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Ata da Décima

 

Terceira

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

vinte e quatro

 

dias

 

do 
mês de maio

 

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, Adriano Silva Machado, 
Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza, 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.  Dando prosseguimento aos 
Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE  e solicitou ao Primeiro  

Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) –  Ofício nº 049/2019, datado de vinte e 
três de maio do corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, ao Exmo. Senhor Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, M. D. Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, capeando 
Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, que tem por objetivo instituir a Planta Genérica de 
Valores e Terrenos e a Tabela de Preços de Construção e estabelecer os critérios de apuração do 
valor venal dos imóveis cadastrados no Município de Ituaçu e dá outras providências.  
Mensagem nº 004/2019, de 23 de Maio de 2019. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Apresento para deliberação e discussão de Vossas Excelências, o Projeto de Lei Complementar 
n.º 004/2019, que tem por objetivo instituir a Planta Genérica de Valores e Terrenos e a Tabela 
de Preços de Construção, e estabelecer os critérios de apuração do valor venal dos imóveis 
cadastrados no Município de Ituaçu e dá outras providências. A base de cálculo do IPTU, 
conforme o art. 33 do Código Tributário Nacional (CTN), deve ser o valor venal do imóvel, ou 
seja, aquele valor que o imóvel alcançaria em uma compra e venda à vista, segundo as condições 
usuais do mercado. Para se obter o valor venal de todos os imóveis urbanos da cidade, os 
municípios utilizam a Planta Genérica de Valores e Terrenos (PGVT). A PGVT é, então, a 
técnica segundo a qual se

 
retrata o preço médio do terreno por região e o preço do metro 

quadrado das edificações, conforme padrão construtivo, estabelecendo o valor presumido dos 
imóveis do município. Tais valores constituem, dessa forma, a base de cálculo do IPTU. Uma 
planta de valores atualizada mantém a base de cálculo do IPTU como determina o CTN, fornece 
as condições que garantem uma execução eficiente e econômica da Lei, provoca uniformidade 
da tributação, evitando-se avaliações díspares para situações iguais, facilita e racionaliza o 
lançamento do imposto, assegura a necessária uniformidade no comportamento do fisco e traz 
segurança jurídica para o fisco e para os contribuintes. Não obstante, o art. 173 e seguintes da 
Lei Complementar n° 008/2018 (Código Tributário (Municipal)estabelece que a avaliação dos 
imóveis, para efeito de apuração do valor venal, será fixado pela PGVT e pela Tabela de Preços 
de Construção, estabelecidas por Lei Municipal. Por fim, considerando o disposto no art. 150, 
inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, para que seja possível a cobrança do IPTU 
nos moldes fixados no referido projeto de lei, a partir do Exercício Financeiro de 2019, é 
necessária a aprovação do presente projeto neste exercício financeiro, respeitando-se, assim, o 
Princípio da Anterioridade Tributária. Em conclusão, tem-se como obrigatória a união de 
esforços do Poder Público (Executivo e Legislativo) e da sociedade para eliminar iniquidades, 

Fl. 164V



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0307 DE JUNHO DE 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

  

 

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

 
 

garantir transparência e reestruturar este importante instrumento fiscal e de gestão territorial da 
nossa cidade. Em sendo assim, vimos requerer tramitação em regime de urgência do presente 
Projeto, nos termos do art. 167 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ituaçu, tendo em vista tratar-se de projeto prioritário para a cidade. São essas, Senhor Presidente, 
as nossas considerações, ao mesmo tempo em que submeto o Projeto de Lei à apreciação dessa 
Casa, aguardando breve tramitação legislativa e a necessária aprovação da matéria. Ituaçu 23 de 
Maio de 2019.

 
Adalberto Alves Luz

 
-
 

Prefeito Municipal;  b) -Projeto de Lei Complementar 
Municipal nº 004/2019 de 23 de Maio de 2019. “Dispõe sobre a Planta Genérica de Valores e 
Terrenos, sobre a tabela de preços de construção e estabelece os critérios de apuração do valor 
venal dos imóveis cadastrados no município de Ituaçu e dá outras providências”.

  
O PREFEITO 

MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 58, incisos IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: TÍTULO I

 

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: Artigo. 1º -
 
Para a fixação da base de cálculo do 

imposto, o valor venal é representado pelo valor unitário do metro quadrado do imóvel, 
considerando: I – para os terrenos, valor unitário uniforme para cada logradouro, trecho ou face 
de quadra, segundo: a) a área geográfica onde estiver situado;  b) os serviços ou equipamentos 
públicos existentes; c) a valorização do logradouro, trecho ou face de quadra, tendo em vista o 
mercado imobiliário; d) outros critérios técnicos. II –  para as edificações ou construções, valor 
unitário uniforme por tipo ou espécie, segundo:  a) a natureza, a qualidade e o padrão; b) a 
localização do imóvel; c) os preços correntes de transações ou vendas ocorridas no mercado 
imobiliário; d) outros critérios técnicos.  Artigo. 2º -  A base de cálculo do imposto, 
correspondente ao Valor Venal, é igual (ANEXO I): I –  para os terrenos, ao produto da área do 
terreno pelo seu valor unitário padrão (ANEXO V). II –  para as edificações ou construções, ao 
produto da área do imóvel construído pelos respectivos valores unitários padrão, observados os 
fatores de correção (ANEXO II, III e IV). Artigo 3º -  A apuração do valor venal dos imóveis 
urbanos, para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU), no exercício de 2019 e nos subsequentes, será obtida de conformidade com as normas e 
métodos ora fixados e com as tabelas de Avaliação Imobiliária que constituem ANEXOS desta 
Lei, da seguinte forma: 

 
I. ANEXO I –

 
Tabela de Formulas; II. ANEXO II –

 
Tabela de Tipos e 

Padrões de Construção;
 

III. ANEXO III –
 

Tabela de Valores do M 2 de Construção e Pontuação; 
 IV. ANEXO IV –

 
Tabela de Pesos de acordo com as distâncias em relação ao centro da cidade 

para lotes com edificação;
 

V. ANEXO V –Tabela de terrenos e lotes sem edificações.
 

Artigo 4º -
 Na definição do valor venal dos imóveis urbanos serão aplicadas as tabelas constantes dos 

ANEXOS desta Lei, de forma conjunta e integrada. Parágrafo Único –
 
Para efeito de 

classificação e definição do padrão de cada tipo de edificação transcritos no ANEXO II e 
buscando resguardar a qualidade das informações inseridas, considerar-se-á os itens indicados e 
suas características similares. Artigo 5º -

 

Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao 
imóvel para cálculo do tributo, poderá requerer à administração municipal que seja procedida 
uma avaliação especial na forma do Artigo. 6ª desta Lei, conforme previsão do Artigo. 178 do 
Código Tributário Municipal. Parágrafo único. Caso a Avaliação Especial resulte na confirmação 
do valor atribuído inicialmente ao imóvel, o requerente estará obrigado a recolher ao Erário 
Municipal a tarifa correspondente ao procedimento.

 

Artigo 6º -

 

Aplica–se o critério da avaliação 
especial, previsto no Artigo. 5º, para a fixação do valor venal, mediante requerimento do

 
contribuinte, exclusivamente nos casos de:

 

I –

 

lotes desvalorizados devido a formas 
extravagantes ou conformações topográficas muito desfavoráveis; II – terrenos alagadiços, 
pantanosos ou sujeitos a inundação periódica; III – terrenos que, pela natureza do solo, se tornem 
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desfavoráveis à edificação, construção ou outra destinação; Artigo 7º -

 

Aplica–se o critério do 
arbitramento para a determinação do valor venal, quando: I –

 

o contribuinte impedir o 
levantamento dos elementos necessários à apuração do valor venal; II –

 

os imóveis se encontrem 
fechados e o contribuinte não for localizado. Parágrafo único. Nos casos referidos nos incisos I e 
II deste artigo, o cálculo das áreas do terreno e da construção será feito por estimativa, levando–
se em conta os elementos circunvizinhos e enquadrando–se o tipo de construção com o de 
edificações semelhantes.

 
Artigo 8º -

 
O montante do imposto é encontrado pela aplicação das 

alíquotas constantes do Artigo. 179 do Código Tributário Municipal, sobre a base de cálculo 
apurada na forma desta Lei.

 
Artigo 9º -

 
Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação, 

respeitado, no que couber, o disposto no art. 150, III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em 23 de Maio de 2019.
 

Adalberto 
Alves Luz

 
-

 
Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo

 
-
 
Secretário Mun. de Administração e 

Finanças; c) -
 

Ofício nº 05/2019, datado de 17 de maio do corrente ano, encaminhado pela
 

Presidente da Sub Sede Sindical ACS/ACE Ituaçu,
 
Sra. Maria Cristina de Luz Jesus,

 
ao Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Itu açu-BA, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, convidando todos os Vereadores deste município para participar da reunião ordinária 
desta categoria que se realizará no dia 27.05.2019, às 09hs00min da manhã, na Congregação 
Mariana de São Luís;  d) - Oficio nº 029/2019, datado de vinte de maio do ano em curso, 
encaminhado pela Coordenadora do Conselho Tutelar, ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, solicitando um espaço destinado a Tribuna Livre da 
sessão ordinária dessa Casa Legislativa, a ser realizada no dia 24.05.2019 (sexta-feira), para falar 
a Campanha 18 de Maio: Dia Nacional e Combate à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; e) – Projeto de Resolução Legislativa nº 002, datado de vinte e quatro de maio do 
corrente ano, que “Concede o Título de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Petronilio da Trindade 
Freire”, apresentado pelo Vereador Almir Santos Pessoa, com o seguinte teor: P rojeto de 
Resolução Legislativa n.º 002, de 24 de Maio de 2019. “Concede o título honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao Senhor Petronilio da Trindade Freire”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES 

DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU –
 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte RESOLUÇÃO: Art. 
1.º -
 

Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Petronilio da Trindade 
Freire, pelos serviços prestados ao Município de Ituaçu –

 
Bahia.

 
Art. 2.º -

 
Esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das reuniões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Bahia, 24 de Maio de 2019. Almir Santos Pessoa –

 Vereador. Ituaçu (BA), 24 de maio de 2019. Senhor Presidente, Encaminho a Vossa Excelência 
o incluso Projeto de Resolução Legislativa, que concede o título honorífico de cidadão 
Ituaçuense a Petronilio da Trindade Freire, solicitando que o mesmo seja apreciado pelo plenário 
desta Casa. JUSTIFICATIVA: Petronilio da Trindade Freire –

 

nasceu no município de Contendas 
do Sincorá, Bahia, em 30 de maio de 1973, filho de João José Freire e Clara Felix da Trindade 
Freire. É carinhosamente conhecido como “DANILO”. Chegou a esta cidade de Ituaçu em 08 de 
julho de 1988, iniciando as suas atividades laborais na empresa Itaguarana S/A, inicialmente 
como ajudante de pedreiro, em seguida galgou o cargo de operador de moinho, na produção de 
cimento. Após o encerramento das atividades da Itaguarana S/A, fez opção para continuar em 
nosso convívio, fixando residência, conhecendo a jovem Edimária, filha da família Figueredo, 
uma das tradicionais famílias de Ituaçu, contraindo enlace matrimonial com a mesma, advindo 
desta união dois filhos, Clara e João. Engajou-se no esporte, foi atleta na modalidade no futsal, 
organizando torneios da modalidade. Fez o curso do ensino médio no Colégio Frei Pedro Tomás 
Margallo, nesta cidade. Foi um dos maiores incentivadores das cavalgadas e torneiros de 
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argolinhas, em nossa região. Concluiu o curso de arbitragem junto a Federação Baiana de 
Árbitros. Em seguida exerceu a função de árbitro de futebol, em toda a região, principalmente 
nos campeonatos deste município de Ituaçu, Bahia., foi um dos incentivadores do esporte em 
nosso município, contribuindo para o seu desenvolvimento. Por todas as suas ações, criou raízes 
em nossa sociedade. Prestou relevantes serviços em nosso município de Ituaçu, Bahia, na área do 
esporte, por tudo isso, Petronilio da Trindade Freire –

 
é merecedor do Título de “Cidadão 

Ituaçuense” Na certeza de que esta proposição será aceita por todos os colegas Vereadores, 
subscrevo-me,  Atenciosamente, Almir Santos Pessoa –

 
Vereador ; f) –

 
Moção de Pesar, pelo 

falecimento do Senhor Anísio Honório da Silva, apresentado pelo Vereador Adriano Silva 
Machado, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu -BA, 24 de maio de 2019. Senhor Presidente, 
Apresentamos a esta Casa Legislativa, Moção de Pesar

 
pelo falecimento do Senhor ANÍSIO 

HONÓRIO DA SILVA.
 

MOÇÃO DE PESAR: No dia 14 de maio do corrente ano de 2019, fomos 
tomados de tristeza pela perda irreparável do nosso grande amigo ANÍSIO HONÓRIO DA SILVA , 
nascido nesta cidade de Ituaçu, Bahia, em 01 de novembro de 1921, filho de  Gustavo Honório da 
Silva e Anézia Rosa da Silva, uma das tradicionais famílias de Ituaçu, Bahia. Era conhecido 
carinhosamente como “Seu Anizinho”. Em 18 de fevereiro de 1950 casou-se com a Senhora 
Edite Lima da Silva, advindo desta união os filhos, Edilson (in memória), Edmilson, Albênio,  
Eunice, Antônio, Oneide, Carlos Anísio, Maria do Alívio, Paulo, Anésia Maria, João Pedro e 
Ana Cleide. Faleceu aos 97 anos, 5 meses e 13 dias, deixando 12 filhos, 21 netos e 11 bisnetos.  
Homem trabalhador, bom amigo, querido e admirado por todos que tiveram a felicidade de sua 
convivência, era portador de qualidades que dignificam um ser humano: honestidade, 
simplicidade, retidão nos compromissos, companheirismo e fidelidade. Por meio do seu açougue 
foi um comerciante próspero, criando toda a sua família.  Deixou bons exemplos de dignidade, 
responsabilidade e cidadania, acima de tudo foi um bom pai, deu aos seus filhos respeito e 
carinho, sempre os guiando para uma formação de retidão, ajudando-os em seus planos de vida, 
nunca os abandonaram e estes (seus filhos) ouviram tais lições. O maior presente para os pais é 
que seus filhos temem a Deus e sejam retos, respeitadores e respeitados, e este presente os seus 
filhos o deram,

 
por isso, podemos dizer que este foi um dos principais motivos que Senhor 

Anísio Honório da Silva, partiu para junto de Deus cheio de felicidades.
 

Jamais faltou com o 
respeito aos seus familiares e a sociedade. Usava poucas palavras para expressar sua opinião. 
Sua simplicidade era a sua virtude. Foi perseverante na fé, mesmo nos momentos

 
adversos. Era 

devoto de Nossa Senhora do Alivio.  Amou a
 
Deus.  “Todo aquele que crê em Jesus recebe, em 

seu nome, o perdão dos Pecados” (Atos dos Apóstolos 43). Assim, não poderíamos deixar de 
prestar esta homenagem a Anísio Honório da Silva, merecedor de nossos reconhecimentos, 
ressaltando que esta homenagem não é só do meu anseio como de todos os ituaçuenses. Por tudo 
isso, temos que rogar a Deus para que dê a sua alma muita paz, sossego e as glórias do Céu e aos 
seus familiares a resignação por tão grande e triste perda. Que Deus os conforte e os ampare. 
Assim, solicitamos a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, seja a presente Moção

 transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado conhecimento aos familiares do nosso 
saudoso amigo, ANÍSIO HONÓRIO DA SILVA . Adriano Silva Machado -

 

Vereador -

 

PTB. Em 
seguida, o Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, acima 
referido, às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e 
Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, para apreciação e apresentação dos pareceres ao 
referido Projeto de Lei Complementar, ao tempo em que, franqueou a palavras aos Edis pelo 
tempo regimental de cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos. Não houve uso da 
palavra. Na continuidade, o Senhor Presidente abriu o espaço destinado a TRIBUNA  LIVRE, e 
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comunicou a todos, que estava inscrita a Sra. Ana Zalvia dos Vales Santos, coordenadora do 
Conselho Tutelar, para falar sobre a campanha 18

 

de maio: Dia Nacional de Combate à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme requerimento apresentado na secretaria 
desta Casa, no dia

 

22.05.19.

 

Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente disponibilizou 
o tempo de cinco minutos para a referida Senhora fazer o seu pronunciamento.

 

Fazendo uso da 
palavra, a Coordenadora do Conselho Tutelar

 

Sra. Ana Zalvia dos Vales Santos

 

,saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo, destacou que o dia 18 de Maio precisa ser lembrado, porque 
foi uma data

 
muito triste, quando uma criança chamada Aricele foi torturada e abusada. 

Destacou que o Brasil todo participa dessa campanha, com a realização de movimentos, sejam 
eles de maior ou menor proporção. Afirmou que o índice de estupro e exploração sexual tem 
crescido muito., ressaltando que em Ituaçu já foram registradas na faixa de duzentas a trezentas 
denúncias desde que o Conselho Tutelar foi implantado. Afirmou que quando os funcionários de 
uma escola desconfiam que a criança esteja sendo abusada sexualmente, eles não precisam ter 
certeza para fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar. Enfatizou que compete ao Conselho 
Tutelar encaminhar a denúncia aos órgãos de atendimento, podendo ser o Hospital Municipal, o 
CAPS, a Secretaria de Assistência Social, para fazer uma avaliação dessa criança e ouvir o que 
ela tem a dizer. Destacou que não cabe aos Conselheiros Tutelares fazer perguntas a essas 
crianças. Disse que o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes tem como lema “esquecer é permitir, lembrar é combater”. A Senhora Ana  Zálvia 
falou que sua presença na Câmara já é uma iniciativa de combate a esse abuso e exploração. 
Disse que o objetivo da campanha não é realizar um movimento lindo e maravilhoso para expor 
nas redes sociais, mas lembrar da responsabilidade que todos têm como pais e  como cidadãos. 
Salientou que esse dever de combater o abuso e exploração é de toda sociedade, destacando que 
existem vários tipos de abuso, sendo o mais comum o estupro que atinge crianças  com menos de 
doze anos. Ressaltou que com menos de doze anos, uma criança não pode nem pensar em 
namorar, porque estão vulneráveis, ressaltando que o abuso vulnerável não se configura apenas 
com a conjunção carnal, podendo até mesmo algum comentário fazer  com que essa criança se 
sinta reprimida. Disse que os piores crimes contra os vulneráveis são o estupro, que se concretiza 
com a conjunção carnal e a agressão física. Disse ainda, que casos de agressão são comuns na 
sociedade e que eles têm

 
conhecimento de que alguns jovens de Ituaçu estão sofrendo esse tipo 

de abuso, destacando que essa campanha tem como objetivo lembrar a todos da necessidade de 
denunciar. Finalizando a sua fala, a Senhora Ana Zálvia agradeceu

 
a atenção de todos.

 
Após a 

deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra a Senhora Celina Cândido, 
funcionária lotada na Secretária de Assistência Social. Fazendo uso da palavra, a Senhora 
Celina Cândido

 
, saudou a todos os presentes, e em seguida, elogiou a fala da

 
Sra. Ana Zálvia 

dos Vales Santos, convidou a todos os vereadores e público presente para participar da 
caminhada alusiva aos 18 de Maio que será realizada pela Secretaria de Assistência Social em 
parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Destacou que esse é um tema que 
merece uma reflexão. Disse que as políticas públicas atuais visam combater o abuso e a 
exploração sexual de crianças e adolescentes, enfatizando que esse tema é muito debatido na 
sociedade, tem um dia específico em que é feita uma mobilização maior, mas que precisa ser 
lembrado o ano todo. Mencionou que fala isso com propriedade porque trabalha no Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS), que acolhe famílias. Falou

 

que, a partir do momento 
em que existe essa violação, a equipe do CRAS realiza o acompanhamento em conjunto com a 
equipe do Conselho Tutelar. Pediu a parceria do legislativo em prol dessa campanha e dessa 
causa, afirmando esperar que juntos eles possam conscientizar a sociedade e alertar todas as 
famílias sobre a importância desse tema, ressaltando que a sexualidade ainda é tratada como um 
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tabu entre as famílias. Destacou que a campanha alusiva ao combate e exploração sexual de 
crianças e adolescentes será realizada no dia trinta

 

de maio, com a realização de uma caminhada 
de conscientização, afirmando que é muito importante que todos participem. Disse que o 
objetivo principal é a prevenção do abuso de crianças e adolescentes, ressaltando que esse 
projeto é intitulado Faça Bonito, fazendo a leitura da justificativa do mesmo, contida no panfleto 
entregue aos vereadores e público presente.

 
Afirmou que o evento será realizado no próximo dia 

30 de maio, com saída prevista para às 08hs00min, em frente da Escola Rodrigues Lima e 
chegada na Área de Eventos, onde será realizada a culminância da campanha. Convidou os 
vereadores e público presente

 
para fazer parte do evento, aproveitando para agradecer ao prefeito

 

municipal, Senhor
 

Adalberto Alves Luz pelo apoio, afirmando que o mesmo abraçou esse 
projeto e cobrou que o mesmo fosse executado de maneira firme e objetiva para que o maior 
número de pessoas recebam essa mensagem sobre a importância de combater o abuso e a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e 
votação as seguintes matérias: a) – Segunda e última discussão e votação do  Projeto de Lei nº 
003-B/2019, que “Altera a Lei 787/2009, criando Cargos Comissionados no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências”, 
com as emendas apresentadas ao mesmo. Todos os vereadores votaram favoráveis ao supracitado 
Projeto de Lei nº 003-B/2019. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 003-B/2019, acima referido, com as  emendas 
apresentadas ao mesmo; b) -  Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2019, que “Concede o 
título honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Petronilio da Trindade Freire”, apresentado 
pelo Vereador Almir Santos Pessoa , acima transcrito. Todos os vereadores votaram favoráveis 
ao referido Projeto de Resolução Legislativa. Em seguida, o  Senhor Presidente declarou 
aprovado por unanimidade de votos, Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2019, acima 
mencionado; c) -  Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Anísio Honório da Silva, 
apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado , acima transcrita, sendo a mesma aprovada 
por unanimidade de votos.

 
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. Adriano Silva Machado: Após fazer as saudações de praxe, o Edil
 

questionou ao Senhor 
Presidente se o Projeto votado na Ordem do Dia vai criar cargos no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, recebendo uma resposta afirmativa do mesmo. Disse que gostaria de 
solicitar vistas do mesmo, tendo sido informado pelo Senhor Presidente, que não poderia fazer 
isso porque o projeto já havia sido submetido a duas votações e já havia sido aprovado. Em 
aparte, o Vereador Almir disse que o Presidente estava equivocado, que o Veread or Adriano 
tem direito de pedir vista do Projeto, mas que o pedido pode ser negado pelo Presidente. 
Afirmou que o Presidente precisa ter bom senso e ouvir o vereador, enfatizando que o Vereador 
Adriano estava ouvindo a fala da Senhora Celina Cândido e que o Presidente não esperou ela 
terminar a sua fala para iniciar a Ordem do Dia e colocar a matéria em votação.

 

Prosseguindo,

 

o 
Senhor Presidente esclareceu que aguardou a Senhora Celina Cândido encerrar a sua fala,

 

e em 
seguida, anunciou a Ordem do Dia, colocando as matérias em pauta em votação, tendo sido todas 
aprovadas

 

por unanimidades de votos. Acrescentou, que dando continuidade à sessão, anunciou 
o início do Grande Expediente e concedeu a palavra ao Vereador Adriano Machado e somente 
nesse momento é que

 

ele se manifestou acerca do Projeto de Lei, que já havia sido votado e 
aprovado na Ordem do Dia. Disse acreditar que o projeto de lei já foi votado e aprovado, não 
podendo a matéria ser submetida a uma nova votação. Falou que se o vereador quiser justificar o 
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seu voto contra a aprovação, que ele pode fazer isso.

 

Ver. Tertulina Silva Andrade:

 

Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, a Vereadora falou que as pessoas que fizeram uso da Tribuna 
Livre tem todo o seu apoio, que ela está à disposição para ajudar no que for preciso. Agradeceu 
às mesmas pela presença no legislativo, afirmando que as

 
portas da Câmara de Vereadores estão 

sempre abertas para elas, bem como para todo o público. Agradeceu a presença de todos e
 

finalizou desejando um bom dia!
 

Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos 
os presentes, e continuando, a Vereadora destacou que o Projeto de Lei aprovado pela Câmara é 
de grande importância. Em seguida, afirmou que a caminhada alusiva a campanha contra o abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes será realizada no horário da sessão, mas se houver 
tempo hábil fará o possível para participar da culminância na Área de Eventos. Pediu aos colegas 
que se programassem para também fazer parte. Finalizou desejando um bom dia a todos!

 

Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil destacou que os 
vereadores não vão poder participar da caminhada porque a mesma está programada para o 
horário da sessão, que existem projetos em pauta e que precisam ser votados, mas assim que 
terminar a sessão, ele vai comparecer à Área de Eventos para participar. Finalizou desejando um 
bom dia a todos! Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
comentou a votação do Projeto de Lei na Ordem do Dia, pedindo ao Senhor Presidente que em 
sua fala explique como foi feita a votação do mesmo. Disse que ele propôs emendas ao Projeto 
de Lei, mas essas não foram lidas em plenário. Destacou que ele propôs essas emendas na sessão 
anterior e todas as comissões acataram o seu parecer com as emendas. Solicitou ao Senhor 
Presidente que fizesse a leitura das emendas que foram propostas por ele. Em aparte, o Vereador 
Reinalvo afirmou que o seu objetivo não é tumultuar o andamento das sessões, mas que o 
Presidente da Câmara fez a leitura das emendas na sessão anterior, quando foi realizada a 
primeira votação do Projeto de Lei. Disse que não há porque se questionar isso. Dando 
continuidade, o Vereador Almir afirmou que o Senhor Presidente não fez a leitura das emendas 
na sessão anterior, que ele apresentou essas emendas de forma verbal e ficou acertado que o 
Assessor Jurídico faria a formalização das mesmas. Prosseguindo, destacou que essa questão já 
está superada, tendo em vista que o Vereador Adriano pediu vistas do Projeto e o Presidente 
negou o pedido, cabendo agora ao Vereador Adriano verificar o que

 
pode ser feito

 
nesse sentido. 

Sobre o Decreto Municipal 025/2019, o Edil mencionou
 
que o Prefeito suspendeu o pagamento 

da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional prevista na Lei Municipal 
897/2013, destacando que o Plano de Carreira foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Afirmou 
ser preciso verificar a legalidade do Decreto do Prefeito, destacando acreditar que essa matéria 
deveria ser submetida à apreciação do legislativo porque está alterando uma lei aprovada pela 
Câmara. Disse que muitos professores se graduaram, se dedicaram, estudaram, gastaram para 
melhorar os seus vencimentos, ressaltando

 
que se os professores estão recebendo essa 

gratificação é porque procuraram se aperfeiçoar e buscaram esses cursos em Vitória da 
Conquista, Caetité, Salvador e outras cidades. Solicitou

 

ao Senhor Presidente que seja 
encaminhado ofício ao prefeito pedindo explicações sobre a legalidade dessa suspensão.

 

Em 
aparte, o Vereador Adriano Machado disse não ter entendido o que foi dito pelo Vereador Almir 
Pessoa, questionando ao mesmo se o Decreto do Prefeito está alterando o Plano de Carreira dos 
Professores. Questionou como o prefeito pode ao mesmo tempo criar cargos na Secretaria de 
Educação e cortar direitos dos professores. Afirmou ser preciso ter uma justificativa para isso, 
porque tem recebido muitos recados de professores alertando que o prefeito está mexendo nos 
direitos deles. Disse que o prefeito está fazendo isso sem consultar o legislativo, questionando se 
isso é possível. Prosseguindo, o Vereador Almir confirmou a fala do colega Adriano, afirmando 
que o Decreto do Prefeito está mexendo com os Direitos dos Professores, cortando esses direitos, 
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sendo que muitos professores se aperfeiçoaram para receber esse benefício e também 
proporcionar um ensino melhor para os alunos. Disse que os três cargos criados no âmbito da 
Secretaria de Educação representam um custo de quase R$ 7.000,00

 
(sete mil reais)

 
sem 

gratificação. Comentou
 

que participou do certame licitatório realizado no dia anterior para 
contratação da empresa que ficará responsável pelo transporte escolar no município e que a 
empresa vencedora vai receber R$ 391.000,00

 
(trezentos e noventa e um mil reais)

 
mensais. 

Disse
 

ser preciso analisar, destacando que na sessão anterior questionou ao Prefeito porque 
houve esse aumento nos gastos com transporte escolar. Acrescentou

 
que questionou também se

 

havia recursos para pagamento dos profissionais que vão ocupar os três cargos criados no âmbito 
da Secretaria de Educação. Afirmou que se o prefeito está cortando a gratificação é porque não 
tem os recursos. Disse que se existem professores recebendo irregularmente, é preciso cortar os

 

benefícios dos que estão recebendo irregularmente, mas não se pode cortar de quem está 
recebendo de forma regular. Em seguida, pediu ao Assessor Jurídico que dê uma explicação 
sobre a legalidade do Decreto publicado pelo Prefeito. Dando continuidade, o Vereador Almir 
solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado um ofício para a Secretária Municipal de 
Educação, enfatizando que existe uma linha do transporte escolar na Ovelha que algumas 
crianças entre três e quatro anos estão tendo que caminhar cerca de dois quilômetros para ter 
acesso e pedindo que sejam tomadas as devidas providências, já que não está sendo cumprido o 
roteiro programado. Solicitou ainda, a manutenção da estrada que liga Tamburil a Tranqueiras, 
com uso de carro-pipa, afirmando que onde foi usada a máquina acumulou muita terra e é 
preciso molhar para acabar com a poeira. Dando continuidade, afirmou que existe um projeto de 
lei na Câmara que muitos vereadores não estão dando o devido valor, que é a LDO. Destacou 
que esse projeto precisa ser votado antes do recesso parlamentar, pedindo ao Senhor Presidente e 
ao Controlador Interno da Câmara que solicite à Assessoria Contábil da Câmara  um parecer 
técnico acerca do referido Projeto de Lei. Ver. Ronaldo da Si lva Rocha:  Saudou a todos os 
presentes, solicitou o envio de ofício para a Secretária Municipal de Saúde solicitando 
esclarecimentos sobre alguns exames feitos pelo laboratório que está prestando serviços no PSF 
do Campo Grande, ressaltando que alguns exames estão sendo pagos pelos próprios pacientes. 
Disse que não são todos os exames que estão sendo pagos e que ele quer uma explicação sobre 
essa situação, porque as pessoas estão lhe questionando isso e ele quer ter essa resposta por 
escrito da Secretária. Disse não saber qual é a empresa que está prestando esse serviço, 
afirmando acreditar que essa já é a terceira empresa desde que o serviço começou a ser 
oferecido. Dando continuidade, afirmou que foi implantada uma creche na sua região, 
questionando sobre a legalidade das mesmas e se essas creches podem funcionar com apenas 
uma sala de aula, dentro de um colégio que funciona na parte da tarde. Questionou se é legal 
misturar essas crianças com menos de dois anos com crianças de sete e oito anos. Afirmou que 
na parte da tarde, as crianças ficam presas dentro dessa sala de aula, que ele nunca ouviu tanto 
choro, quanto escutou naquela creche. Disse entender que no início é difícil mesmo porque as 
crianças estão se acostumando, mas que ele quer ter certeza sobre a legalidade do funcionamento 
dessa creche em apenas uma sala de aula. Questionou se antes de instalar uma creche, não 
deveria ser construído uma sede própria, com quartos apropriados e camas para as crianças 
dormirem. Disse que existem professores e pessoas ajudando os professores, tem fralda, tem 
alimentação, mas isso não é suficiente para ser uma creche. Afirmou que não pode falar sobre as 
outras creches inauguradas no município, mas que a instalada no Campo Grande, na sua visão, é 
uma verdadeira prisão para as crianças, questionando se isso não vai causar um trauma nessas 
crianças, fazendo com que no futuro elas não queiram ir para escola por temer ficarem presas em 
uma sala de aula como está sendo feito atualmente. Afirmou não ser contra o funcionamento da 
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creche, que o sonho de toda comunidade é ter uma creche funcionando, porque muitas mães

 

trabalham na colheita do café e agora tem onde deixar seus filhos, mas é preciso que essas

 

crianças sejam bem cuidadas. Disse que a maioria das mães não tem noção

 

de como seus filhos 
estão sendo tratados nessas creches. Afirmou que se a creche não estiver funcionando dentro do 
padrão legal, que ele vai cobrar do prefeito para que faça da forma correta. Disse que essas 
crianças precisam ser

 

acompanhadas por um psicólogo regularmente, solicitando ao poder 
executivo que providencie isso, afirmando que o profissional deve ter liberdade para trabalhar, 
não podendo ser apadrinhado político e ir às

 
unidades apenas para dizer que está tudo bem. 

Finalizou desejando um bom dia a todos.
 

Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil afirmou que após a próxima sessão da Câmara, vai comparecer 
ao evento da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 
seguida, convidou a todos os vereadores e público presente para participar do leilão no sábado, 
dia vinte e cinco e da missa no domingo, dia 26, na Gruta da Mangabeira. Finalizou agradecendo 
a atenção de todos. Ver. Joel Teixeira Silva: Após fazer as saudações de praxe, o Edil 
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, 
agradeceu a participação das pessoas que fizeram uso da Tribuna Livre, afirmando estar à 
disposição para ajudar no que for preciso, parabenizando as mesmas pelo trabalho realizado. 
Disse que a Senhora Celina Cândido já esteve na sua região, onde desenvolveu um trabalho e 
resolveu um caso, agradecendo a mesma por isso. Parabenizou o Vereador Ronaldo pela sua fala, 
afirmando que mesmo está certo em fazer as suas cobranças e pedir que sejam feitas as correções 
necessárias. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.  Na sequência, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da 
Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa, reforçou o convite feito pelo Vereador Euvaldo, 
convidando a todos para participar do leilão da Gruta da Mangabeira no sábado e da missa no 
domingo. Em seguida, afirmou que apesar da fala do prefeito na sessão anterior a respeito do 
tema, estavam solicitando o envio de ofício ao poder executivo pedindo esclarecimentos sobre o 
fechamento do ginásio de esportes na Lage, questionando quais as irregularidades que foram 
encontradas pela administração na obra em relação ao projeto, afirmando que

 
com base nisso vai 

tomar as providências cabíveis.
 

Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, mencionou

 
que gostaria 

de responder os questionamentos feitos pelo Vereador Almir, solicitando da Secretária que 
esclarecesse como foi a tramitação do projeto de lei na Câmara, tendo sido dito pela mesma que 
o referido projeto foi submetido à primeira votação na sessão anterior e estava prevista a 
realização da segunda e última discussão e votação na presente sessão. Afirmou ainda que a ata 
da sessão anterior só será aprovada na próxima sessão e que ainda tem tempo hábil para incluir 
alguma coisa que tenha faltado. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou à secretária 
que fizesse a leitura de um pequeno trecho da ata da sessão anterior onde consta a apresentação 
dos pareceres e a primeira votação do Projeto de Lei nº 003-B/2019. Após a leitura, o Senhor 
Presidente, disse que gostaria de tornar público que muitas vezes as coisas são

 

colocadas como 
se o Presidente estaria desrespeitando o regimento interno. Destacou que todas as

 

sessões da 
câmara são públicas, ficam registradas em ata, destacando que todas as matérias são votadas 
pelos vereadores. Disse que a Câmara recebeu um projeto

 

de lei com pedido de tramitação em 
regime de urgência, mas que ele sugeriu que fosse retirado o pedido de urgência e deixasse a 
matéria tramitar de maneira regular para garantir mais transparência no processo legislativo. 
Ressaltou

 

que todas as matérias são lidas pela Secretária e que isso consta em ata. Dando 
continuidade, manifestou sua intenção de apresentar uma Moção de Pesar pelo falecimento do 
Senhor Manoel da Silva Rocha, conhecido como Neli, afirmando que este foi uma pessoa muito 
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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

 
 

importante na sua

 

região, que tinha amizade com todos e, apesar de não saber se expressar muito 
bem, era querido por todos, deixando saudades não só aos familiares, mas em toda comunidade. 
Disse que ele tem filhos que não moram na região e um deles é empresário de destaque

 

no 
âmbito nacional, destacando que essa Moção de Pesar precisa

 
ficar registrada nos anais desta 

casa legislativa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos
 

e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada 
conforme vai devidamente assinada.

  
Ver. Joel Teixeira Silva –

 
Primeiro Secretário, mandei 

digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, em 
vinte e quatro

 
de maio

 
de dois mil e dezenove. 
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