaminhar o referido ofício. Em seguida, afirmou que o município 
assinou um TAC vedando a contratação temporária de funcionários, bem como, a atuação de 
cooperativa, mas que consultando o Diário Oficial do município verificou que uma cooperativa 
de trabalhadores foi declarada vencedora de um certame licitatório, solicitando ao Senhor 
Presidente que seja enviado ofício ao poder executivo com cópia do referido procedimento 
licitatório N.º 042/2017 para verificar se o mesmo contraria o TAC que foi assinado pelo 
município. Prosseguindo, o Edil solicitou ainda ao Senhor Presidente, o reenvio de todos os 
ofícios solicitados por ele anteriormente, bem como, a elaboração das duas moções, sendo uma 
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de repúdio para Itaguarana e outra de apoio para os funcionários da referida empresa, facultando 
o direito a todos os vereadores que queiram subscrevê-las. Dando continuidade, o Vereador 
Almir, representando a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que existe um 
projeto de lei que trata da denominação de logradouros público em tramitação no legislativo 
municipal, e que se os membros desta comissão, vereadores Euvaldo e Sivaldo estivessem de 
acordo que ele poderia nesta sessão, emitir o parecer favorável à aprovação do mesmo, 
ressaltando que não tinha interesse na apresentação de emenda e que, caso fosse interesse da 
presidência e não houvesse objeção, que o parecer poderia ser submetido à apreciação do 
plenário. Em questão de ordem, o Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, 
Vereador Otacílio, defendeu que a apresentação do parecer ao citado projeto de lei deve ser 
feito por escrito. Dando continuidade, o Vereador Almir destacou que o seu parecer verbal é 
pela aprovação do projeto de lei em questão, ressaltando que compete agora aos vereadores 
Sivaldo e Euvaldo se manifestarem se concordam com o referido parecer. Em questão de ordem, 
o Senhor Presidente esclareceu que o espaço destinado a Ordem do Dia já havia sido encerrado, 
e que aquele momento da sessão estava sido reservado ao Grande Expediente, não cabendo mais 
a votação do referido projeto de lei, devendo a apreciação do parecer e a primeira votação ser 
realizadas na próxima sessão. Prosseguindo, o Vereador Almir esclareceu que sua intenção não 
era de tumultuar a sessão, mas sim agilizar a tramitação do referido projeto de lei, tendo em vista 
que o município foi contemplado com verbas para calçamento e precisa indicar quais ruas serão 
pavimentadas. Novamente em questão de ordem, o Senhor Presidente questionou aos membros 
das comissões se aceitavam emitir o parecer verbal, possibilitando a votação do referido projeto 
de lei na presente sessão. Não havendo acordo, a votação ficou certa para ser realizada na 
próxima sessão. Continuando, o Vereador Almir destacou que faltou o bom senso dos 
vereadores tendo em vista que se trata de um convênio federal e que a qualquer momento o 
prefeito pode ser convidado para ir a Brasília assiná-lo. Mencionou que existem outros projetos 
em tramitação nesta Casa, mas que ele está priorizando a tramitação deste porque o próprio 
prefeito afirmou que o Deputado Federal Benito Gama destinou uma emenda de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para pavimentação de ruas do município, desculpando-se 
mais uma vez por não ter abordado esta questão no momento oportuno. Em aparte, o Vereador 
Otacílio destacou que o parecer deveria ter sido apresentado antes do Grande Expediente, e que 
o legislativo iria atropelar o regimento se fizesse esta votação na presente sessão. Em seguida, o 
Vereador Almir destacou que as comissões são formadas por três membros e que dois destes 
estavam de acordo com a emissão do parecer verbal, prevalecendo a vontade da maioria, 
devendo a decisão ser acatada pelo presidente da comissão. Enfatizou que concorda de que é 
preciso seguir o regimento interno, mas que em sessão extraordinária recente foi aceita a 
apresentação de parecer verbal e foi realizada a primeira votação na mesma sessão, destacando 
que nesse caso prevaleceu o bom senso dos colegas. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil falou que ouviu atentamente as falas dos colegas que os 
antecederam sobre o papel das comissões e que, em sua opinião, os membros das comissões 
devem se reunir antes da sessão e já trazer o parecer pronto para ser submetido à apreciação do 
plenário. Destacou que o vereador está trazendo emenda para ser debatida no plenário, quando 
primeiro a mesma deveria ser debatida no âmbito das comissões. Afirmou que isto vai evitar 
discussões desnecessárias durante a sessão, sugerindo aos vereadores que ainda não fizeram o 
uso da palavra, para que estes fizessem as suas anotações e deixassem seus comentários para o 
momento oportuno, achando que isto vai fazer com que as reuniões transcorram de forma mais 
célere e evite os embates desnecessários. Em seguida, o Edil afirmou concordar com a opinião de 
todos os vereadores acerca do projeto de reajuste da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, 
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salientando que cada vereador tem sua posição, sendo preciso respeitar. Agradeceu a presença do 
público, ressaltando que apesar de não ser muito de falar, sempre se posicionou de forma clara e 
transparente. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, a Vereadora disse ao colega Almir, que é preciso moderar a sua fala quando se 
dirige ao assessor jurídico, ressaltando que por ambos estarem exercendo o primeiro mandato, 
precisam saber que existem trâmites e procedimentos a serem seguidos, enfatizando que ela 
mesmo não sabia que o representante do sindicato não poderia fazer uma proposição para o 
legislativo, e que depois se desculpou pelo seu erro. Afirmou que o respeito deve existir entre os 
Edis e a equipe de assessoria, bem como, entre os próprios vereadores, ressaltando que em 
nenhum momento vai se deixar induzir por ninguém, que tem a sua própria opinião e que recorre 
ao assessor quando tem alguma dúvida, destacando que além de assessor jurídico, Dr. Antônio 
Augusto, já foi vereador na câmara de Ituaçu. Em seguida, pediu a todos os vereadores que 
evitassem usar termos pejorativos como ‘mentiroso’, ressaltando que fica feio para a câmara, e 
que a sua maior felicidade é ouvir um elogio pela forma como os vereadores tem se portado nas 
votações dos projetos, independentemente de ser situação ou oposição, deixando prevalecer os 
interesses da comunidade. Mencionou que agora vai começar a circular na cidade que um 
vereador está chamando o outro de mentiroso. Destacou que os embates fazem parte da essência 
do próprio legislativo e que admira o colega Almir pela forma aguerrida com que defende as 
suas opiniões, mas acha que ele precisa moderar a sua fala. Disse ser preciso esperar que o 
vereador conclua o seu raciocínio antes de solicitar aparte, porque muitas vezes o vereador está 
tendo o seu raciocínio interrompido, questionando se existe uma limitação na concessão dos 
apartes. Continuando, a Vereadora Elza Marillu comentou a fala do colega Adriano sobre o 
problema de um paciente relatado por ele, enfatizando que nunca procurou a Secretária 
Municipal de Saúde, optando por procurar diretamente o prefeito. Destacou que se o vereador 
Adriano, que é da situação, está tendo este tipo de problema, imagina ela que é da oposição. 
Disse que foi procurada pela mãe de Miguel, de Tranqueiras, informando que a mesma foi 
transportada de Van para Salvador e que o motorista se perdeu naquela cidade, solicitando a ela 
que interfira junto ao prefeito para evitar que isto volte a ocorrer. Falou que vai procurar o 
prefeito Adalberto Luz diretamente, destacando que existe caso do carro ter sido negado e depois 
a pessoa tomar conhecimento de que o veículo estava à disposição no município. Destacou que o 
fato de ter o carro disponível não necessariamente obriga o município a usá-lo, já que muitos 
pacientes podem usar o transporte regular. Em aparte, o Vereador Almir destacou que o 
município não é obrigado a usar os veículos existentes para fazer o transporte de pacientes, 
ressaltando que isto pode até mesmo configurar uma ilegalidade, já que se um carro foi 
comprado com recurso federal do Programa Bolsa Família não pode ser usado para outra 
finalidade, a não ser que seja por determinação judicial. Destacou que o município dispõe de 
uma frota de veículos da própria Secretaria de Saúde, dispondo ainda dos carros alugados, mas 
que o fato de ter carro de outros setores à disposição não justifica a crítica feita pela colega Elza 
Marillu. Dando continuidade, a Vereadora Elza Marillu falou que o fato narrado por ela foi 
referente a um veículo da Secretaria de Saúde, que ela procurou averiguar se o veículo estava 
atendendo alguma programação naquele dia, tendo sido informada de que não havia nada 
programado para o dia em questão. Disse que tentou falar com o prefeito para levar ao 
conhecimento do mesmo porque se tratava de uma paciente idosa, em estado de saúde delicado e 
que não poderia sequer ser transportada em uma Van. Afirmou não estava fazendo uma crítica 
aleatória, ou que tomou conhecimento através de terceiros, enfatizando que sabe informar qual 
foi o dia, qual era o carro e quem era o motorista. Novamente em aparte, o Vereador Almir 
destacou que na sessão anterior, quando a Secretária de Saúde esteve presente na sessão, todos os 
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vereadores deveriam ter feito este tipo de questionamento à mesma, salientando que ele falou 
que as pessoas estão tendo o transporte negado e acabam recorrendo aos vereadores, e que ouviu 
como resposta da Secretária que o vereador que ajudava estava cometendo uma ilegalidade. 
Afirmou acreditar que os demais vereadores o apoiariam e confirmariam o que foi dito por ele, 
citando como exemplo, os vereadores Adriano e Euvaldo que rotineiramente fazem o transporte 
de pacientes. Disse ter aproveitado a presença da Secretária de Saúde para cobrar uma 
disponibilidade mais efetiva dos veículos para fazer o transporte de pacientes, enfatizando que 
determinados pacientes podem ir de Van, até mesmo de ônibus, mas que alguns destes precisam 
de uma atenção especial, sendo necessário usar o bom senso. Salientou que os vereadores 
precisam aproveitar a presença de autoridades do município na sessão para fazer as suas 
cobranças e reivindicações, ressaltando que esta conduta ajuda a autoridade porque alerta sobre o 
problema. Em seguida, solicitou ao Vereador Adriano, líder do governo, que conversasse 
diretamente com a Secretária de Saúde para levar esta demanda dos vereadores e ver se a mesma 
consegue dar uma solução para o problema no transporte de pessoas enfermas, que são 
portadoras de necessidades especiais. Dando continuidade, a Vereador Elza Marillu esclareceu 
que aconteceu com ela situação similar à que foi narrada pelo colega Adriano, e que assim como 
ele, tal situação aconteceu após a presença da Secretária de Saúde na câmara. Em seguida, 
solicitou do ao senhor Presidente, o envio de ofício para a Secretária Municipal de Assistência 
Social para prestar esclarecimentos sobre a concessão de benefício eventual, principalmente no 
que tange à concessão de cestas básicas. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, 
e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão da Câmara, ao tempo 
em que, parabenizou o diretor de esportes, Senhor Rui Humberto Moreira Bonfim, pelo trabalho 
desenvolvido, afirmando ter ido ao estádio no final de semana e ter sido muito bem recebido. Em 
seguida, parabenizou o colega Almir pela sua fala, ressaltando que em outras sessões houve a 
apresentação de parecer verbal, o mesmo foi votado pelo plenário e o projeto foi submetido a 
primeira votação sem que nenhum vereador se manifestasse contrariamente a este procedimento. 
Dando continuidade, o Vereador Joel parabenizou a Secretária Municipal de Saúde por ter 
comparecido à sessão da câmara, destacando que a mesma pode ter negado um pedido que lhe 
foi feito pelo vereador, mas também já ajudou muitas outras pessoas que também pediram. 
Enfatizou que o Secretário não pode ajudar a todos que a ele recorrem se não tiverem o apoio 
irrestrito do prefeito. Dando continuidade, o Edil disse que não pode aceitar que o seu 
posicionamento seja questionado, enfatizando que sempre se manifestou contrário ao projeto de 
reajuste da taxa de travessia da Gruta da Mangabeira e que jamais disse a ninguém que era a 
favor do projeto de lei encaminhado pelo poder executivo. Destacou que o referido projeto de lei 
foi submetido a primeira votação na sessão e foi aprovado com a emenda apresentada pelo 
Vereador Ronaldo, aproveitando para parabenizar o Presidente Márcio Aparecido pela forma 
coerente como tem conduzido os trabalhos do legislativo municipal, enfatizando que na próxima 
sessão espera encerrar esta discussão com a realização da segunda e última votação. Na 
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Líderes da Oposição e da Situação, 
respectivamente. Inicialmente usou da palavra, o Lider da Oposição, Vereador Almir Santos 
Pessoa, o qual aproveitou a oportunidade para parabenizar o Diretor de Esportes, Senhor Rui 
Humberto Moreira Bonfim, pelo belíssimo campeonato organizado pelo mesmo, destacando que 
prestigiou todas as rodadas e que a competição foi muito bem organizada. Ressaltou a 
importância do esporte, solicitando ao referido Diretor que organizasse novas competições e 
estabelecesse um calendário esportivo no município nas mais variadas modalidades. Solicitou ao 
Senhor Presidente que seja reiterado o ofício de sua autoria, para melhoria do sistema de 
iluminação da quadra de esporte do Distrito de Tranqueiras, destacando que já conversou com o 
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chefe de gabinete a respeito do assunto e que este ficou de resolver tal problema. Em seguida, 
usou da palavra, o Lider da Situação, Vereador Adriano Silva Machado,  mencionando que o 
fato narrado por ele aconteceu posteriormente à vinda da Secretária de Saúde à câmara, 
destacando que até aquela data ainda não havia ido pedir diretamente nada a ela, mas que no 
caso em questão trata-se de uma pessoa carente, que não tem condição de fretar um veículo e que 
não pode ir de ônibus, e que a Secretária de Saúde não honrou com a sua palavra. Dirigindo-se 
ao colega Joel, o Edil  afirmou que ele precisa refletir melhor sobre a sua fala, destacando que 
em outra sessão o mesmo afirmou que votou em determinada matéria porque o vereador Euvaldo 
mandou, destacando que um vereador não pode mandar no outro, que cabe a cada um analisar o 
projeto, formar a sua convicção e votar. Finalizando, o Vereador Adriano disse que gostaria de 
deixar registrado o seu repúdio a atitude da Secretária Municipal de Saúde. Logo após, o 
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, quebrou o protocolo e 
franqueou a palavra ao Chefe de Gabinete, Senhor Aroldo Lima Chaves, para o mesmo fazer 
um convite aos vereadores. Em seguida, o Senhor Aroldo Lima Chaves, saudou a todos os 
presentes, e destacou que no dia seguinte (sábado) às 10hs00min, na área de eventos seria 
realizada a solenidade de entrega de cinco tratores agrícolas para associações deste município 
com a presença do Deputado Federal Benito Gama, convidando a todos os vereadores para 
participar da referida solenidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente, saudou a todos os 
presentes, e mencionou que todos os benefícios que chegam para o município, independente de 
quem tenha trazido, serão sempre bem vindos.  Ressaltou que os embates fazem parte da 
essência do próprio legislativo, mas que gostaria de ratificar a fala do Vereador Sivaldo quando o 
mesmo ponderou a necessidade de reunião prévia dos membros das comissões para que o 
parecer seja elaborado antes da sessão. Destacou que o legislativo precisa seguir o seu regimento 
interno, citando como exemplo, o artigo 74 deste, que preceitua que os pareceres serão 
ordinariamente escritos, admitindo-se, contudo, a oralidade nos seguintes casos: na matéria em 
regime de urgência; quando versarem sobre emendas à redação final; e quando esgotado o prazo 
da comissão. Disse que em razão desta última previsão é que foi acatado o parecer verbal 
apresentado ao Projeto de Lei nº 006/2017, tendo sido o mesmo incluído na pauta desta sessão. 
Acrescentou que também procedeu desta forma na tramitação do projeto de lei que tratou do 
REFIS, oportunidade em que aceitou os pareceres verbais. Dando continuidade, destacou que o 
artigo 146 do Regimento Interno, que trata dos apartes, estipulando ser uma interrupção do 
orador por tempo breve com indagação ou esclarecimento relativo à sua exposição, dependendo 
de autorização do orador. Destacou que se o orador recusar o aparte a um orador, não poderá 
conceder a outro. Solicitou aos vereadores que usem o aparte de forma coerente para evitar que 
as sessões fiquem cansativas e repetitivas. Ressaltou que se o vereador ainda não fez uso da 
palavra, pode deixar para comentar a matéria em sua fala. Em seguida, comentou a fala do 
Vereador Adriano, destacando que o Edil tem total liberdade para expressar a sua opinião e que é 
preciso que todos respeitem este direito, mas que precisam fazer isto sem ofender os demais 
vereadores. Enfatizou que o vereador que se sentir ofendido pode entrar com uma representação 
contra o outro. 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 
vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete.  
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