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Ata da Terceira

 

Sessão Ordinária do Segundo

 

Período, do Terceiro

 

Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.

 

Aos

 

vinte e três

 

dias

 

do mês de agosto

 

do ano 
de dois mil e dezenove, 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 Euvaldo Figueredo da Silva (2º 
Secretário).

 
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os 

seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente);
 

Reinalvo Rocha Ferreira 
(Vice-Presidente);

 
Joel Teixeira Silva (1º Secretário); Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário); 

Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos Pessoa, Otacilio Caíres de Souza, Adriano Silva Machado, 
Ronaldo da Silva Rocha, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos

 
e Tertulina Silva Andrade. 

Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha,

 
“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.

 
Em seguida, o Senhor Presidente iniciou o

 
PEQUENO 

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

Requerimento apresentado pela Presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública 
Municipal de Ituaçu, Senhora Risoleyde Costa Silva, solicitando espaço na Tribuna Livre para a 
sessão ordinária a ser realizada no dia 23.08.19, para pedir apoio desta Casa, no que se refere as 
paralizações, greve e reivindicações dos Direitos dos Professores da Rede Municipal de Ensino;  
b) - Requerimento apresentado pelo representante da CDL, Senhor  Ubirajara Moreira Bonfim, 
solicitando o uso da Tribuna Livre na sessão ordinária a ser realizada no dia 23.08.19,  para tratar 
de assunto de interesse dos comerciantes deste município, no que diz respeito da cobrança de taxa 
de regularização de alvará de construção; c) – Convite  encaminhado pela Secretária Municipal de 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Senhora Andréia, ao Presidente da Câmara e demais 
Vereadores, para participar

 
e da grande decisão do Campeonato Municipal de Ituaçu-BA, a 

realizar-se no próximo domingo, dia 25.08.19, a partir das 16hs00min, no Estádio Murito 
Hermínio de Brito (O Muritão), entre as equipes da Várzea X Lage, onde também iremos 
homenagear o filho ilustre de Ituaçu, Senhor Antônio Guimarães Filho, autor do hino do nosso 
município e atleta da equipe do São Luís e da seleção de Ituaçu, em décadas passadas. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente parabenizou e agradeceu a presença de todos os professores, 
ressaltando que os mesmos vieram ao legislativo municipal para solicitar o apoio dos vereadores, 
enfatizando que a Câmara realizou um manifesto em apoio aos professores. Disse que a educação 
é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento em todo o mundo, destacando que há 
poucos dias foi exibido um programa de televisão em que o apresentador visitou a Coreia do Sul, 
que havia enfrentado uma guerra e depois disso investiu na formação dos professores e somente 
após isso é que conseguiu se reerguer. Afirmou que os professores estão certos em correr atrás dos 
seus direitos, que eles precisam ser valorizados, que tem o seu apoio nessa questão, bem como 
acredita que todos os demais vereadores também apoiam essa causa. Mencionou que o manifesto 
feito pela Câmara foi em nome de todos os vereadores que integram a casa legislativa, voltando a 
parabenizar os professores pela luta, agradecendo a presença dos mesmos na sessão. Em seguida, 

 
o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos Edis pelo tempo regimental de cinco minutos para 
comentar sobre os expedientes lidos. 

 

Não houve uso da palavra. Na sequência, o Senhor 
Presidente abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE, e comunicou a todos que estavam 
inscritos, a representante do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Ituaçu, 
Professora Valdirene Ávila, para pedir apoio desta Casa, no que se refere as paralizações, greve e 
reivindicações dos Direitos dos Professores da Rede Pública Municipal, conforme requerimento 
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apresentado na Secretaria desta Casa no dia 20.08.19, acima referido; a   Secretária de Educação, 
Senhora Erica Santos Luz Amorim, para falar sobre assunto referente a área de educação; e o 
representante da CDL, Senhor

 

Ubirajara Moreira Bonfim, para tratar de assunto de interesse dos 
comerciantes deste município, no que diz respeito da cobrança de taxa de regularização de alvará 
de construção. Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente concedeu aos inscritos o 
tempo regimental de cinco minutos para os mesmos fazerem os seus pronunciamentos. Pela ordem 
de inscrição, usou da palavra a representante do Sindicato dos Professores da Rede Pública 
Municipal de Ituaçu. Fazendo uso da palavra a representante do Sindicato dos Professores da 
Rede Pública Municipal de Ituaçu, Professora Valdirene Ávila , inicialmente saudou a todos os 
presentes, ao tempo em que, agradeceu a oportunidade de fazer uso da Tribuna Livre e representar 
os seus colegas professores. Prosseguindo, disse ter consciência da importância dos vereadores, 
afirmando que os mesmos são os representantes do povo no município. Mencionou que os 
vereadores deram um voto de confiança aos professores quando assinaram o ofício, mas que o 
motivo da sua presença era para pedir um apoio mais efetivo. Em seguida, fez a leitura de um 
trecho do ofício, assinado por todos os vereadores e encaminhado ao Poder Executivo, e 
continuando, afirmou que o prefeito está legislando através de Decretos, ignorando as leis  que 
regem a educação, citando o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira dos Professores,  

enfatizando que essas leis foram aprovadas pela Câmara de Vereadores de Ituaçu. Afirmou ainda,  

que existe o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação, sendo que este último 
também foi aprovado pela Câmara Municipal de Ituaçu, ressaltando que o Senhor Presidente 
participou ativamente na construção dessa lei. Acrescentou  que existe a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, ressaltando que todas as leis citadas garantem aos professores o direito ao 
aperfeiçoamento profissional e o Plano de Carreira e o Estatuto garantem os demais direitos, que 
estão sendo tirados dos professores pelos Decretos do Poder Executivo. Falou  que os vereadores 
estão cientes da inconstitucionalidade desses decretos, pois o Decreto existe para regulamentar 
uma lei e nunca para contrariá-la. Disse que treze professores não recebem mais pelo 
deslocamento da zona rural ou de outros municípios para o seu local de trabalho, ressaltando ser 
uma delas. Afirmou que mais de cem professore deixaram de receber pelos cursos de 
aperfeiçoamento, e que até o presente momento somente dezoito professores voltaram a receber. 
Destacou

 
que dezoito professores perderam todos os direitos trabalhistas e tiveram os seus salários 

reduzidos em 50% (cinquenta por cento), enfatizando que esses professores tem mais de vinte 
anos de serviços públicos. Disse que sete professores que se aposentaram e querem continuar 
trabalhando foram exonerados, e que três deles já conseguiram ser reintegrados após ajuizar ação 
na justiça. Salientou

 

que essas perdas ferem os professores, prejudicando não somente aos 
mesmos, mas a todas as suas famílias, já que muitos só dispõe desse recurso para custear as 
despesas de toda a família e, após vinte anos de serviço, tiveram os seus rendimentos reduzidos 
pela metade. Falou

 

que algumas pessoas estão tentando desqualificar o movimento, afirmando que 
o movimento está sendo organizado por alguns ‘gatos pingados’, e que trata-se de um movimento 
político. Afirmou que o ato é político, mas não político-partidário, porque o partido

 

dos 
professores é e sempre será a educação. Mencionou

 

que tem sido dito que os representantes do 
sindicato não compareceram às reuniões e que por esse motivo os professores não

 

estariam 
recebendo pelos cursos de aperfeiçoamento, afirmando que os certificados apresentados pelos 
professores já foram analisados pela comissão responsável pela gestão do Plano de Carreira. Disse 
que essa comissão é formada por quatro membros, sendo que três membros são os mesmos da 
gestão anterior e que eles têm

 

o apoio de um Procurador do Município, Dr. Mateus. Destacou

 

que 
esse é mais um equívoco do Decerto, porque trata dos certificados já deferidos por essa comissão 
responsável pela gestão do Plano de Carreira do Município. Ressaltou que os direitos garantidos 
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no Plano de Carreira foram conquistados após muita luta, que eles não podem abrir mão dos 
mesmos sem uma justificativa convincente, salientando, que o gestor alegou que as demissões 
teriam como motivo

 

a redução do índice de pessoal. A Professora Valdirene foi enfática em dizer

 

que os professores não são alienados, são conhecedores da existência da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), acreditando

 

que há uma contradição porque o executivo municipal criou cargos no 
âmbito da Secretaria de Educação. Afirmou que logo após baixar os quatro decretos, o projeto foi 
aprovado pela Câmara, ressaltando acreditar que os vereadores não tinham conhecimento da 
situação grave enfrentada pelo setor

 
de educação

 
no município. Questionou como o poder 

executivo pode demitir sob a alegação de cumprir o índice de pessoal e no mesmo instante criar 
novos cargos? Falou

 
que, além disso,

 
o gestor criou vários cargos comissionados e a LRF é clara 

ao dispor que primeiro é preciso cortar os comissionados, mas que em Ituaçu está sendo primeiro 
retirado de quem exerce cargo efetivo. Afirmou que a educação é o pilar para o crescimento, que 
os professores acreditam nisso, acreditam na formação de cidadãos críticos, capazes de lutar pelos 
seus direitos, ideais, e que esse tem sido o objetivo de cada um dos professores que ensinam na 
rede pública municipal. Enfatizou

 
que se ela está ensinando isso aos seus alunos, não pode se calar 

quando o seu direito está sendo ameaçado e ferido, voltando a pedir o apoio dos vereadores, no 
sentido de intervir nos desmandos do Gestor Municipal.  Em seguida, usou da palavra a Secretária 
Municipal de Educação e Cultura. Fazendo uso da palavra, a Secretária  Municipal de Educação 
e Cultura, Senhora Erica Santos Luz Amorim, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
afirmou que o seu objetivo é estabelecer um diálogo com os professores e esclarecer alguns pontos 
abordados pela Professora Valdirene Ávila. Disse que esse embate com a classe dos professores 
vem se estendendo pelos últimos três meses em razão de Decretos publicados no final de maio, 
afirmando que esses decretos têm sido muito questionados e causaram muita polêmica no 
município. Destacou que os decretos foram publicados em razão da necessidade, motivados por 
alguns pareceres recebidos da Procuradoria do Município, ressaltando que o seu objetivo nunca foi 
ser arbitrária ou contrária a classe em si. Disse que, logo que assumiu o cargo de Secretária de 
Educação, os Procuradores a chamaram para relatar um problema existente na rede municipal, que 
era a situação dos professores não aprovados em concurso público, sendo cobrado dela que 
adotasse alguma providência para resolver esse problema, sendo que era

 
uma situação que já vinha 

se arrastando há muito tempo. Afirmou que muito foi questionado, muito foi falado, mas nada 
nunca foi feito em relação a esse problema, e que não sabe se felizmente ou infelizmente esse 
problema lhe foi apresentado e pedido

 
que fosse adotada uma solução, salientando que esse foi o 

primeiro Decreto pontuado pela Professora Valdirene. Enfatizou

 
que a Procuradoria elaborou 

pareceres individuais para cada um dos servidores que se encontravam nessa situação e com base 
neles foi aberto um Processo Administrativo para apurar se existia ou não regularidade na 
manutenção desses professores no Plano de Carreira. Afirmou que o Processo Administrativo foi 
concluído, a comissão

 

já lhe entregou o resultado, ela já encaminhou para a Procuradoria,

 
destacando, que a decisão da comissão foi suspender o pagamento de benefícios e gratificações 
aos professores que não foram aprovados em concurso público. Disse ter um imenso respeito por 
esses profissionais, afirmando que os mesmos são seus colegas de profissão e que tem um carinho 
grande por muitos deles, mas que o problema chegou e ela tinha que, felizmente ou infelizmente, 
adotar uma solução, enfatizando, que

 

não se sente feliz por ter feito isso, mas na condição de 
Secretária de Educação não poderia se omitir nessa questão. Manifestou os seus sentimentos de 
tristeza em relação aos seus colegas de profissão em relação ao que aconteceu, voltando a afirmar 
que não está feliz com o que aconteceu,

 

que foi uma decisão difícil, que

 

não

 

é fácil retirar parte do 
rendimento de uma pessoa, mas que na condição de gestora era a decisão que precisava ser 
tomada, até porque havia sido instaurado um processo administrativo e o mesmo tinha que ser 
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concluído. Afirmou que a Procuradoria já se manifestou acerca da decisão da comissão e em breve 
será publicada a decisão final, regulamentado aquele decreto que foi publicado e suspendeu 
temporariamente esse pagamento. Destacou

 

que o Decreto foi claro ao dispor que, ao final do 
processo administrativo, após a apuração da legalidade, se os professores tivessem direito ao 
pagamento, os mesmos receberiam todos os pagamentos retroativos. Dando continuidade, a 
Secretária comentou a situação do pagamento do deslocamento, afirmando que esse problema lhe 
foi relatado em uma reunião na Prefeitura, que na oportunidade chegou-se ao entendimento que 
não faz sentido o professor que se desloca da sede para zona rural ter direito e o que se desloca da 
zona rural para a sede não ter, mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma regulamentação. 
Afirmou que analisou o decreto e até questionou a postura da Procuradoria do Município, porque 
muitos pedidos dos professores foram encaminhados para a Procuradoria e essa acabou negando. 
Disse que a Procuradoria do Município já deixou clara que a sua atuação é independente, que o 
seu objetivo é defender os interesses do município e não do gestor, ressaltando que não pode 
cruzar os braços diante de um parecer assinado por três advogados, aprovados em concurso e 
responsáveis pela

 
Procuradoria Jurídica do Município. Falou

 
que é preciso analisar o processo e 

averiguar se tem ou não o direito, porque a partir do momento em que recebe uma notificação da 
Procuradoria, precisa tomar uma atitude em relação ao problema que lhe foi apresentado, que não 
pode ignorar o problema e guardar o ofício em uma gaveta. Disse que, infelizmente, as medidas 
tomadas não vão agradar a todos, mas é preciso adotar uma postura em relação a isso. 
Prosseguindo, comentou a situação dos professores aposentados que foram afastados, afirmando 
que inicialmente o executivo editou um Decreto afastando a maioria dos funcionários aposentados 
e que posteriormente descobriu-se que havia professores aposentados. Disse que a administração 
municipal tomou a mesma medida em relação aos professores, já que havia adotado medida 
semelhante em relação a outros funcionários. Afirmou que alguns já foram reintegrados por 
decisão judicial e estão trabalhando, e que isso vai ser levado ao conhecimento do Tribunal de 
Contas dos Municípios para justificar o não cumprimento do índice de pessoal. Dando 
continuidade, comentou o Decreto a respeito do pagamento das gratificações, afirmando que desde 
o final do ano anterior foram realizadas algumas reuniões na Secretaria com a comissão de 
avaliação do Plano, a Procuradoria Jurídica do Município, a pedido desta, para alertar a comissões 
sobre possíveis irregularidades na concessão de gratificações de aperfeiçoamento, que na 
oportunidade a Procuradoria foi enfática em dizer que na análise de alguns processos foi detectado 
o equívoco na concessão de benefícios, que a Comissão deveria rever os seus atos. Afirmou que 
na oportunidade, os procuradores começaram a questionar alguns cursos de aperfeiçoamento, 
algumas regularidades nos certificados apresentados por falta de credenciamento junto ao MEC, 
carga horária, sendo inúmeros os questionamentos feitos. Acrescentou

 

que os membros da 
Comissão também apresentaram os seus argumentos e questionamentos, mas que não houve a 
adoção de nenhuma medida prática. Mencionou

 

que em fevereiro deste ano a Procuradoria enviou 
um parecer esclarecendo quais procedimentos devem ser adotado na concessão do adicional de 
aperfeiçoamento, que foi sugerida a capacitação dos membros da comissão, já que os mesmos 
tinham apenas o texto legal para embasar as suas decisões, sendo necessário que os mesmos 
fossem melhor capacitados para tomar as decisões. Disse que isso causou uma inquietação muito 
grande em toda a equipe, que esse problema foi levado ao conhecimento do Sindicato, que ficaram 
muitas dúvidas em relação à capacidade da co missão para reavaliar os documentos apresentados. 
Disse que a Procuradoria deu duas alternativas: suspensão para análise de todos os certificados 
sem necessidade de abertura de processo administrativo para devolução dos valores recebidos, 
caso fosse constatada a irregularidade; ou a abertura de um processo administrativo. Afirmou que 
desde o início manifestou contra a abertura de processo administrativo e eventual devolução dos 
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recursos recebidos, porque se colocou na condição de professora e que também recebia por cursos 
de aperfeiçoamento feitos. Falou

 

que seria muito injusto os professores terem que devolver 
dinheiro para os cofres públicos, sob a alegação de que os mesmos teriam causado danos ao erário 
público, bem como sugerido a responsabilização dos gestores responsáveis pela concessão, como 
foi relatado pela Procuradoria do Município em seu parecer. Disse que ficou muito preocupada 
com essa possibilidade, que procurou seguir a orientação da Procuradoria do Município, até 
porque ficou com medo de ser penalizada como gestora. Afirmou que precisava adotar alguma 
medida diante do problema, que não poderia ignorar o parecer da Procuradoria do Município. 
Falou

 
que desde então muita coisa tem sido dita, que ela gostaria de contar com a compreensão de 

todos para pontuar algumas questões, mesmo ciente de que isso vai extrapolar o tempo regimental, 
mas que esse é o momento que ela dispõe para fazer esses esclarecimentos. Disse que não

 
costuma 

usar as redes sociais para ficar debatendo com ninguém, que é preciso esclarecer as coisas, até 
porque a sua imagem foi ferida, seja intencionalmente ou não. Comentou

 
que nos primeiros dias 

de paralisação, no mês de junho, muita coisa verdadeira e
 
muita coisa falsa foram ditas, que 

pessoas oportunistas se aproveitaram daquele momento para envenenar e tentar exaltar ainda mais 
os ânimos. Afirmou que acompanhou o movimento dos professores, defendendo que os mesmos 
tem total direito de se manifestar, que ela mesmo já participou de outras manifestações, todas 
pacíficas e honrosas, que no terceiro dia de paralisação, em frente da Secretaria de Educação, 
aconteceu um equívoco. Disse que estava no local, observando a manifestação, que ainda não 
estava sendo feita a análise dos documentos apresentados pelos  professores para obtenção do 
pagamento do adicional de gratificação, apesar de já terem se passado cerca de quinze dias da 
edição do Decreto e que isso estava lhe angustiando. Falou  que no momento em que a 
manifestação estava passando em frente da Secretaria, que chamou a Senhora Risoleyde e ela veio 
acompanhada de outra pessoa ao seu encontro, oportunidade em que pediu às mesmas que 
comparecessem às reuniões, porque os cursos não estavam sendo avaliados e  quanto mais essa 
análise demorasse, mais os professores demorariam para voltar a receber. Afirmou que a 
Professora Maria do Alívio lhe pediu para começar a negociar e assim por um fim à paralisação, 
lhe pedindo que fosse marcada uma reunião com o prefeito

 
para suspender os decretos e resolver 

logo o problema. Disse ter deixado claro que não haveria a suspensão dos decretos, porque os que 
suspenderam os benefícios dos planos e exoneraram os professores só poderiam ser revertidos 
com a obtenção de medidas judiciais e que o que suspendeu o pagamento do benefício pelo 
aperfeiçoamento profissional estaria sujeita à reavaliação pedida pela Procuradoria do Município, 
mas que se colocou à disposição para intermediar uma reunião com o prefeito para estabelecer um 
canal de diálogo. Afirmou que passados poucos minutos foi dito aos professores que a Secretaria 
tinha pedido para que eles retornassem para sala de aula, que ela estaria disposta a negociar. Falou
que não vê problema nenhum se tivesse feito esse pedido, mas de fato isso nunca aconteceu, e que 
isso acabou gerando muitos comentários maldosos, textos difamando a sua imagem. Afirmou que 
não está responsabilizando o movimento dos professores pelos comentários e textos, mas que 
pessoas maldosas se aproveitaram da situação para fazer isso e difamar a sua imagem. Destacou 
ser professora do município há dez anos, que é uma profissional honrada, que tem convicção de 
quem

 

ela

 

é, nunca fez nada que desabonasse a sua imagem, sempre atuou de forma dedicada e as 
pessoas que a conhecem sabem disso. Afirmou que sempre se dedicou aos seus alunos, nunca deu 
as costas para o que é importante na educação e que hoje está dando a sua contribuição como 
Secretária de Educação, que tem a convicção de quem nunca fez e nunca vai fazer nada para 
prejudicar os seus companheiros de profissão, porque é professora e merece respeito, até porque 
nunca desrespeitou a ninguém, seja colega de profissão ou qualquer outra pessoa, até mesmo as 
que mereciam ser afrontadas. Disse que esse comportamento é da sua natureza, que ela é uma 
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pessoa pacífica e que nunca agrediu ninguém, seja física ou verbalmente. Pediu desculpas por 
estar emocionada e pelo seu desabafo, afirmou que tem feito tudo que pode à frente da Secretaria 
de Educação para melhorar a qualidade do ensino, melhorar o ambiente em que trabalha, que tem 
o apoio do gestor nessa tarefa, que todos tem falhas e não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. 
Disse que Ituaçu é um município pobre, que vive de repasses e que não tem como arcar com tudo 
ao mesmo tempo, que a administração municipal tem feito o que pode. Destacou que sempre 
cobrou de quem está à frente do poder executivo a adoção de políticas públicas para melhorar a 
qualidade do ensino, que se bom ou ruim, ela está procurando fazer alguma coisa, que tem essa 
convicção de estar tentando, mas também está ciente de que muitas pessoas não reconheçam o seu 
esforço e o seu trabalho. Falou

 
que não trabalha esperando esse reconhecimento, que está se 

esforçando assim como fez em toda a sua vida profissional como professora, pensando sempre no 
bem estar dos seus alunos. Disse que hoje as escolas de Ituaçu tem muito apoio, através da 
aquisição de materiais e equipamentos, que os professores podem perceber isso. Afirmou que 
existe muita coisa planejada no SIMEC, mas que ainda precisa ser liberado pelo governo federal, 
que a administração municipal tem se empenhado na

 
busca por recursos e que eles estão chegando 

ao município. Salientou que muita coisa não foi conseguida, mas que isso não se deve ao fato do 
município não ter tentado, mas sim porque o país atravessa um período de crise e isso tem afetado 
o desenvolvimento de todos os municípios. Destacou que mais de 80% (oitenta por cento) dos 
recursos do FUNDEB de Ituaçu estão sendo usados no pagamento de salários, que não se pode 
pensar que somente pagando salário está se investindo na educação, porque o desenvolvimento  do 
setor exige mais do que isso. Destacou que o município investe 25% (vinte e cinco por cento) dos 
recursos próprios na educação e que esse é o percentual mínimo exigido em lei, que não se tem 
como investir mais do que isso no cenário atual, porque senão  vão faltar recursos em outros 
setores. Disse que os recursos do município são limitados, que a criação de cargos no âmbito da 
Secretaria de Educação, foi questionada pelo próprio prefeito e pelo Secretário de Administração, 
que argumentaram que o município não tinha condição de contratar mais funcionários 
comissionados para o setor por conta do índice de pessoal, mas que ela argumentou e defendeu a 
necessidade de contratar os profissionais para os cargos que estavam sendo criados, destacando 
que o objetivo

 
principal não foi dar o emprego. Disse que o setor de transportes cuida de todo esse 

setor e o transporte escolar é o que mais dá trabalho e mais dá dor de cabeça, que sempre era 
acionada para resolver problemas relacionadas a isso, mas não estava dando conta diante de todas 
as atribuições, tendo sido preciso criar um cargo de coordenador de transporte para dar esse 
suporte e até mesmo fiscalizar de perto, porque qualquer problema que existe, a responsabilidade é 
da Secretária de Educação. Falou

 

que agora a responsabilidade imediata é do Coordenador de 
Transporte e, havendo qualquer problema, ele tem o dever de relatar para a Secretária. Afirmou 
que havia a real necessidade de criação dos cargos que foram criados. Disse que o nutricionista 
concursado não estava dando conta de cuidar de todo o setor de merenda escolar sozinho, porque 
envolve a parte orçamentária, de fiscalização e pedagógica, com os projetos nas escolas. Afirmou 
que era preciso contratar outro profissional para ajudar nesse setor. Disse que na questão da 
Coordenação dos Programas de cunho Pedagógico no âmbito FNDE, havia um profissional 
responsável pela prestação de contas do PDDE e da parte pedagógica, mas que esse profissional 
não tem formação, sendo necessário contratar um profissional com formação para responder por 
esse setor. Voltou a afirmar que a educação não se faz somente com pagamento de professor, que 
é preciso pensar no setor como um todo, que é preciso reformar as unidades escolares, até porque 
é preciso dar uma condição digna de trabalho aos professores. Citou como exemplo,

 

a Escola do 
Paquetá, destacando que era um prédio totalmente desgastado, que necessitava de uma melhoria e 
isso foi feito. Destacou que a administração municipal não consegue fazer esse processo em todas 
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as escolas simultaneamente, mas aos poucos vai fazendo, não podendo cruzar os braços e não 
fazer nada, sob o argumento de que não tem dinheiro para isso. Falou

 

que a exemplo da família 
que se aperta quando surge uma necessidade extra, o gestor público também precisa apertar o 
orçamento para fazer alguma coisa. Dando continuidade, a Secretária comentou a última 
paralisação, afirmando que ficou acordado entre o Sindicato e a gestão municipal que seria 
encaminhado por escrito todas as reivindicações da categoria, mas até o presente momento não 
recebeu nenhum documento pontuando essas reivindicações. Disse que o sindicato pediu a 
revogação do Decreto por inconstitucionalidade, mas não disse qual dispositivo constitucional 
estava sendo desrespeitado. Afirmou que o Parecer da Procuradoria do Município serviu como 
orientação para os membros da comissão responsável pela avaliação e que o prefeito, diante de 
tanta conversa que surgiu, queria as reivindicações da categoria por escrito para dar uma resposta 
por escrito e assim ficar tudo devidamente registrado e documentado. Em seguida, afirmou que na 
segunda-feira, salvo engano, recebeu em mãos um ofício entregue pela Presidente do Sindicato 
informando sobre a paralisação, que tentou argumentar com a mesma que não havia a necessidade 
de uma nova paralisação, mas não houve diálogo com a mesma, que se limitou a pedir que fosse 
protocolado o recebimento do ofício. Disse não saber o motivo dessa falta de diálogo com o 
Sindicato, enfatizando que um dos argumentos da categoria no início do movimento era 
exatamente a falta de diálogo por parte do poder executivo. Afirmou que tentou dialogar com a 
Presidente do Sindicato e que chegou a lembrar que havia sido acordado na primeira reunião da 
comissão que os membros se reuniriam todos os dias à tarde, na Secretaria de Educação, para 
avaliar os cursos e por diversas vezes as duas representantes simplesmente não compareceram 
para fazer essa avaliação, usando para isso justificativas diversas. Disse ter chamado a atenção da 
Senhora Risoleyde, na condição de presidente do Sindicato, que ela estava afastada de sala de aula 
exatamente para cumprir as suas obrigações como representante da categoria, que ela representa o 
Sindicato nessa comissão responsável e que deveria ser do interesse do Sindicato agilizar essa 
avaliação. Comentou que na segunda-feira, a Presidente do Sindicato afirmou que não houve o 
envio de nenhum ofício solicitando a sua presença, ressaltando que isso já havia ficado acordado 
entre todos os membros da comissão. Afirmou que a Senhora Risoleyde teria dito aos demais 
membros da comissão que o seu trabalho ali era voluntário, mas que não vê isso dessa forma, 
porque ela é representante da categoria e deve defender os interesses da classe. Afirmou que após 
essa conversa, encaminhou o ofício

 
solicitado pela Senhora Risoleyde e desde então ela tem ido 

todos os dias a tarde para participar das reuniões da comissão. Disse que a Senhora Risoleyde 
questionou a ausência da Senhora Maria do Alívio (Dua), mas que informou a ela que o objetivo
inicial da comissão não era

 
tomar a decisão e sim fazer a análise da documentação para deixar 

tudo encaminhado para quando “Dua”

 
estiver liberada, por conta do problema da mãe dela, para 

então tomar uma decisão, seja ela qual for. Disse que assim tem sido

 

feito, que já tem vários 
pareceres prontos, deferindo os cursos de capacitação. Afirmou que nunca exerceu nenhum tipo de 
influência sobre os membros da comissão, que nunca participou da reunião para pedir o 
deferimento ou indeferimento de nenhuma solicitação, que tem sua consciência tranquila em 
relação a isso. Falou

 

que o trabalho da comissão está sendo feito, que os deferimentos estão sendo 
dados por entendimento dos membros da comissão. Dando continuidade, perguntou se havia 

 
algum questionamento por parte dos vereadores.

  

Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir
disse que em sua fala a Secretária de Educação afirmou que os funcionários aposentados foram 
exonerados, mas que existe uma Lei Federal que garante aos mesmos o direito de trabalhar até os 
75 anos. Pediu à Secretária que explique porque estaria com medo de estar fazendo pagamento 
indevido, defendendo que se houve o pagamento indevido o professor tem que devolver os 
recursos para os cofres públicos. Disse que a secretária usou a justificativa do alto índice de 
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pessoal para exonerar alguns profissionais, mas logo em seguida ocorreram nomeações, 
defendendo que os cargos em que houve nomeações são de grande importância. Falou que o 
professor é a classe mais importante que existe, porque é onde tudo se inicia. Questionou se os 
alunos vão ficar sem aula. Mencionou que a Secretária afirmou que existe o coordenador do 
FNDE, mas que o mesmo não tem capacidade, defendendo que nesse caso o gestor deveria retirar 
e colocar outra pessoa. Disse que a Secretária comentou sobre o Decreto, afirmando que o mesmo 
é inconstitucional, que já falou isso em outras sessões, já pediu providências, porque um Decreto 
não pode revogar uma lei aprovada pela Câmara. Afirmou que o prefeito poderia analisar todos os 
casos e quem estivesse recebendo indevidamente deveria ressarcir os cofres públicos. 
Prosseguindo, pediu explicações sobre pagamentos feitos na acessibilidade com recursos que 
vieram para a Creche Tua Clety, destacando que Milson Aguiar Silva recebeu cerca de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), indagando se o mesmo é funcionário público. Sobre os pareceres do 
conselhos, pediu explicações a respeito do parecer do conselho de educação a respeito da 
Professora Paula, afirmando que por perseguição política ela foi transferida para a sede.

 

Em resposta, a Secretária de Educação esclareceu que o conselho deu um parecer pedindo a 
manutenção da professora Paula. Afirmou que o conselho de educação tem a função de orientar e 
trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação, enfatizando que o parecer do conselho de 
educação não foi acatado porque havia a necessidade de um professor licenciado em ciências na 
Escola Juvenal Wanderley, que houve a solicitação por parte da direção da escola, que a 
professora Paula fez o concurso para lecionar nessa instituição de ensino e que a Secretaria 
entendeu que ela deveria reassumir a sua função na escola de origem. Sobre a capacidade do 
coordenador do FNDE, falou que a prestação de contas é feita por um  funcionário de Secretaria de 
Educação, que não comentou sobre a sua falta de formação para menosprezar a sua capacidade, 
mas sim para deixar evidenciado que ele não tem a formação pedagógica para atuar mais 
efetivamente, destacando que o mesmo ajuda nas questões práticas do programa, mas não atua nas 
escolas, tanto que ele nunca foi visto orientando ou instruindo a prática pedagógica nas escolas do 
município. Afirmou que essa tarefa fica a cargo da Coordenadora Geral, mas por conta da 
demanda ser grande, a coordenadora fica sobrecarregada e esse outro profissional lhe auxilia no 
trabalho. Sobre o pagamento do adicional de qualificação, falou

 
que tanto ela, quando a 

representante do Sindicato tiveram o mesmo entendimento de que não deveria ser aberto um 
processo administrativo que culminaria com a necessidade de devolução de recursos recebidos por 

 professores caso fosse constatada alguma irregularidade no recebimento. Em aparte, o Vereador 
Almir

 
afirmou ser contra esse entendimento, que

 
se o professor ou quem quer seja tenha recebido 

 indevidamente, a obrigação é ressarcir os cofres públicos. Em seguida, o Senhor Presidente

 disse estar de acordo com o entendimento da Secretária de Educação e da presidente do Sindicato, 
argumentando que os professores recebem baixos salários e não teriam condição de devolver esses 
recursos.

 

Dando continuidade, a Secretária de Educação

 

esclareceu que nenhum benefício foi 
tirado dos professores, que houve uma interrupção temporária do pagamento para que fosse feita 
uma análise pela comissão responsável, que tão logo o trabalho seja concluído o valor será 
novamente pago a quem tem o direito de receber, inclusive os retroativos, que serão pagos em 
parcela única. Afirmou que o Decreto não modificou a lei aprovada pela Câmara, que somente o 
legislativo tem competência para aprovar uma lei revogando ou modificando uma anterior, que o 
Decreto não retirou nenhum benefício dos professores, havendo apenas uma suspensão 
temporária, que se alguém acredita que há uma inconstitucionalidade deve procurar o judiciário e 
pedir a revogação do Decreto. Sobre o pagamento feito ao Senhor Milson Aguiar Silva, disse que 
o Vereador Almir limitou-se a citar que houve o pagamento a essa pessoa, mas não especificou 
qual seria a irregularidade, que para poder falar sobre essa questão seria necessário analisar o 
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processo de prestação de contas desse recurso acessibilidade para saber o que realmente 
aconteceu. Comprometeu-se a analisar a documentação e encaminhar uma resposta ao Vereador 
Almir. Sobre a criação dos cargos, afirmou que a criação dos cargos foi amplamente debatida e foi 

 

feita uma análise da viabilidade. Fazendo uso da palavra, o Vereador Adriano

 

indagou se os 
Procuradores do Município são contratados ou concursados? Afirmou que a exoneração dos 
professores gerou um impacto financeiro muito forte nas famílias dos mesmos. Questionou como 
a Prefeitura pode ter criado cargos se a todo o momento fica dizendo que está zerada, que não tem 
dinheiro, enfatizando que o Projeto de Lei foi aprovado por nove votos a favor e um contra, que 
foi o dele.

 
Em resposta, a Secretária de Educação

 
esclareceu que os três Procuradores do 

Município são concursados.
 

Voltando a usar da palavra, o Vereador Almir
 

questionou a 
justificativa dada pela Secretária de Educação em relação à Professora Paula, afirmando discordar 
da mesma e que a transferência da referida professora para Escola Juvenal Wanderley, bem como, 
a transferência da Professora Carmem Brito para Escola da Lagoa da Lage foram atos de 
perseguição política. Destacou que a professora Carmem mora na sede do município e a 
professora Paula mora em Lagoa da Lage, que não custava nada para o gestor mantê-las nas 
unidades de ensino em que estavam lecionando. Destacou que a professora Carmem já ingressou 
com uma ação na justiça e está aguardando uma decisão. Em resposta, a Secretária de Educação  

afirmou que se a justiça entender que houve alguma ilegalidade e determinar que seja feito de  

forma diferente, que ela acatará a decisão. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir  
destacou que a Secretária de Educação nomeou recentemente a Professora Clayde Morais para 
exercer a função de Diretor Geral com carga horária de 20 (vinte) horas, ressaltando que essa 
nomeação contraria uma lei aprovada pelo legislativo municipal, já que  a carga horária prevista 
para tal cargo é de 40 (quarenta) horas. Questionou como a Secretária pode fazer essa nomeação 
sem consultar antes a lei aprovada pela Câmara. Em resposta, a Secretária de Educação  
informou que a Prefessora Clayde Morais é concursada do município para uma carga horária de 20 
(vinte) horas e funcionária do estado com carga horária de 40 (quarenta) horas,

 
que existe a 

demanda pelo serviço prestado por essa profissional no âmbito da Secretaria e que esse trabalho 
está sendo realizado por ela com maestria. Afirmou que não seria possível a nomeação dela para 
uma carga horária de 40 (quarenta) horas porque haveria o acúmulo de cargos, mas que o trabalho 
está sendo muito bem feito na carga horária de 20 (vinte) horas que ela dispõe, que o pagamento é 

 feito sobre a carga horária efetivamente trabalhada. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador 
Almir

 
solicitou

 
que fosse notificada a Secretária de Educação, o Secretário de Administração 

sobre a nomeação indevida e irregular da Professora

 
Clayde Morais, afirmando que a mesma

 
não 

pode ser nomeada. Pediu ao Presidente que faça constar no ofício que a função de legislar é da 
Câmara de Vereadores, cabendo aos membros do poder executivo cumprir as leis que são 
aprovadas pelo legislativo. Disse não estar questionando a capacidade da Professora Clayde 
Morais, ressaltando que a mesma é uma

 

excelente professora, mas que o cargo de Diretor Geral 

 tem uma carga horária prevista de 40 (quarenta) horas.

 

Fazendo uso da palavra, o Vereador Joel

 
comentou a fala do colega Adriano a respeito de ter votado contra o Projeto de Lei que criou os 
cargos no âmbito da Secretaria de Educação, afirmando que por diversas vezes ficou ao lado dos 
professores, que sempre defendeu os interesses dessa categoria em todas as votações, que sempre 
se manifestou a favor da manutenção dos direitos dos professores, porque se eles vinham 
recebendo na gestão anterior, porque a atual gestão está querendo cortar esses benefícios? Falou 
que os professores tem direito sim aos benefícios, que podem contar com ele sempre que for 
preciso. Destacou ter conversado com o Senhor Presidente na semana anterior a respeito

 

desse 
assunto, que pediu ao mesmo para buscar um entendimento com o poder executivo e rever essa 
decisão. Voltando a fazer uso da palavra, a Secretária de Educação agradeceu o espaço cedido 
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pelo legislativo municipal para fazer alguns esclarecimentos e finalizou desejando a todos os 
presentes um bom dia.

 

Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente, franqueou a palavra a 
Presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal. Fazendo uso da palavra, a 
Presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal, Senhora Risoleyde 
Costa Silva,

 

saudou a todos os presentes, e em seguida, comentou a fala da Secretária de 
Educação a respeito da primeira reunião realizada, na qual ela afirmou que ambas tiveram o 
mesmo

 

posicionamento de ficar contra a devolução dos recursos recebidos pelos professores, 
afirmando que nessa mesma reunião ela sugeriu que fosse investigado tudo que estivesse de errado 
e somente após a identificação dos casos em que houvesse a irregularidade

 
deveriam ser tomadas 

as devidas providências. Afirmou não concordar com o fato do professor ter que devolver o 
dinheiro. Sobre o evento ocorrido na segunda-feira, oportunidade em que teria ido entregar o 
ofício para a Secretária de Educação, confirmou que

 
não respondeu aos questionamentos feitos 

pela mesma e que limitou-se a pedir que ela protocolasse o recebimento do ofício. Disse que a 
categoria está em ritual de greve, de paralisação e qualquer conversa, qualquer negociação só pode 
ser feita se ela estiver acompanhada pelo jurídico do sindicato, representantes da comissão e 
diretoria. Enfatizou que a orientação do advogado foi para que ela não falasse nada com a 
Secretária de Educação. Dando continuidade, destacou que os certificados já haviam sido 
deferidos pela comissão, e que vem realizando esse trabalho desde 2014, questionando se eles vão 
ter que analisar toda a documentação novamente, ressaltando que tem professores recebendo o 
benefício há quatro ou cinco anos. Falou que se comprometeu realmente a ir lá todas as tardes, 
mas que o Estatuto do Sindicato tem algumas regras e ela tem funções, salientando que está 
afastada da função de professora com recebimento do salário porque a constituição lhe garante 
esse direito para cumprir as suas obrigações como Presidente do Sindicato. Sobre o segundo dia de 
paralisação, no dia 11 de junho, afirmou que pode ter havido um equívoco, mas que o 
entendimento que ela teve naquele momento foi que a Secretária havia acatado a solicitação e se 
comprometido e rever a decisão com o gestor. Disse que no calor do momento coisas podem ter 
sido ditas e desagradado a Secretária de Educação, mas naquele momento a categoria aplaudiu a 
Secretária de Educação. Afirmou que após o final do movimento, quando estava no sindicato, 
recebeu uma ligação informando que haveria a negociação.

 
Prosseguindo, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra ao representante da Câmara de Dirigentes Lojista –
 

CDL.
 Fazendo uso do palavra, o representante da Câmara de Dirigentes Lojista –

 
CDL, Senhor 

Ubirajara Moreira Bonfim,
 

saudou a todos os presentes, destacando que estava representando os 
comerciantes do município, para falar sobre a cobrança de uma taxa para regularização das 
construções, ressaltando que os projetos de leis são votados pelo legislativo municipal e os valores 
começam a ser cobrados no ano seguinte ao da aprovação. Afirmou que foi abrir recentemente 
uma empresa e o seu contador lhe informou que haveria essa cobrança e ele, na condição de 
Presidente da CDL, achou que seria válido comparecer ao legislativo municipal para dar 
conhecimento aos vereadores do valor exorbitante que está sendo cobrado. Disse que o valor foi 
fixado através de um projeto de lei há alguns anos, que ele participou do debate, e naquela 
oportunidade, o Presidente franqueou

 

a palavra ao representante da CDL e alguns comerciantes. 
Destacou que o prédio foi construído antes da aprovação do Projeto de Lei, aprovado em 2017, 
mas o município está querendo cobrar como se o prédio tivesse sido construído agora. Pediu aos 
vereadores

 

que analisassem sempre os projetos de leis como um todo, porque o futuro do 
município passa pelas mãos dos vereadores, que são os responsáveis pela aprovação das leis. 
Disse que esse fato serve também para questionar o que vai acontecer no futuro com a aprovação 
do Projeto de Lei que institui a Planta Genérica de Valores, que outros comerciantes estão 
tentando regularizar a situação das construções e não estão conseguindo devido a essa taxa que 

Fl. 19V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 12

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

06 DE SETEMBRO DE 2019

  

 
 

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

 
 

está sendo cobrada. Enfatizou que as leis não podem retroagir no tempo, que as cobranças devem 
ser posteriores à sua aprovação, que já consultou um advogado sobre essa questão, mas que as 
custas judiciais seriam mais altas que o pagamento da própria taxa. Disse que individualmente o 
contribuinte não tem como recorrer

 

à justiça, que conversou com seu contador sobre a 
possibilidade de ingressar com uma Ação Coletiva na justiça para rever essa situação, pedindo

 

aos 
vereadores que veja a legalidade da cobrança dessa taxa.

 

Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 

afirmou que o município de Ituaçu fez um convênio 
com a JUCEB e para abrir uma empresa ou fazer uma alteração contratual, o contribuinte precisa

 

estar 100%
 

(cem por cento)
 

regularizado com o município. Disse que se o contribuinte tiver 
qualquer pendência, a JUCEB não autoriza. Citou como exemplo,

 
um prédio antigo de 

propriedade do Senhor Reinaldo, afirmando que se o mesmo quiser alugar o imóvel vai precisar 
tirar alvará, pagar engenheiro para fazer a planta da construção e

 
quitar os débitos com IPTU. 

Afirmou que a taxa cobrada do Senhor Ubirajara é indevida, porque o mesmo já pagou o alvará, 
pagou a taxa, pagou a ART, pagou os IPTUs, mas o município emitiu outra taxa superior a R$ 
900,00

 
(novecentos reais), achando isso

 
um absurdo. Falou

 
que a câmara precisa acordar e dizer 

não aos projetos do prefeito para que ele respeite as leis que foram aprovadas pelo legislativo. 
Afirmou que votou contra a aprovação desse projeto de lei, que é por isso que tem pedido aos 
demais vereadores para analisar cuidadosamente os projetos  de leis, para deixar de lado a política,  

afirmando que esse projeto de lei aprovado em 2017 é um absurdo. Dando continuidade, o Senhor 
Ubirajara afirmou que essa situação está acontecendo com ele e com outros comerciantes do 
município, e que isso está prejudicando o comércio local, que é um dos maiores geradores de 
emprego e renda de Ituaçu. Afirmou que dificultar a abertura de empresas é dificultar o 
crescimento do próprio município e impedir a geração de renda. Defendeu que as construções 
feitas antes de 2017 não devem estar sujeitas ao projeto de lei aprovado pela Câmara, devendo 
incidir a cobrança pela lei anterior que regia essa questão. Destacou que essa cobrança em nada 
está revertendo em favor do cidadão, porque não está tendo contrapartida nenhuma do município e 
o intuito é somente arrecadar. Finalizou agradecendo pela oportunidade e pela atenção de todos.

 Em questão de ordem, o Vereador Reinalvo
 

pediu vistas ao Projeto de Lei que institui a Planta 
Genérica de Valores do Município, afirmando que pretende analisar as taxas que estão sendo 
instituídas através desse projeto. Destacou que na sessão anterior o Vereador Almir pediu vista do

 referido Projeto de Lei e teve o seu pedido atendido pelo Presidente, aproveitando para solicitar 
 da Secretaria da Câmara uma cópia do Projeto de Lei.

 
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 pediu que ao Senhor Presidente, que negasse o pedido feito pelo Vereador Reinalvo, 
argumentando que o mesmo faz parte da Mesa Diretora. Fazendo uso da palavra, o Vereador Joel

 destacou que o legislativo municipal é composto por onze vereadores, pedindo ao Senhor 
Presidente que colocasse a matéria em votação, cabendo a cada um dos vereadores votar sim ou 
não, de acordo com o seu entendimento. Destacou que o projeto de lei que institui a Planta 
Genérica de Valores, já está há bastante tempo na Câmara, que já chega de tanta briga, que cada 
vereador deve votar de acordo com a sua consciência e encerrar esse assunto, ressaltando, que o 
público presente iria ter a oportunidade de ver quem vai votar contra e quem vai votar a favor. 
Enfatizou que ele está lado do povo e que vai votar contra o referido projeto de lei. Fazendo uso 
da palavra, o Vereador Sivaldo

 

disse concordar com a fala do colega Reinalvo, destacando que na 
sessão anterior o colega

 

Almir solicitou vista do Projeto de Lei e teve o seu pedido atendido. Disse 
que também gostaria de pedir vista do projeto de lei

 

que institui a Planta Genérica de Valores, 
afirmando ser preciso fazer uma última análise antes de votar a matéria. Destacou que trata-se de 
um projeto de lei importante e os vereadores não podem ter pressa na sua aprovação.
Fazendo uso da palavra, o Vereador Otacílio disse concordar com o colega Joel, achando que já 
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chega de tanto analisar o referido

 

projeto de lei, destacando que desde junho o mesmo

 

está 
tramitando no legislativo municipal, e que se continuar dessa forma não vai ser analisado nunca. 
Afirmou que o correto é colocar o projeto de lei em votação para ver quem vai votar contra e 

 

quem vai votar a favor. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Joel

 

afirmou que estão 
atribuindo ao Presidente

 

da Câmara

 

uma culpa que ele não tem, ressaltando que estão acusando o 
Presidente de segurar a aprovação dos projetos, quando na

 

verdade ele não

 

tem feito isso. Em 
seguida, pediu ao Senhor Presidente que colocasse a matéria em votação na presente sessão e 
deixasse que o plenário decidisse.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Reinalvo

 
destacou 

que na sessão anterior o Vereador Almir pediu vista do Projeto de Lei, questionando como o 
Presidente pode estar sendo culpado de alguma coisa. Destacou que a primeira votação

 
do mesmo 

deveria
 

ter ocorrido na sessão anterior. Voltando a fazer uso
 
da palavra, o Vereador Almir

 

afirmou que não adianta protelar a votação do Projeto de Lei, destacando que pediu vista na sessão 
anterior porque tinha dúvidas, assim como o Presidente e a Vereadora Tertulina, também tinham. 
Disse que os vereadores precisam

 
se conscientizar que esse projeto é ruim para a população,

 

porque aumenta os impostos, mas que ele vai votar contra, seja na presente sessão ou na próxima. 
Pediu ao Senhor Presidente que a decisão de conceder vista ou não ao Projeto de Lei seja dada em 
conjunto por todos os integrantes da Mesa Diretora. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, agradeceu a presença de todos na sessão, 
destacando que muitos dos que estavam ali presentes tinham  vindo  para assistir à votação do 
Projeto de Lei que institui a Planta Genérica de Valores do Município, e que muito tem sido dito 
sobre essa matéria, principalmente nas redes sociais, mas as pessoas não podem acreditar em tudo 
que tem sido dito, porque nem tudo é verdade. Destacou que o  Projeto de Lei em questão foi 
recebido pelo legislativo municipal antes do São João, os vereadores tiveram todo esse período 
para propor as suas emendas, os vereadores que quiseram pedir vista do Projeto tiveram o pedido 
acatado, porque o interesse é que o projeto seja amplamente debatido pelo legislativo. Afirmou 
que está na presidência da Câmara e tem sido comentado

 
que ele estaria segurando a tramitação 

desse projeto, mas que isso não é verdade e ele tem respeitado os pedidos feitos por todos os 
vereadores. Falou

 
que qualquer cidadão que queira pode solicitar uma cópia do Projeto de Lei na 

Secretaria da Câmara, ressaltando que quem assim o fizer vai ver que não existe nenhum 
dispositivo que institua a cobrança de Taxa de Lixo ou Taxa de Iluminação Públic a como tem sido 
divulgado nas redes sociais, dizendo inclusive que o Presidente da Câmara estaria tentando forçar 
a aprovação desse

 
projeto para fazer o povo pagar mais impostos. Mencionou

 
que a política não 

deve ser feita dessa forma, que é preciso tratar

 
a coisa pública com responsabilidade, que o 

legislativo municipal não pode ser usado como palanque eleitoral seja pela situação, seja pela 
oposição. Disse que houve um acordo entre todos os vereadores que o Projeto de Lei que institui a 
Planta Genérica de

 

Valores só seria aprovada se mantivesse os valores que foram cobrados aos 
contribuintes ituaçuenses, no período de 2010 a 2016, e que se houvesse qualquer elevação nos 
valores, os vereadores votariam contra. Disse querer sempre o melhor para o município e

 

para a 
população, ressaltando que apesar de ser morador da zona rural, entende a situação daqueles que 
vivem na sede e estão preocupados com a possível criação de novas taxas, mas a população pode 
ficar tranquila porque isso não é verdade. Destacou que em

 

uma das reuniões que participou, 
quando percebeu que o projeto estava ganhando um contorno político, procurou o Senhor Pablo, 
na EMAC, ressaltando que o mesmo é funcionário concursado do município, que tem capacidade 
técnica

 

para falar sobre o assunto e esse lhe garantiu que o projeto prevê inclusive a redução da 
taxa de IPTU para quem mora em determinados bairros do município, citando como exemplo 
quem mora próximo ao estádio de futebol, que antes pagava em torno de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) e deve cair para R$ 40,00 (quarenta reais). Acrescentou que o Vereador Ronaldo questionou 
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o projeto e que manifestou o interesse de pedir vista na presente sessão porque não ficou definido 
exatamente onde seria o centro da cidade, afirmando concordar com o mesmo. Falou

 

que o técnico 
responsável pela elaboração do projeto participou de uma reunião na câmara e não soube dizer ao 
certo onde fica localizado o centro da cidade, destacando que a matéria ainda está sendo debatida 
pelos vereadores. Afirmou que se houver o aumento dos valores cobrados de IPTU em relação ao 
que vinha sendo cobrado entre 2010 e 2016, nenhum vereador vai votar a favor do projeto de lei e 
ele gostaria de deixar isso claro para o público presente e toda população. Enfatizou

 

que não usa 
Facebook e

 
outras redes sociais, que respeita quem usa e expressa a sua opinião através delas, mas 

não aceita que sua imagem e a imagem dos vereadores seja denegrida, dizendo que a maioria dos 
vereadores são submissos às vontades do prefeito. Destacou que em toda a sua atuação como 
vereador, sempre defendeu os interesses do povo e não aceita receber a alcunha de ‘bajulador do 
prefeito’. Afirmou que vai conceder as vistas solicitadas pelos Vereadores Reinalvo e Sivaldo para 
garantir que a matéria seja amplamente debatida, assim como fez com o pedido do Vereador 
Almir na sessão anterior, até como forma de garantir que a matéria não seja votada no calor do 
momento. Prosseguindo, o Senhor Presidente agradeceu ao Vereador Joel pela defesa que fez da 
sua atuação como Presidente. Destacou que não adianta também o vereador pedir vista da matéria 
e não comparecer ao legislativo para tirar as suas dúvidas em relação ao projeto, que a população 
pode até não ter a percepção de que a aprovação de determinado projeto é bom para o município e 
que só vai ter essa percepção no futuro, que ele mesmo já votou a favor de determinados projetos, 
que estavam sendo questionados pela população na época e que depois foram bons para o 
município, citando como exemplo, o projeto de lei que aumentou  a zona urbana da sede, aprovado 
em 2015 e que incluiu o povoado da Várzea como sendo zona urbana. Disse que na época votou a 
favor do projeto porque o município estava na iminência de conseguir recursos para pavimentação 
na zona urbana e se o projeto não fosse aprovado, os moradores da Várzea não seriam 
beneficiados. Afirmou que foi muito criticado na época, mas que hoje os moradores estão 
usufruindo desse benefício, enfatizando ainda que os moradores dessa localidade continuam tendo 
acesso ao ITR. Salientou

 
que as pessoas antes de divulgar alguma coisa nas redes sociais precisam 

se informar melhor, deveriam procurar a câmara, pedir cópia do projeto antes de sair dizendo 
inverdades, que se ainda quiser um esclarecimento melhor, basta procurar um funcionário

 concursado do município, que exerça atividade técnica, porque esse profissional poderá falar
 abertamente, porque para ele pouco importa quem está exercendo o cargo de prefeito. Afirmou 

que o legislativo municipal está à disposição dos comerciantes
 
que queiram se reunir para debater 

o projeto de lei, que está aberto ao diálogo. Dando continuidade, comentou a fala do Senhor 
Ubirajara, afirmando estar sensibilizado com o problema relatado por ele, e que está à disposição 
para tentar reverter essa situação, destacando que se o legislativo puder, vai

 

aprovar um projeto de 
lei modificando a lei anteriormente aprovada não permitindo a cobrança retroativa de valores. 
Disse não ser justo que o cidadão tenha que pagar uma taxa que não existia quando ele fez a sua 
construção e só foi instituída posteriormente. ORDEM DO DIA: Não houve nenhuma matéria 
constante de votação. Dando continuidade, o Senhor Presidente iniciou o GRANDE 
EXPEDIENTE, e

 

franqueou

 

a

 

palavra

 

aos Edis pelo tempo regimental de quinze minutos, para 
comentarem sobre assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: 

 
Ver. Almir Santos Pessoa : Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil

 

disse que gostaria 
de contar com a presença do Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva 
na sessão, até porque ele poderia prestar os esclarecimentos acerca das dúvidas que os vereadores 
Reinalvo e Sivaldo têm em relação ao Projeto de Lei que Institui a Planta Genérica de Valores. 
Prosseguindo, comentou a fala do Senhor Presidente, confirmando ter pedido vistas do Projeto de 
Lei na sessão anterior, que teve o seu pedido acatado, conforme determina a lei, mas que o 
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Presidente mentiu ao dizer que ele pediu vista, mas não esteve no legislativo. Falou

 

que se tem um 
vereador que comparece na Câmara é ele, que no mês de julho, quando a câmara estava em 
recesso, esteve várias vezes no legislativo municipal para esclarecer suas dúvidas em relação ao 
Projeto de Lei com o Assessor Jurídico, mas não conseguiu encontrar com ele, sendo preciso pedir 
ao Controlador Interno da Câmara que lhe fornecesse uma declaração dizendo que ele esteve na 
câmara para conversar com o assessor jurídico e que o mesmo não estava presente. Dando 
continuidade, comentou a fala do Senhor Presidente que disse

 

estar à disposição para lutar pelos 
interesses dos professores, afirmando que todos os vereadores estão e que se o Presidente está 
mesmo disposto, deveria elaborar um Decreto Legislativo derrubando o Decreto do Prefeito, com 
fundamento na lei. Prosseguindo, mencionou

 
que o presidente não cobrou das comissões o parecer 

acerca do projeto de Lei do REFIS. Pediu que a Mesa Diretora convocasse
 

os três procuradores
 

do 
município para tirar as suas dúvidas, tendo em vista que a Secretária de Educação citou 
nominalmente a Procuradora Dra. Débora

 
Brito

 
em sua fala e ele quer maiores esclarecimentos 

acerca dos pareceres elaborados pela Procuradoria do Município. Continuando,
 

pediu que seja 
enviado ofício, em caráter de urgência, ao Secretário de Administração, Senhor

 
Vanildo Ribeiro 

Araújo e ao setor jurídico do município cobrando explicações sobre a desclassificação da empresa 
Summer na licitação de transporte escolar realizada pelo município, tendo em vista que ela havia 
sido declarada vencedora do certame licitatório. Questionou quais as irregularidades foram 
constatadas para justificar essa desclassificação e chamar a segunda colocada no certame. Pediu 
esclarecimentos acerca das homologações feitas pelo poder executivo, destacando que quando isso 
ocorre é porque o processo foi verificado e está 100% (cem por cento)  correto, questionando o que 
vai ocorrer porque a empresa prestou os serviços por dois meses e recebeu o valor mensal de R$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), mas houve irregularidade no processo licitatório e a 
empresa agora foi desclassificada. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja convocado o 
Procurador Geral do Município para esclarecer as suas dúvidas em relação aos problemas na 
educação e com o transporte escolar. Prosseguindo, o Vereador Almir disse que já havia planejado 
falar sobre a JUCEB, assunto abordado pelo Senhor Ubirajara Moreira Bonfim, afirmando que já 
havia tomado conhecimento dessa questão porque o Senhor Cláudio Nunes pediu a ele que fosse 
na EMAC para tirar o Alvará para ele, que retirou o Documento de Arrecadação Municipal 
(DAM), enviou para o contribuinte, ele efetuou o pagamento, mas quando foi fazer a transição 
constava o Alvará de Construção em aberto, sendo preciso efetuar o pagamento para conseguir 
retirar o Alvará de Funcionamento. Comentou a fala do Senhor Ubirajara, afirmando que o 
município está cobrando uma taxa indevida, porque além de cobrar todas as taxas, o município 
está cobrando essa taxa de mais de R$ 900,00

 

(novecentos mil reais)

 

para legalizar, voltando a 
afirmar que a cobrança é indevida porque não está prevista no Código Tributário. Em seguida, 
destacou que o ex-vereador Silvio Leite esteve presente na sessão

 

anterior, oportunidade em que 
pediu a todos os vereadores o apoio do legislativo na questão do fechamento da Praça Barão do 
Sincorá. Disse que conversou com gerente da São Camilo e o mesmo lhe informou que hoje eles 
compram cerca de R$ 15.000,00

 

(quinze mil reais)

 

em mercadorias por semana na cidade, gerando 
uma circulação em torno de R$ 60.000,00

 

(sessenta mil reais)

 

por mês, destacando que a empresa 
emprega trinta e dois

 

funcionários e da forma como está, o proprietário não vai ter como manter 
isso e terá que recuar. Afirmou que os vereadores precisam intervir nessa questão, que as pessoas 
não podem vir ao legislativo para apresentar uma demanda e fica por isso mesmo, sem que 
nenhuma providência seja adotada. Disse que a câmara precisa dar uma resposta aos comerciantes, 
porque os mesmos estão sofrendo, enfatizando que muitos deles têm

 

vontade de comparecer ao 
legislativo para pedir o apoio, mas não vem. Mencionou que esses comerciantes tem que recorrer 
ao legislativo mesmo, porque se os vereadores não apoiarem a demanda, não tem o que fazer. 
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Destacou que no próximo mês expira o prazo dado pela Câmara para o município celebrar 
convênios e que o poder executivo vai precisar encaminhar um novo projeto de lei para a Câmara, 
ressaltando que o executivo precisa

 

dessa autorização e que tem obrigação de respeitar o 
legislativo. Disse

 

ainda,

 

que o Senhor Presidente precisa sentar com o prefeito e conversar a 
respeito desse assunto, ressaltando que o ex-vereador Silvio Leite nunca tinha vindo à

 

Câmara e só 
veio porque a pressão está muito grande. Prosseguindo, pediu esclarecimentos ao Secretário 
Municipal de Administração em relação ao recolhimento do INSS dos servidores públicos 
municipais dos meses de março a julho de 2019. Dando continuidade,

 
comentou

 
que esteve em 

Tanhaçu, onde conversou com o Vereador Tõe Brito e esse lhe relatou que a Câmara aprovou uma 
lei proibindo o corte de energia na sexta-feira e véspera de feriados. Falou

 
que projeto semelhante 

deveria ser aprovado em Ituaçu, porque o consumidor teria tempo hábil para efetuar o pagamento 
e pedir a religação antes do final de semana ou feriado. Em seguida, pediu ao Senhor Presidente 
que marcasse

 
a data da sessão solene para a entrega dos Títulos de Cidadão Ituaçuense, 

ressaltando que indiciou duas pessoas para receber essa honraria, que as leis já foram aprovadas e 
que falta somente marcar a data. Afirmou que tem mais três pessoas que pretende conceder a 
mesma honraria. Prosseguindo, disse que solicitou ao poder executivo nos dias 30/11/2018 e 
12/04/2019, através de ofício, cópias dos convênios celebrados pelo município, sendo que um 
deles é no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Disse que entre esses convênios está 
o da Praça Barão do Sincorá e que ele gostaria de analisar o mesmo, porque uma das justificativas 
para a não abertura da praça é que ainda tem coisa para fazer e ele quer saber exatamente o que 
está faltando. Destacou que entre esses convênios está também um no valor de R$ 1.000.000,00  
(hum milhão de reais) destinado ao Hospital Municipal de Ituaçu. Pediu ao Senhor Presidente que 
dê explicações acerca do concurso público da Câmara de Vereadores de Ituaçu, que será realizado, 
enfatizando que a licitação para contratação da empresa já foi realizada. Em seguida, afirmou que 
cobrou esclarecimentos acerca do REFIS aprovado pela Câmara de Vereadores, enfatizando que já 
encaminhou três ofícios

 
ao Poder Executivo pedindo que seja realizado o sorteio dos brindes para 

os contribuintes que regularizaram os seus débitos com o
 
município, ressaltando

 
que ele foi um 

dos que fizeram isso e está aguardando esse sorteio, que o projeto de lei previa o sorteio no final 
de 2017, mas até o presente momento não foi feito. Disse

 
ser preciso cobrar esse sorteio por parte 

do executivo, porque caso isso não aconteça, o município terá feito uma propaganda enganosa. 
Pediu ao Senhor Presidente que veja com o prefeito o envio de um projeto de lei instituindo um 
calendário esportivo no município de Ituaçu, ressaltando que muitos esportistas tem lhe feito essa 
cobrança, que muitas competições são realizadas em Ituaçu, sempre com boa presença de público, 
demonstrando que o povo gosta da prática esportiva no município. Em seguida, solicitou ainda, a

 manutenção do Ginásio de Esportes, salientando

 

que em breve será iniciado o campeonato 
feminino, que ele está organizando com o apoio do vereador Ronaldo. Solicitou ao Senhor 
Presidente, que seja enviado ofício para a Secretaria de Esportes cobrando a realização do 
campeonato municipal masculino, afirmando que tem muitos esportistas cobrando essa realização.

 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil afirmou que 
está ao lado dos professores, que os membros da categoria sabem disso, que ele foi um dos 
vereadores que votaram pela aprovação do Plano de Carreira do Magistério e que vai continuar 
votando nos projetos de interesse da categoria. Sobre o Projeto que institui a Planta Genérica, 
pediu às pessoas que ficam fazendo picuinha, dizendo que os vereadores vão votar contra o povo, 
que analisem o projeto de lei e se conscientizem que muitas pessoas hoje não conseguem vender 
ou financiar imóveis pela Caixa Econômica Federal porque não conseguem regularizar os 
mesmos. Afirmou que um dos objetivos da aprovação do projeto de lei é permitir que as pessoas 
consigam regularizar os seus imóveis. Disse que o seu voto não tem o intuito de prejudicar a 
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população, que se ele votar a favor de determinada matéria é porque entende que é bom para o 
povo, bom para o município. Destacou que se os moradores querem ter uma cidade bem cuidada e 
o poder executivo precisa ter recursos para fazer isso. Afirmou que o projeto de lei não é para criar 
um imposto, porque a cobrança do IPTU já existe, que eles estão apenas regulamentando essa 
cobrança com base nos valores cobrados na gestão anterior. Dando continuidade, disse que já 
conversou com o prefeito sobre a questão da Praça Barão do Sincorá, e que o mesmo lhe informou 
que vai liberar o trânsito de veículos no local após a conclusão da obra se essa é a vontade do 
povo. Em seguida, comentou sobre a sugestão do Vereador Almir para a proibição de corte de 
energia na véspera de final de semana e feriado, afirmando que essa proibição deveria se estender 
também para a EMBASA, porque é muito difícil passar o final de semana sem água também. 
Falou que já foi vítima disso, que não recebeu a conta e teve a sua água cortada na véspera do final 
de semana, mas por sorte tinha ido para roça e não sentiu maiores consequências. Dando 
continuidade, destacou que pediu vistas do Projeto de Lei, mas não pode ser atendido porque faz 
parte da Mesa Diretora, mas que o Vereador Sivaldo também pediu e que agora eles terão a 
oportunidade de analisar mais a matéria antes da votação, ressaltando que o objetivo dos 
vereadores não é prejudicar a população. Finalizou desejando um bom dia a todos.  Ver.  Sivaldo  

Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo,  o  Edil  afirmou  que  a  presença  

das pessoas nas sessões é importante para acompanhar  o  trabalho  desenvolvido  pelos  vereadores,  

ressaltando acreditar que todos os membros do legislativo  querem  o  crescimento  do  município,  
que nenhum deles tem intenção de prejudicar a população,  principalmente  os  comerciantes.  Dando  
continuidade, fez uma indicação verbal pedindo a recuperação  e  roçagem  de  estradas  vicinais,  
principalmente na região que fica entre as localidades da  Lage  e  Tranqueiras,  afirmando  que  a  má  
conservação está causando um desgaste muito grande  nos  veículos  e  só  quem  trafega  por  esse  
trecho sabe como está a situação, que os veículos estão  trepidando  demais.  Comentou  que  no  dia  
anterior precisou ir a Brumado e trafegou por essa estrada,  que  em  determinado  momento  deu  
vontade

 
de

 
parar

 
o

 
carro

 
e

 
desistir

 
de
 

prosseguir
 
na

 
viagem.

 
Afirmou

 
que

 
estava

 
fazendo

 
o

 
transporte

 
de

 
um
 

paciente
 

e
 

que
 

teve
 

que
 

parar
 
várias

 
vezes

 
porque

 
a

 
pessoa

 
estava

 
se

 
queixando

 da
 

dor.
 

Em
 

seguida,
 

disse
 

aos
 

professores
 

que
 

os
 
mesmos

 
estão

 
certos

 
em

 
lutar

 
pelos

 
seus

 
direito,

 sendo
 

preciso
 

buscar
 

uma
 

solução
 

para
 

esse
 

problema,
 
porque

 
nem

 
os

 
alunos

 
podem

 
ser

 prejudicados
 

pela
 

falta
 

de
 

aulas
 

e
 

nem
 

os
 

professores
 
podem

 
ser

 
prejudicados

 
com

 
a

 
retirada

 
de

 direitos.
 

Finalizou
 

agradecendo
 

a
 

presença
 

de
 

todos,
 
ressaltando

 
que

 
é

 
de

 
suma

 
importância

 
a

 presença
 

das
 

pessoas
 

nas
 

sessões
 

da
 

câmara.
 

Ver. Ronaldo da Silva Rocha:
 Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse aos professores que os mesmos tem o seu 

total apoio na luta pela recuperação dos direitos que lhes foram retirados pela administração 
municipal, que tudo que estiver ao seu alcance, ele o fará, destacando a importância dos 
professores na formação das pessoas. Prosseguindo, comentou a retirada de pauta do

 

Projeto de 
Lei que institui a Planta Genérica de Valores, afirmando que como Presidente de uma das 
comissões responsáveis por dar o parecer acerca da matéria, o seu interesse é que a mesma fosse 
votada na presente sessão. Disse que em reunião realizada com representantes do poder executivo 
solicitou uma planilha esclarecendo os valores que seriam cobrados, enfatizando que no dia em 
que o projeto de lei foi entregue a ele para ser analisado, pediu aos demais membros da comissão 
que também pegassem uma cópia

 

do mesmo para que todos pudessem fazer a sua própria análise. 
Destacou que no projeto de lei está definido uma tabela de valores de metro quadrado de 
construção e um sistema de pontuação, afirmando acreditar que poucas pessoas serão capazes de

 
entender essa tabela ao analisá-la. Mencionou que solicitou uma simulação de valores para um 
mesmo tipo de construção localizado nas várias faixas de distância do centro para facilitar o seu 
entendimento, ressaltando ser sincero ao admitir que ele mesmo não entendeu a planilha constante 
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do projeto de lei. Afirmou que fez esse pedido em uma reunião com os representantes da 
prefeitura, que um deles se comprometeu a atender o seu pedido, marcar uma nova reunião e 
apresentar essa simulação, mas isso não ocorreu. Disse ainda, que antes de ter esse esclarecimento 
ele não vai votar a favor do projeto de lei, porque para ele não está suficientemente claro qual 
valor será cobrado dos contribuintes do município. Falou

 

que eles fizeram uma simulação do valor 
de IPTU que será cobrado de um imóvel pertencente ao vice-prefeito Luiz Pessoa e que pela 
simulação feita o valor vai subir mais de 100%

 

(cem por cento). 

 

Salientou

 

que se for realmente 
dessa forma, o projeto de lei não está mantendo os valores de 2016 conforme havia ficado 
acertado entre o executivo e o legislativo. Disse que os vereadores precisam ter essa certeza antes 
de aprovar essa matéria, até porque os contribuintes estão cobrando dos mesmos e eles precisam 
ter certeza do que estão aprovando, não podendo votar no escuro. 

 
Falou

 
que se a matéria fosse 

submetida à votação na presente sessão, votaria contra a sua aprovação, mas que não descarta 
votar a favor caso o representante do poder executivo apresente todas as explicações e especifique 
os valores que serão cobrados dos contribuintes ituaçuenses. Dando continuidade, o Vereador 
Ronaldo disse que um projeto de lei que prejudica o comércio não está prejudicando somente os 
comerciantes, mas sim a toda à população, porque o comerciante não trabalha para ter prejuízo, 
precisa ter lucro para pagar os funcionários, aluguel, impostos e outras despesas, que se aumentar 
a carga tributária, o comerciante vai ter que aumentar o preço e quem paga a conta no final é o 
consumidor.  Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente o  envio de ofício para a Secretária de 
Educação sobre uma linha de transporte escolar da Laranjeiras, informando que a mesma existia 
até o meio do ano, mas que não existe mais, pedido que a mesma volte a operar porque tem dois 
ou três alunos sendo prejudicados por isso e estão tendo que percorrer uma distância considerável 
a pé para conseguir ter acesso ao transporte escolar. Enfatizou  que muito tem sido comentado nas 
redes sociais acerca do projeto de lei que está tramitando no legislativo, afirmando que o 
município vai passar a cobrar Taxa de Lixo, Taxa de Esgoto e outras taxas, destacando  que não 
existe nenhuma previsão desse tipo no projeto. Disse que já tramitou um projeto de lei na Câmara 
em que havia a previsão dessas cobranças, mas que ele e o Vereado r Almir apresentaram emendas, 
as mesmas foram aprovadas e eles conseguiram retirar essas cobranças do projeto de lei. Em 
questão de ordem, o Senhor Presidente voltou a afirmar que o projeto de lei está à disposição de 
todos que queiram solicitar uma cópia.

 
Ratificou as palavras do Vereador Ronaldo, afirmando que 

a planilha de valores constante do Projeto de Lei encaminhado pelo poder executivo não está 
totalmente clara para os vereadores. Destacou que até a presente sessão as comissões responsáveis 
pela análise do projeto de lei ainda não emitiram os seus pareceres, destacando

 
que isso é uma 

exigência para que o projeto seja votado em plenário. Voltou a comentar

 

que houve um acordo 
entre todos os vereadores para somente aprovar o projeto de lei se fossem mantidos os mesmos 
valores que foram cobrados entre os anos de 2010 a 2016. Prosseguindo, o Vereador Ronaldo

 afirmou que mesmo retirando as taxas que estavam previstas no Projeto de Lei, ele acabou 
votando contra a aprovação do mesmo,

 

por não concordar com a cobrança de outras taxas como a 
que

 

foi citada pelo Senhor Ubirajara Moreira Bonfim em sua fala. Disse que gostaria de deixar 
claro que votou contra a aprovação desse projeto de lei, que apresentou uma emenda para que 
fosse isentado o pagamento de quem estivesse em atraso, mas a mesma não foi aprovada. 
Ressaltou

 

que o seu objetivo é buscar sempre o que é melhor para o povo, defender os interesses 
da população, independentemente de qual categoria pertença. Finalizou convidando a todos para 
prestigiar o campeonato feminino de futsal que será iniciado no Campo Grande, destacando que 
nos dois últimos anos a competição foi um sucesso e espera que esse ano o sucesso se repita. 
Agradeceu a presença de todos e desejou um bom dia aos presentes. Ver. Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora disse que os 
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vereadores Almir e Ronaldo já falaram praticamente tudo que ela tinha para dizer em relação aos 
professores, afirmando que também está ao lado da categoria, assim como acredita que todos os 
demais vereadores também estejam. Falou que tem o maior respeito pela categoria, dizendo não 
ser fácil para um professor dar aula para uma turma de 25(vinte e cinco) a 30(trinta) alunos sem a 
devida valorização. Em seguida, afirmou que a educação é feita principalmente pelos professores, 
mas que existem profissionais de outras áreas que também atuam no setor, citando os responsáveis 
pelos serviços gerais, porteiros, entre outros profissionais, ressaltando que todos eles contribuem 
para que os serviços de educação funcionem no município. Prosseguindo, comentou a fala do 
Vereador Almir em relação à professora Paula, na qual ele afirma que ela está sendo vítima de 
perseguição política, dizendo que é vereadora de oposição, votou a favor

 
de alguns projetos de 

autoria do poder executivo, inclusive o que criou cargos no âmbito da Secretaria de Educação. 
Disse que fez isso porque é funcionária da Secretaria de Educação, que acompanha de perto a 
necessidade do setor, sabe das dificuldades enfrentadas, principalmente pelo nutricionista Japy 
Ávila, enfatizando que nunca vai votar contra os interesses da população ou em algo que 
prejudique o povo. Disse que quando o atual prefeito assumiu, ela ficou três meses à disposição do 
município no hospital, sem exercer função nenhuma, afirmando que não há coisa pior do que se 
sentir uma pessoa inútil, sabendo que você é uma profissional e tem a sua capacidade. Afirmou 
que a professora Paula é uma profissional e passou por essa situação, e sempre que ela tinha 
oportunidade conversava com quem estivesse à frente da Secretaria de Educação pedindo uma 
solução. Elogiou a humildade da atual Secretária de Educação, que veio ao legislativo e não teve 
vergonha de externar os seus sentimentos publicamente. Disse que passou pelo mesmo problema 
da professora Paula e sabe que foi uma perseguição política, mas que com o tempo as pessoas 
perceberam que o seu objetivo não era prejudicar ninguém, mas simplesmente tinha o desejo de 
ajudar. Afirmou ser uma pena que ainda existe esse tipo de perseguição política  nos dias atuais, 
destacando que os gestores precisam deixar de lado essa questão e começar a valorizar o lado 
profissional. Dando continuidade, comentou a fala do Senhor Ubirajara Moreira Bonfim sobre 
uma reunião realizada no legislativo, oportunidade em que alguns comerciantes estiveram e 
fizeram sugestões ao Projeto de Lei, mas na prática isso não resultou em nada, afirmando que isso 
de fato aconteceu e que eles só perderam o seu tempo participando dessa reunião. Parabenizou o 
Vereador Joel pela sua fala, afirmando que o Presidente está sendo atacado nas redes sociais por 
pessoas dizendo que ele estaria engavetando os projetos. Falou que não usa as redes sociais, mas 
que sabe da conduta do Presidente e que se isso de fato está ocorrendo, é mais um motivo para que 
o Presidente coloque o projeto em votação pelo plenário, enfatizando que antes que isso ocorra é 
preciso que tudo fique muito claro, evitando que os vereadores votem no escuro. Afirmou que se 
entender que esse projeto vai prejudicar a população, que vai votar contra, como já fez em outra 
oportunidade. Destacou não saber ao certo quando esse projeto será votado na Câmara, 
aproveitando o ensejo para destacar que seria importante que a população comparecesse sempre às 
sessões, independentemente de haver alguma votação programada. Disse que já foi solicitado ao 
Senhor Presidente que as sessões sejam transmitidas nas redes sociais, que seja mudado o horário 
para o período noturno, afirmando que o interesse maior dos vereadores é que o público participe 

 
das sessões. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. Tertulina Silva 
Andrade: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora afirmou que a sua prioridade 
como vereadora não é apoiar o prefeito, mas sim defender os interesses do povo que a elegeu. 
Disse que em primeiro lugar sempre agradece a Deus e que em segundo lugar ela agradece ao 
povo. Em seguida, afirmou que esteve ao lado do Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha na EMAC para conversar com Daniel e Pablo e obter maiores 
esclarecimentos acerca do Projeto de Lei. Mencionou que todos tem conhecimento que o IPTU é 
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uma cobrança obrigatória, que o projeto de lei vem para regulamentar essa cobrança, mas é 
preciso esclarecer tudo antes de votar. Afirmou que fez uma leitura detalhada do projeto e viu que 
no Art. 1º fala em outros critérios, mas não especifica quais são, afirmando ser preciso que fique 
claro quais serão os critérios adotados. Ratificou a fala do Vereador Ronaldo, afirmando que 
também espera receber essa tabela com as simulações pedidas por ele, porque só assim os 
vereadores terão condição de explicar como será feito o cálculo para a população. Dando 
continuidade, disse aos professores que os mesmos estão de parabéns, que agradece ao trabalho 
desenvolvido pelos mesmos, afirmando que sem isso seus filhos não estariam onde estão, 
enfatizando que tem muito orgulho do trabalho desenvolvido pelos professores e estes podem 
sempre contar com seu apoio. Em seguida, afirmou que as portas da câmara estão sempre abertas 
para os professores, pedindo que eles compareçam mais vezes no legislativo para acompanhar o 
trabalho dos vereadores. Finalizou agradecendo a presença de todos, desejando um bom dia a 
todos
 

os presentes. Ver. Otacilio Caíres de Souza : Saudou a todos os presentes, e em seguida, o 
Edil disse que o projeto de lei que institui a Planta Genérica de Valores do Município está 
enfrentando essa polêmica por falta de respeito ao trabalho dos vereadores, afirmando que antes 
do recesso os Edis se reuniram com os representantes do poder executivo e eles  ficaram de 
agendar uma nova reunião antes do final do recesso para esclarecer alguns pontos, mas que isso 
infelizmente não aconteceu, apesar de ser dever e obrigação do executivo prestar os 
esclarecimentos necessários para que os vereadores votem conscientemente. Afirmou que 
independentemente da quantidade de pessoas presentes no plenário, o seu voto será sempre o 
mesmo, porque o seu objetivo maior é defender os interesses do povo e que ele não vai votar a 
favor de um projeto só para beneficiar o prefeito, seja ele quem for. Enfatizou  que os vereadores 
foram eleitos para legislar em favor da população, não podendo simplesmente ficar votando a 
favor dos projetos sem se preocupar com aqueles que estão sendo prejudicados com a aprovação  
dos mesmos. Afirmou que o projeto de lei está tramitando no legislativo municipal desde o mês de 
junho, que já passou da hora de colocar o mesmo em votação, cabendo a cada vereador decidir se 
vota contra ou a favor. Falou

 
que as pessoas que estão usando as redes sociais para criticar os 

vereadores
 

deveriam
 

comparecer no legislativo municipal para se inteirar sobre o projeto de lei. 
Afirmou que o parente do ex-prefeito Albercinho, o Senhor Helcônio postou umas besteiras nas 
redes sociais, destacando que uma pessoa que

 
posta esse tipo de besteira nas redes sociais não 

deveria nem ser advogado, e que ele faltou com respeito aos vereadores. Afirmou que o interesse 
dos vereadores é sempre

 
fazer tudo de bom e melhor para a população, que se a pessoa acredita ser 

tão superior

 
aos vereadores atuais, ela deve se candidatar a vereador ou prefeito para ver se 

realmente tem o prestígio que acredita que tem. Disse que estava muito à vontade para falar isso 
na frente do ex-prefeito Albercinho, porque acredita que quem quer ajudar não deve ficar postando 
coisas que não deveria, devendo ter a coragem de vir a público, na presença de todos e dizer o que 
pensa. Ressaltou

 

que o Senhor Helcônio ao invés de ajudar o ex-prefeito Albercinho, na verdade 
está lhe prejudicando, porque se os vereadores forem levar isso em consideração poderão não 
querer apoiá-lo futuramente. Mencionou

 

que gostaria de deixar claro que não está dizendo que não 
vai apoiar o ex-prefeito Albercinho em razão das besteiras ditas por um parente do mesmo, 
enfatizando que se o Senhor Helcônio tem algo a dizer aos vereadores, que deve vir pessoalmente 
dizer. Defendeu que as pessoas precisam ser mais humildes, buscar mais o diálogo, não podendo 
agir de forma isolada prejudicando os outros, ressaltando

 

que não gosta de falar nada dos outros 
pelas costas, que só respeita quem o respeita. Dando continuidade, ratificou as palavras do Senhor 
Presidente, afirmando que desde o início ficou acordado entre os vereadores que o projeto só seria 
aprovado se não houvesse alteração nos valores cobrados em 2016, mas que o projeto 
encaminhado pelo poder executivo veio diferente do que foi combinado com os vereadores e esses 
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não serão loucos de votar em um projeto que reajusta o valor do IPTU em 50%

 

(cinquenta por 
cento). Falou

 

que os

 

comerciantes podem ficar tranquilos porque ele tem certeza que esse projeto, 
da forma como está, não será aprovado pela câmara. Dando continuidade, afirmou ser uma 
vergonha o fechamento da Praça Barão do Sincorá, ressaltando que de nada adianta os vereadores 
ficar falando e não tomar nenhuma providência, que ele pediu o envio de um ofício ao prefeito 
convidando o prefeito para comparecer no legislativo e dar explicações sobre o que está realmente 
acontecendo. Disse que os comerciantes dessa região estão sendo prejudicados, que o gerente da 
São Camilo relatou que não está sendo fácil fazer a descarga de mercadorias por causa da 
distância que os caminhões estão tendo que parar do local. Afirmou que nem moto o prefeito quer 
que trafegue pelo local. Disse que se o piso usado pela empresa não foi o que estava

 
previsto no 

projeto, que não tinha a mesma qualidade, que isso não é culpa dos vereadores, que se o piso não 
aguenta o transito de carros pesados, os vereadores não tem culpa, que a culpa é de quem aceitou 
colocar um piso de qualidade inferior e o povo não pode ser prejudicado. Prosseguindo, 
parabenizou a todos os professores, afirmando que ao longo da semana ele e o vereador Almir 
procuraram a Presidente do Sindicato para ver qual providência poderia ser adotada para resolver 
o problema, afirmando que sempre defendeu a categoria e não está dizendo isso apenas porque 
eles estavam presentes na sessão. Citou como exemplo,  o professor Nei Martins, que dá aula na 
escola Vereador Sivaldo Pereira Bonfim, afirmando que vê as dificuldades enfrentadas pelo 
mesmo, para se deslocar até o seu local de trabalho, embaixo de chuva, de sol forte para cumprir o 
seu compromisso com os alunos e com a educação. Mencionou  que sempre parabeniza os 
professores e vai continuar parabenizando, porque eles são merecedores, são eles quem educam os 
filhos de Ituaçu para que no futuro eles se tornem médicos, advogados ou outros profissionais. 
Afirmou que os profissionais da área da saúde deveriam ter o mesmo comprometimento dos 
profissionais da educação, mas infelizmente isso não acontece. Em seguida, parabenizou o diretor 
e os professores do Colégio da Boca da Mata, afirmando que os mesmos estão de parabéns pelo 
evento cultural realizado na quarta-feira. Dando continuidade, voltou a dizer que os professores 
podem contar sempre com o seu apoio nas votações de interesse da categoria, que para ele o 
prefeito errou ao usar um Decreto para derrubar uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores. 
Disse que se o prefeito estivesse presente, diria a mesma coisa, porque a verdade cabe em 
qualquer lugar. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Ver. Adriano Silva Machado : Saudou 

a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que franqueasse a palavra 
ao ex-prefeito Albercinho. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
o Edil agradeceu a Deus por permitir a sua participação em mais uma sessão do legislativo 
municipal, e questionou quanto tempo esse pedido de vistas pelo Vereador Sivaldo vai impactar 
na tramitação do projeto de lei, sendo respondido pelo Senhor Presidente que isso vai depender 
dos vereadores, porque o projeto de lei está tramitando na Câmara desde junho, que o pedido de 
vistas tem prazo de dois dias, podendo ser convocada uma sessão extraordinária ou esperar pela 
próxima sessão ordinária, que no seu entendimento seria melhor esperar para realizar a votação na 
próxima sessão.

 

Em aparte, o Vereador Ronaldo

 

afirmou que muitos tem defendido

 

que o projeto 
seja votado logo, mas que no seu entendimento esse projeto só deve ser colocado em votação 
quando todos os vereadores tiverem pleno conhecimento do mesmo. Disse ter ouvido algumas 
pessoas dizerem que querem ver quem vai votar contra e quem vai votar a favor, questionando o 
que vai acontecer se o projeto for aprovado e isso for ruim para a população. Defendeu que o 
projeto só seja votado quando todos os vereadores tiverem plena convicção do seu voto, 
ressaltando que atualmente cerca de 80%

 

(oitenta por cento)

 

dos vereadores estão votando no 
escuro, sem saber o que está fazendo. Dando continuidade, o Vereador Joel afirmou que está 
incomodado com o fato das pessoas estarem atribuindo ao Presidente da Câmara, uma culpa que 
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ele não tem, até porque o Presidente só vota em caso de empate. Disse ter convicção de que o 
Presidente não está atuando de forma a prejudicar ninguém, que ele não tem nenhuma culpa na 
tramitação dessa matéria e por isso que o defende publicamente. Em seguida, afirmou que se a 
votação do projeto de lei fosse na presente sessão, que ele votaria contra e que vai votar contra 
independente de em que sessão ele seja votado porque acredita que a aprovação não será boa para 
o povo e nem para os comerciantes do município. Disse que foi eleito vereador para defender os 
interesses do povo e isso que estava

 

fazendo e vai continuar fazendo enquanto estiver ocupando 
uma cadeira no legislativo municipal. Em seguida,

 
pediu ao Senhor Presidente que intervenha 

junto ao poder executivo para resolver
 

essa questão da Praça Barão do Sincorá, afirmando que o 
ex-vereador Silvio Leite

 
participou da sessão anterior e todos os vereadores se solidarizaram com 

o mesmo, o qual estava presenta na presente sessão, questionando ao Senhor Presidente se já havia 
alguma decisão por parte do poder executivo. E finalizando a sua fala,

 
pediu ao Senhor Presidente 

que franqueasse a palavra ao ex-prefeito Albercinho.
 
Após a deliberação do Plenário, o Senhor 

Presidente franqueou a palavra ao Vice-Prefeito Municipal. Fazendo uso da palavra, o Vice-
Prefeito

 
Municipal, Senhor

 
Luiz

 
Carlos

 
Pessoa, saudou a todos os presentes, e em seguida, 

 

disse que a tramitação do projeto de lei que institui a Planta Genérica de Valores, está causando 
um desgaste muito grande, porque pelo que observou ninguém entendeu plenamente a matéria, 
questionando porque os vereadores não realizam uma audiência pública com participação de uma 
equipe técnica da Prefeitura, população e comerciantes para que todos tenha oportunidade de fazer 
os seus questionamentos. Disse que se assim for feito, todos terão oportunidade de sanar as suas 
dúvidas, que os vereadores já fizeram inúmeros pedidos de vistas do projeto, mas nada foi 
efetivamente esclarecido até o presente momento. Afirmou que a população é leiga no assunto e 
não tem como entender uma tabela científica, voltando a sugerir a realização de uma audiência 
pública, enfatizando que se assim for feito, os vereadores não poderão ser responsabilizados 
sozinhos pela aprovação ou não do projeto de lei. Continuando,  parabenizou os professores pela.   
participação na sessão e finalizou pedindo a Deus que abençoasse

 
a todos os presentes.

 
Na 

sequência, após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Ex-
Prefeito, Senhor Albércio da Costa Brito Filho.  Fazendo uso da palavra, o ex-prefeito Albércio 
da Costa Brito Filho

 
inicialmente saudou a todos os presentes, e prosseguindo, afirmou que não 

pretendia fazer uso da palavra, mas que não poderia se calar diante do que foi dito pelo Vereador 
Reinalvo, o qual

 
atribuiu a autoria desse projeto de lei a ele. Afirmou que todos os vereadores 

devem votar contra esse projeto de
 

lei, porque os vereadores dessa legislatura já aprovaram, em 
2017, o aumento da carga tributária do município. Disse que o Vereador Reinalvo se equivocou ao 
dizer que o projeto era de sua autoria, até porque ele não é mais prefeito, ressaltando que o 
referido vereador deveria estar usando o seu tempo para debater os interesses do povo. Em aparte, 
o Vereador Reinalvo

 

disse que na sua fala se referiu a um ex-prefeito, que assim como o ex-
prefeito Albercinho, existem outros ex-prefeitos de Ituaçu e que não necessariamente ele se referiu 
a ele. Destacou

 

que a sua fala está gravada e quem quiser

 

basta consultar para ver o que 
efetivamente ele falou.

 

Dando continuidade, o ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho,

 
questionou como os vereadores podem estar defendendo que os valores do

 

IPTU serão cobrados 
com base no que era cobrado em 2016, sendo que em 2017 eles já haviam

 

aprovado um aumento 
no valor dos impostos. Enfatizou

 

que isso só será possível se houver a revogação da lei aprovada 
em 2017, que se o objetivo dos vereadores é mesmo voltar aos valores cobrados em 2016, eles 
devem revogar essa lei aprovada em 2017. Afirmou que o município tem o direito de cobrar o 
IPTU, as Taxas de Alvará de Construção, de Funcionamento e outras taxas, estando estas 
cobranças previstas em lei federal, a qual está acima de qualquer lei estadual ou municipal, 
destacando que só analisando isso já se vê que esse projeto de lei está errado. Mencionou que se 
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houve a cobrança indevida por parte do executivo, o legislativo tem que tomar providência para 
que o executivo devolva todos os tributos arrecadados indevidamente nos últimos cinco anos.

 

Em 
questão de ordem, o Senhor Presidente esclareceu que a atual administração não está efetuando a 
cobrança do IPTU, que a EMAC recebe os

 

valores de quem vai voluntariamente lá pagar, mas não 
mandam nenhuma cobrança para os contribuintes. Disse que a cobrança das taxas para emissão do 
Alvará de Construção e Funcionamento é

 

uma situação diferente, porque já foram devidamente 
regulamentadas.

 

Prosseguindo, o ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho,

 

disse acreditar que 
está havendo um equívoco

 
por parte do Presidente, pois ele paga IPTU há muitos e muitos anos, 

que os comerciantes estão tendo que regularizar o IPTU dos imóveis para conseguir o
 

Alvará de 
Funcionamento e se fosse da forma

 
como disse o Presidente, a EMAC

 
deveria fornecer uma carta 

de isenção, já que a cobrança é indevida. Em seguida, comentou a
 
fala do Vereador Otacílio , 

afirmando que o Senhor Helcônio é advogado, maior de idade e
 
responde pelos seus atos, não 

podendo a sua fala e os seus atos serem respondidos por ele. Afirmou que se ele fez ou disse algo 
que atingiu a imagem dos vereadores ou da Câmara de Vereadores, cabe aos prejudicados 
representar contra ele na justiça. Destacou que o objetivo principal do legislativo é de

 
ser uma casa 

de debate, onde são discutidos os problemas e os projetos de interesse do município. Ressaltou  

que o Plano de Carreira do Magistério foi elaborado e aprovado pelo legislativo na sua gestão, 
sendo fruto de um trabalho conjunto da Secretaria de Educação, Sindicato dos Professores e outros 
profissionais. Salientou que na sua gestão também houve problemas para manter o pagamento dos 
professores e que ele participou pessoalmente das reuniões para discutir os problemas e chegou a 
sugerir que os recursos do FUNDEB fossem geridos de forma compartilhada com o Sindicato dos 
Professores. Afirmou que em nenhum momento agiu de forma arbitrária, que foi preciso demitir 
diante da necessidade, mas antes que chegasse nesse ponto, primeiro ele fez o seu dever de casa, 
cortou na própria carne, chegando a reduzir o seu próprio salário para diminuir o índice de 
pessoal. Falou que primeiro tirou os ocupantes de cargos comissionados, a exemplo de 
coordenadores, vice-diretores e não fez a nomeação de ninguém para cumprir compromisso de 
campanha. Disse acreditar que praticamente 100%

 
(cem por cento)

 
das reivindicações dos 

professores são justas, que a categoria tem como resgatar os seus direitos, que os professores estão 
tentando chegar a uma solução pacífica, mas caso isso não seja possível, só restará buscar a via 
judicial. Afirmou que alguns professores demitidos já fizeram isso e foram reintegrados, na forma 
da lei. Destacou que qualquer administrador público pode errar, mas se ele errar e ficar provado 
que ele errou, não é necessário esperar uma decisão judicial, podendo o próprio gestor corrigir. 
Enfatizou

 
que na sua gestão vários professores ficaram sem receber, não porque precisavam 

provar para ele, mas sim provar para

 

a comissão responsável que os cursos lhe garantiam o direito 
de receber a gratificação. Falou

 

que se a atual administração não tem condição de honrar seus 
compromissos, não deveria estar contratando ainda mais funcionários, prestadores de serviços e 
nem concedendo o aumento da carga horária para alguns profissionais. Disse que na sua gestão ele 
cortou todos esses benefícios, cortou as suplementações para mostrar para os professores que 
estava tentando fazer tudo da forma correta, dentro do que a lei permite. Destacou ter participado 
de audiência com o Juiz e o Promotor, juntamente com o Secretário de Educação, para discutir os 
interesses dos professores e o representante do Ministério Público falou que ele deveria, na 
condição de agente político, negociar com a categoria. Afirmou ter dito em resposta que havia 
tentado negociar de todas as formas, mas que infelizmente havia professores apostando que não 
seriam demitidos. Disse que antes de demitir, ele precisou adotar todas as medidas possíveis antes. 
Ressaltou que o administrador público não pode agir de forma arbitrária, baixar um decreto e 
querer com isso revogar uma lei. Defendeu que o legislativo agora precisa fazer o prefeito se 
colocar no seu devido lugar, respeitar as decisões da Câmara e respeitar a categoria dos 
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professores, enfatizando que isso pode ser feito através da edição de um Decreto Legislativo que 
torne nulo o Decreto do Poder Executivo. Falou que mesmo se a justiça mandar

 

o executivo 
municipal efetuar o pagamento dos valores devidos, os professores que deixaram de receber já 
enfrentaram todo o desgaste dessa situação, porque as pessoas fazem compromisso em cima do 
valor que recebem e qualquer redução gera um desequilíbrio nas contas. Defendeu que as coisas 
sejam feitas de forma transparente e legal, até para evitar que a justiça depois reverta as decisões 
tomadas. Destacou que a Prefeitura dispõe de três procuradores jurídicos, que o Sindicato tem o 
seu advogado e eles têm

 
plenas condições de discutir essas questões legais para que tudo seja feito 

na forma da lei. Dando continuidade, afirmou que será um absurdo se a câmara aprovar a Planta 
Genérica de Valores, destacando que os atuais vereadores já aprovaram uma Taxa de Iluminação 
Pública que pode chegar a 21%

 
(vinte e um por cento)

 
do valor da conta de energia elétrica, que 

somente ele, como contribuinte, iria pagar uma taxa de R$ 2.000,00(dois mil reais). Afirmou que 
se isso acontecer efetivamente, ele vai ter que reduzir outros custos e provavelmente terá que 
demitir algum funcionário. Falou

 
que estava ali na condição de ex-prefeito, mas também como 

morador e comerciante do município, afirmando que não aguenta mais pagar tantos impostos. 
Comentou que recentemente houve uma audiência no processo envolvendo o Senhor Flávio e o 
prefeito Adalberto Luz, em que o Promotor afirmou que o Senhor Flávio estava correto ao usar a 
palavra “rombo”. Questionou como o Senhor Flávio poderia estar errado se efetivamente o 
prefeito fez um rombo nas contas públicas, questionando também se os moradores do município é 
que terão de pagar essa conta. Defendeu que o prefeito precisa primeiro arrumar a casa, 
administrar o município com base nos recursos que ele recebe e não como a Secretária de 
Educação disse, que é apertando para tentar fazer alguma coisa. Ressaltou  que o gestor público é 
eleito para administrar os recursos públicos que recebe, mas se está sonegando impostos, não está 
certo que ele agora queira que os moradores paguem essa conta, sendo que eles já pagam tanto e 
são eles que geram emprego no município. Destacou que tanto ele, quanto os Senhores NeY  e 
Helcônio, na condição de empresários, geram cerca de duzentos empregos diretos em Ituaçu, que é 
cerca de 1/3 (um terço) dos empregos gerados pela Prefeitura de Ituaçu, questionando porque os 
comerciantes é que precisam ser sacrificados. Destacou que o Presidente da Câmara é um 
empreendedor, que já foi parceiro do mesmo no passado e poderá

 
vir a ser no futuro, porque ele 

sempre honrou os compromissos feitos. Afirmou que ele também não pode ser penalizado. Dando 
continuidade, disse

 
que o ex-vereador Silvio Leite está correto em lutar pelos seus interesses, 

porque a prefeitura não pode fazer o que está fazendo sem indenizar o comércio. Afirmou que se o 
Senhor Silvio Leite recorrer à justiça, essa lhe garantirá o direito à indenização. Enfatizou

 
que 

quando construiu a praça levou dois projetos para decisão

 

da população e a maioria optou por um 
dos projetos, que mesmo tendo a

 

sua

 

preferência pessoal pelo outro, respeitou a opinião da 
comunidade e executou a obra como foi decidido pela maioria. Disse

 

que o prefeito não pode agir 
como um ditador e querer que a

 

população aceite as coisas como ele quer fazer, que é por isso que 
os professores estão presentes na Câmara buscando os seus direitos, mas prejudicando os alunos 
que deveriam estar em sala de aula. Falou

 

que apoia a manifestação dos professores porque 
entende que os mesmos estão lutando pelos seus direitos, que se os alunos estão sendo 
prejudicados, a culpa não é dos professores, mas sim da administração municipal. Afirmou que vai 
se inteirar acerca dos pareceres jurídicos citados pela Secretária de Educação, enfatizando que um 
dos procuradores é sua sobrinha Dra. Débora

 

Brito

 

e que ele não acredita que ela tenha dado esse 
parecer conforme foi dito pela Secretária. O ex-prefeito foi enfático em dizer, que se a sua 
sobrinha

 

deu esse parecer mandando o executivo demitir, que ele vai orientá-la

 

a voltar a estudar, 
voltando a afirmar que acredita que ela não tenha dado tal parecer. Disse que tentou falar com a 
sua sobrinha durante a sessão para pedir que a mesma viesse se manifestar publicamente sobre 
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isso, mas que ela estava em audiência e não pode comparecer. Afirmou que os vereadores tem 
pleno direito de pedir a convocação dela e dos outros procuradores para dar explicações, como foi 
feito pelo Vereador Almir em sua fala. Suge riu que essa reunião seja realizada com a presença do 
Sindicato, dos professores para provar que a Secretária de Educação mentiu em sua fala quando 
citou esses pareceres da procuradoria do município. Ressaltou

 

que a Secretária não pode 
comparecer ao legislativo, mentir, chorar diante da categoria e se fazer de santa. Afirmou que a 
categoria merece mais respeito e que os vereadores precisam derrubar o Decreto do prefeito, 
colocando o mesmo no lugar que ele merece, que é na Prefeitura, administrando da forma correta. 
Disse
 

ainda,
 

já ter conversado com alguns vereadores e pedido para votar contra o projeto de lei
 

que institui a Planta Genérica de Valores,
 

por entender que o mesmo vai impactar ainda mais na 
vida dos moradores. Falou

 
que o maior exemplo está na Gruta da Mangabeira, afirmando que a 

romaria da Gruta acabou em 2019, que os romeiros que vão todo ano para Bom Jesus da Lapa não 
passaram em Ituaçu esse ano em razão das leis aprovadas e dos aumentos absurdos. Afirmou que 
os vereadores não tem obrigação de dizer sim ao prefeito, que ele enquanto prefeito jamais 
encaminhou projeto de lei com aumentos abusivos de impostos por entender que as famílias já 
lutam com muita dificuldade para manter os seus filhos. Comentou a fala da Vereadora Elza 
Marillu, afirmando que a perseguição política não se restringiu a ela e à professora Paula, que 
existem outros casos no município, cabendo a cada um dos perseguidos buscar o seu direito na 
justiça. Voltou a pedir aos vereadores que não aprovem  o projeto de lei que institui a Planta 
Genérica de Valores, bem como, revoguem a lei aprovada em 2017 e voltem efetivamente a cobrar 
os valores que eram cobrados em 2016, destacando que se os vereadores fizerem isso, a sociedade 
irá aplaudi-los. Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao 
Senhor Tiago Meira. Fazendo uso da palavra, o Senhor Tiago Meira  saudou a todos os presentes, 
ao tempo em que, solidarizou-se com os professores presentes, afirmando que apoia a categoria na  
sua luta, acreditando que o trabalho desenvolvido pelos mesmos é um pilar do desenvolvimento 
do país. Em seguida, disse discordar do vice-prefeito quando esse defendeu a realização de uma 
audiência pública para debater o projeto de lei, afirmando que no seu entendimento não existe 
mais necessidade de fazer isso, porque o projeto já está na Câmara desde junho, os vereadores já 
tiveram tempo hábil suficiente para analisar a matéria, que deveria ser ouvido o anseio da 
população e colocado o projeto em votação

 
pelo plenário. Em seguida, destacou que no ano 

anterior foi aprovado um projeto reajustando a taxa de travessia da Gruta da Mangabeira, 
ressaltando que na oportunidade foi feito um abaixo-assinado com quase duzentas assinaturas 
pedindo que os vereadores votassem contra, mas infelizmente não foi acatado. Afirmou que esse 
reajuste está impactando demais, que no texto da lei fica instituído que mensalmente o executivo 
tem obrigação de enviar um relatório para o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 
Destacou que o Vereador Almir vem cobrando sempre o envio desses relatórios, ressaltando que a 
lei prevê ainda a realização de uma audiência pública anualmente para a prestação de contas de 
tudo que foi arrecadado, mas que até o presente momento isso não foi feito, questionando quando 
será. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Em questão de ordem, o Vereador Ronaldo

 
esclareceu que solicitou ao poder executivo uma planilha com os valores arrecadados na Gruta da 
Mangabeira há cerca de seis meses, bem como

 

a informação de onde esses recursos foram 
aplicados, mas até o presente momento não recebeu nenhuma resposta nesse sentido, solicitando 
ao Senhor Presidente, que seu ofício fosse reiterado.

 

Após a deliberação do Plenário, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Senhor Nildo. Fazendo uso da palavra, o Senhor Nildo

 

saudou 
a todos os presentes, e em seguida, afirmou que existem muitas leis aprovadas no Brasil e que se 
for seguir todas elas, os professores, trabalhadores, estão todos ferrados. Disse que as pessoas tem 
conhecimento das regras existentes, que cada vez mais a coisa está ficando apertada para quem é 
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mais pobre. Comentou

 

que trouxe o seu filho

 

de quatro anos de idade

 

para estudar na Escola 
Rodrigues Lima, que hoje ele tem nove

 

anos, afirmando que fica imaginando quando o seu filho 
tiver que estudar na Escola Juvenal Wanderley, destacando que nessa idade ele já será adolescente 
e ali é complicado, que existem algumas regras, citando como exemplo,

 

que os alunos não podem 
permanecer na sala de aula sem a presença do professor para tomar conta. Afirmou que é 
trabalhador rural e fica muito preocupado de mandar

 

o seu filho para estudar na sede, porque não 
sabe quem está cuidando do mesmo. Destacou

 

que

 

ele

 

foi mais votado do que um dos

 

vereadores 
que ocupa uma cadeira na atual legislatura, mas está ciente que isso acontece, mas gostaria de 
deixar claro que não tem rabo preso com ninguém, que se dá bem com todos os ex-prefeitos do 
município, mas que cada um deve pagar por eventuais erros

 
que tenha cometido. Destacou já ter 

recebido vários convites para se filiar a diversos partidos políticos do município, que agradece e 
garante que em 2020 todos vão saber bem antes quem ele vai apoiar. Afirmou que tem respeito 
pelo Prefeito Adalberto Luz,

 
mas que eles mais discutem do que propriamente conversam, porque 

ele não deixa de criticar quando acredita que algo está errado. Disse ter ciência de que os 
vereadores são alvos de muitas críticas e só quem entra para a vida pública tem essa consciência.

 

Falou que as pessoas são contra a cobrança de taxas pelo município, mas fazem construções sem 
consultar um engenheiro e depois vem para a Câmara para pressionar os vereadores para votar de 
acordo com o próprio interesse. Falou que tem respeito pela categoria dos professores, enfatizando 
que não concluiu nem o ensino fundamental, mas sabe da importância dos mesmos na formação 
dos alunos e que mesmo com todo esse esforço, eles ganham menos que um vereador. Defendeu 
ser preciso respeitar as regras e estar ciente de quem não está ocupando um cargo público, é 
apenas um morador do município, e que somente fez uso da palavra porque os vereadores lhe 
autorizaram. Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider da Oposição. 
Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa   após fazer as 
saudações de praxe, defendeu a elaboração de um Decreto Legislativo para tornar nulo o Decreto 
do Poder Executivo, destacando que o IPTU é uma lei federal e que não precisa de uma lei 
municipal para ser cobrado tal imposto. Disse que o presidente afirmou que existe uma ilegalidade 
na cobrança, ressaltando que se for assim os vereadores aprovaram uma lei ilegal em 2017 em que 
foi autorizado o parcelamento de débitos com o município. Disse aos

 
vereadores que estão em 

dúvida em relação ao projeto de lei que para ele não resta dúvida de que haverá o aumento do 
valor cobrado no centro da cidade. Afirmou que se a pessoa pagava R$ 100,00 (cem reais) e vai 
pagar R$ 101,00 (cento e um reais), já está configurado o aumento. Em seguida, pediu ao 
Vereador Sivaldo que marcasse um dia para que eles possam analisar o projeto de lei, tendo em 
vista que ele é presidente da comissão da qual o edil faz parte. Afirmou que o parecer será 
apresentado na próxima sexta-feira. Prosseguindo, afirmou que a gestão municipal, está fazendo 
um parcelamento do INSS e isso vai causar um transtorno para as próximas gestões, porque vão 
receber cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a menos por mês. Pediu que fosse 
encaminhado ofício ao gestor municipal solicitando que seja revista essa questão, enfatizando que 
já existe uma denúncia protocolada no Ministério Público Federal pedindo providências. 
Agradeceu a atenção de todos, pedindo que compareçam mais vezes no legislativo municipal para 
assistir às sessões e não somente para lutar por alguma causa. Dando continuidade, pediu que 
fosse modificado o Regimento Interno da Câmara e que as sessões passem a ser realizadas no 
período noturno, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Afirmou que pretende apresentar 
um projeto de lei da Câmara Itinerante, afirmando que o objetivo é levar as sessões do legislativo 
municipal para os principais povoados do município. Em seguida, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, voltou a saudar o público presente, e em resposta 
ao questionamento do Vereador Almir sobre o concurso público da Câmara, informou que oito 
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empresas já solicitaram cópia do edital. Prosseguindo, parabenizou e saudou os professores da sua 
região, enalteceu as palavras do Vereador Otacílio, afirmando que ele também vê de perto o 
empenho dos professores, que saem cedo de suas casas para chegar ao

 

seu local de trabalho e 
cumprir com as suas obrigações. Disse discordar das palavras do Senhor Tiago Meira quando o 
mesmo afirmou que não cabe mais debate sobre o projeto de lei, afirmando entender que o projeto 
ainda precisa ser debatido, porque ele ainda está tramitando. Disse que os vereadores precisam se 
informar melhor para garantir que o projeto de lei seja aprovado da forma como havia sido 
acordado, sem aumento real dos valores cobrados a título de IPTU. Disse que esse foi o acordo 
feito e que esse é o objetivo dos vereadores, podendo cada um dos Edis apresentar emendas para 
garantir isso. Dando continuidade, comentou o questionamento da vereadora Tertulina a respeito 
da previsão de outros critérios no texto do projeto, afirmando que isso pode ser retirado, bastando 
que seja apresentada uma emenda. Destacou que o poder executivo encaminha o projeto de lei 
para a Câmara, mas os vereadores tem total liberdade para modificar o texto legal, que não 
necessariamente o projeto precisa ser aprovado da forma original. Afirmou que se o prefeito 
mandar um projeto prevendo uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), os vereadores podem mudar e 
baixar para R$ 50,00 (cinquenta reais). Disse que ele foi mal interpretado pelo vereador Almir, 
porque quando disse que o vereador não pode pedir vistas de um projeto e  depois não tomar 
nenhuma providência, que não estava se referindo a ele ou a nenhum vereador especificamente, 
mas apenas ressaltando que muitas vezes, devido a correria do dia-a-dia o vereador acaba se 
esquecendo de cumprir essa obrigação. Afirmou que cobrou das comissões o parecer acerca do 
projeto de lei, mas que nenhuma delas apresentou o parecer por escrito. Em seguida, comentou a 
fala do vereador Almir sobre a elaboração de um Decreto Legislativo que torne nulo o Decreto do 
Poder Executivo, afirmando que vai consultar o Assessor Jurídico da Câmara, o Tribunal de 
Contas do Municípios e outros órgãos de controle para verificar a legalidade desse ato, 
enfatizando que se for legal tomará essa providência. Dando continuidade, disse que procurou se 
informar sobre a situação relatada pelo ex-vereador Silvio Leite na sessão anterior, que conversou 
com o prefeito e o mesmo lhe falou que será feita uma votação popular para decidir pelo 
fechamento ou não da via. Fazendo uso da

 
palavra, o Senhor Silvio Leite

 
afirmou que se ficar 

decidido que a rua ficará fechada, que ele vai embora de Ituaçu, que ele não quer brigar com 
ninguém, que está pedindo aos vereadores, em consideração, que intervenham junto ao prefeito 
para reverter essa decisão, porque acredita que o prefeito não tem o direito de fazer o que está 
fazendo. Pediu aos vereadores que o ajudem a convencer

 
o prefeito dessa ideia de fechar aquela 

rua, afirmando que essa iniciativa tem o apoio de meia dúzia de pessoas, mas que maioria da 
população é contra. Comentou

 

que o prefeito já lhe disse, em duas oportunidades, que não vai 
abrir a rua para o trânsito de veículos e ainda lhe questionou se ele não conhece o Pelourinho em 
Salvador. Destacou ter conversado com o engenheiro responsável

 

pela obra e esse lhe garantiu que 
a parte do calçamento já foi praticamente concluída, só faltando um pequeno trecho. Destacou que 
o prefeito havia lhe garantido que a praça seria inaugurada no dia 31 de maio, que ele o alertou 
que não daria tempo, mas o empreiteiro também deu a mesma garantia. Destacou que tem cinco 
ou seis pontos comerciais nessa área, que todos os IPTUs foram pagos. Afirmou que se for esperar 
a obra ser concluída, isso pode acontecer em breve ou só no final do mandato, questionando o que 
ele vai fazer já que muitos comerciantes estão ameaçando entregar o ponto. Destacou que a carga 
e descarga de mercadorias na São Camilo está começando por volta das 17hs

 

e só termina por 
volta das 22hs, que isso é uma vergonha para Ituaçu. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Ronaldo ressaltou que toda obra tem data prevista para o início e término, questionando quando é 
que expira o prazo para que a empreiteira conclua essa obra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão, solicitando que 
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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 três de agosto de dois mil e dezenove. 
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