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Ata da Décima

 
Sexta

 
Sessão Ordinária do Primeiro

 
Período, do Terceiro

 
Ano Legislativo 

da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.
 
Aos

 
quatorze dias

 
do mês de Junho

 
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);

 
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.  Ausente o Vereador 
Reinalvo Rocha Ferreira (Vice-Presidente). 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 
05/2019, datado de onze de junho do corrente ano, encaminhado pela Presidente da Sub Sede 
Sindical do Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as  Endemias, Sra. Maria 
Cristina Luz Jesus, ao Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu-BA, Exmo. Senhor Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, solicitando a oportunidade de falar nesta Casa sobre a PEC nº 06/2019, 
que trata da “Reforma da Previdência” já que na data do dia 14.06.19 estarão fazendo 
paralização contra a indigitada PEC. b) –

 
Emenda sobre

 
o Projeto de Lei nº 002/2018, que

 
“Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –

 
LDO 2020 e dá

 
outras 

providências”, apresentada pelo Vereador Almir San tos Pessoa, com o seguinte teor: 
 

Ituaçu 
(BA), 13 de junho de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente apresento a esta Casa Legislativa 
uma EMENDA ao Projeto de Lei nº 002/2019, que “Dispõe sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias –

 
LDO 2020 e dá outras providências”.  Apesar das necessidades dos 

instrumentos de flexibilidade orçamentária, dentre eles as alterações do Quadro de Detalhamento 
de Despesas –

 
QDD –

 
no entanto, é essencial que este instrumento seja limitado e seu uso 

moderado, de modo a fazer com que sua utilização para cumprir o que foi estabelecida pela Lei 
Orçamentária em seu aspecto geral, com os ajustes nas previsões e programações orçamentárias, 
durante o curso de sua execução, sem com isso, descaracterizado. Embora indispensáveis em 
face da natureza da Lei Orçamentária, o instrumento de flexibilidade orçamentária deve ser 
sempre utilizado para alcançar os fins consignados no Orçamento anual.  Dai a necessidade por 
parte deste Poder Legislativo Municipal, para que a Lei Orçamentária não seja modificada ao bel 
prazer do Poder Executivo Municipal, sem que este (Poder Legislativo) faça os 
acompanhamentos necessários dessas alterações, freando as conveniências do Poder Executivo, 
quando das demasiadas alterações para aumento de despesas de programações na execução dos 
gastos públicos.  Assim, após a análise do mencionado Projeto de Lei, apresento emenda ao § 
3º do art. 

   

30, do referido Projeto de Lei nº 002/2019, acrescendo ao seu final, após a palavra 
“abertos”, o seguinte texto: “necessário, para tanto, de prévia autorização legislativa”, passando 
este (§3º), a ter a seguinte redação: EMENDA Nº 001/2019. Art. 30 -

 

§3º -

 

Os QDD’s poderão 
ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução 
orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos grupos de despesas, estabelecidos 
na Lei Orçamentária ou créditos adicionais regularmente abertos, necessitando, para tanto, de 
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EMENDA para que o nosso dever de legisladores e fiscalizadores da coisa pública, não sofra 
cerceamento em nossas atividades institucionais e parlamentares, a fim de serem desenvolvidas 
em sua plenitude. Por tudo isso, solicito o apoio dos Nobres Colegas Ve readores para a 
aprovação da presente EMENDA modificativa de nº 001/2019, ao Projeto de Lei nº 002/2019, 
oriundo do Poder Executivo Municipal de Ituaçu, Bahia, pelos motivos acima expostos. 
Atenciosamente. Almir Santos Pessoa –

 
Vereador PSD.

 
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. Dando continuidade, o Senhor Presidente abriu o 

espaço destinado a TRIBUNA LIVRE
 

e comunicou a todos que estava inscrita
 

a representante 
da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

 
de Combate as

 
Endemias, 

Senhora Maria Cristina de Luz Jesus, para falar sobre a PEC nº 06/2019, que trata da Reforma da 
Previdência, conforme requerimento apresentado na secretaria desta Casa, no dia 12/06.2019.

 

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

 
Fazendo uso da palavra, a Presidente dos 

Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as Endemias, Senhora Maria 
Cristina de Luz Jesus saudou a todos os presentes, e prosseguindo, destacou  que o tempo não 
seria suficiente para fazer todas as considerações que gostaria e que iria abreviar ao máximo a 
sua fala. Afirmou que o seu objetivo é comentar a reforma da previdência, que está em 
andamento no Congresso Nacional enfatizando ter esperança de que a mesma não seja aprovada, 
porque da forma como está sendo anunciada, a PEC 06/2019 é muito mais agressiva que a  
reforma da previdência proposta pelo ex-presidente Michel Temer. Disse que tal  proposta 
contém uma série de pontos questionáveis e preocupantes, destacando que não estava  ali para 
falar em causa própria, que não estava ali na condição de servidora pública, mas sim como 
cidadã que se preocupa com a situação não só de Ituaçu, mas de todo país. Mencionou  que já 
houve um impacto muito grande com a manutenção da Emenda Constitucional 95, que congelou 
os gastos públicos por vinte anos, ressaltando que isso é um verdadeiro absurdo e a população já 
está sofrendo as suas consequências. Falou

 
que se a população permitir que essa PEC 06/2019 

seja aprovada, a situação vai ficar ainda pior e quem mais vai sofrer são os mais necessitados, os 
servidores públicos, que ganham menos de dois salários mínimos, os trabalhadores rurais, que 
trabalha de sol a sol e ficam felizes quando conseguem se aposentar e receber um salário 
mínimo. Afirmou que é preciso fazer uma análise aprofundada da reforma da previdência 
proposta, destacando que os trabalhadores vão perder muito mais, porque vão precisar trabalhar 
muito mais tempo para conseguir se aposentar. Disse que os servidores também vão levar mais 
tempo para se aposentar, tanto do sexo masculino, quanto feminino.

  
Enfatizou

 
que a 

trabalhadora rural vai sofrer mais do que o trabalhador rural, porque essa PEC 06/2019 mostra o 
quanto esse governo, esse presidente que os brasileiros elegeram é machista. Destacou

 
que isso 

não foi descoberto depois da sua posse, porque todos já sabiam antes mesmo de dar o seu voto 
nele para presidente. Disse respeitar a opinião de quem votou nele para presidente, mas que não 
pode deixar de dizer a sua opinião em relação ao mesmo, enquanto cidadão e servidora pública, 
que sabe que esse processo de perda de direitos está apenas começando e todos vão sentir os seus 
efeitos mais na frente. Salientou

 

que quem está trabalhando e faltam dois anos para se aposentar, 
não podem ficar animados, porque terá que pagar pedágio para conseguir o benefício e se faltam 
dois anos, a pessoa vai ter que trabalhar mais um para se aposentar, questionando se isso é justo 
e respondendo em seguida acreditar não ser justo, mas sim muito injusto. Disse

 

ainda,

 

que muita 
gente não vai chegar na idade para se aposentar,

 

destacando acreditar estar entre essas pessoas 
que não vão conseguir chegar na idade. Disse que existe o BPC, que é pago para pessoas que não 
contribuíram com o INSS, que não tem nenhuma outra fonte de renda para sobreviver e que 
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também serão muito prejudicadas, questionando como elas vão conseguir viver com R$ 400,00

 

(quatrocentos reais), se mal conseguem sobreviver com um salário mínimo. Afirmou que a PEC 
06/2019 é sem noção, que ela não quer ser mal interpretada, destacando ter ciência da 
necessidade de

 

se fazer uma reforma da previdência,

 

afirmando que não somente a reforma da 
previdência é necessária, mas também uma reforma tributária, reforma agrária e de várias outras 
reformas, mas é preciso analisar como estas reformas serão feitas e quantas pessoas

 
serão 

prejudicadas pelas mesmas. Ressaltou
 

que a reforma da previdência, nos moldes propostos 
atualmente, prejudica e muito, principalmente quem tem menos condição e quem trabalha mais. 
Disse ser a favor de uma reforma, mas que não seja feita da forma como o atual governo está 
querendo, na base da imposição. Destacou que os professores são outra categoria que vai perder 
demasiadamente com essa reforma, ressaltando que o professor atualmente se aposenta com 
vinte e cinco (25)

 
anos de trabalho, podendo se aposentar aos cinquenta (50)

 
anos de idade, mas 

se a reforma for aprovada, o professor só poderá se aposentar aos sessenta (60)
 

anos e no mínimo 
trinta (30)

 
anos de contribuição. Destacou que só quem é professor sabe das dificuldades 

enfrentadas na profissão, que não é fácil aguentar uma sala cheia de adolescentes como eles são 
hoje. Afirmou que o professor vai caducar e não vai conseguir se aposentar. Disse que existem as 
pessoas que defendem a reforma da previdência, mas que isso não representa muito, porque até o 
diabo tem seus defensores. Disse acreditar que esses defensores tem argumentado que as 
mudanças na previdência são necessárias e são necessárias mesmo, que o Brasil está enfrentando 
uma grave situação fiscal e se a reforma não for aprovada, o país vai quebrar. Questionou se os  
brasileiros é que terão que pagar essa conta, se eles terão que pagar a dívida do país, enfatizando 
que existem outros meios para se resolver isso, mas não são tão fáceis quanto mandar a conta 
para os brasileiros. Destacou que todos tem o dever de pagar os seus impostos e que ninguém 
pode se eximir desse pagamento, mas o governo precisa cobrar de todos os seus devedores. 
Afirmou que a corrupção também precisa ser combatida, que muitos já foram presos, mas ainda 
falta prender muita gente. Disse que quem está preso, talvez seja até inocente. Disse  que a 
corrupção existe em todos os níveis de governo e são pequenas ou grandes, de milhares ou 
milhões de reais. Defendeu ser preciso cobrar de quem sonega os impostos, destacando ser 
preciso ir atrás desse povo que sonega. Afirmou que a reforma nos moldes atuais, só beneficia 
banqueiros e grandes empresários e só traz prejuízos para todos os demais. Disse que gostaria de 
alertar os vereadores sobre a responsabilidade que eles tem, porque essa PEC deve ser votada em 
breve e os vereadores, na condição de defensores do povo, devem cobrar dos seus deputados 
federais o voto contra essa aprovação. Mencionou

 
que as pessoas votam nos deputados e muitos 

sequer os conhecem, mas votam porque o pedido foi feito por um vereador ou pelo prefeito, 
então esses parlamentares tem obrigações com os vereadores e prefeitos, porque foi com eles que 
fizeram alianças para angariar os votos nos municípios. Aconselhou a todos que busquem se 
informar sobre a reforma da previdência, sobre o projeto que foi apresentado pelo atual governo, 
enfatizando novamente não ser contra a reforma da previdência, mas sim contra os moldes que 
ela está sendo proposta na PEC 06/2019. Dando continuidade, a Senhora Maria Cristina disse 
que no dia anterior foi realizada uma reunião na Câmara e que ela foi convidada pelo Vereador 
Almir para participar e que a reunião foi para debater a questão do IPTU, destacando não ser 
contra a cobrança desse imposto, até porque essa cobrança está prevista em lei, mas que é 
preciso analisar o projeto proposto pelo município e não simplesmente aprovar, porque depois de 
aprovado se transforma em lei e passa a obrigar a todos. Afirmou que da mesma forma é preciso 
ser feito com a PEC 06/2019, voltando a pedir aos vereadores e ao prefeito que procurassem os 
seus deputados e cobrem dos mesmos o voto contrário à aprovação da PEC 06/2019, alertem os 
mesmos sobre a necessidade de mudanças no projeto. Falou ser preciso mudar muita coisa do 
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projeto original, porque se isso não for feito, o prejuízo vai ser muito grande, que quando o barco 
afundar, as pessoas podem ter certeza de que somente alguns poucos é que vão se salvar. Disse 
não querer acreditar que as pessoas que fora
votar contra os trabalhadores e contra aqueles que lhes ajudaram a chegar lá. Voltou a pedir às 
pessoas que se informem mais sobre a reforma da previdência proposta pelo atual governo, que 
eles fizerem i
aquilo sobre essa PEC 06/2019, voltando a afirmar que não estava ali defendendo interesse 
próprio, mas sim na condição de cidadã que sabe das suas responsabilidade
enfatizando que quem cala, consente. Destacou que esperava que toda a sociedade ituaçuense 
estivesse mobilizada nessa luta, que a câmara estivesse cheia de pessoas cobrando dos 
vereadores, mas não está vendo nada disso, não sabendo dizer se é porque
pessoas perderam a esperança ou não acreditam mais na boa fé dos políticos. Disse que ela é 
brasileira e não desiste nunca, que as pessoas podem esperar isso dela, destacando que seu 
objetivo não é denegrir a imagem de ninguém, seja pessoa
mas vão lhe ver sempre lutando pelos direitos e cobrando os deveres. Afirmou que da mesma 
forma que cobra os direitos, exige que os trabalhadores cumpram os seus deveres, porque só 
assim as cobranças são legítimas, ress
peito aberto, porque é cumpridora dos seus deveres e pode cobrar os seus direitos. 
quando tem alguma crítica a fazer, faz diretamente para a própria pessoa e que não usa das redes 
s
expressar a sua opinião, porque é um espaço democrático e que nunca teve 
pela Câmara de Ituaçu, agradecendo ao Presidente e aos vereadores por iss
continuidade, pediu licença aos vereadores e público presente para quebrar o protocolo e fazer 
juntos o grito de guerra desse movimento, pedindo a todos para gritarem juntos: ‘a união faz a 
força’. Pra finalizar, agradeceu ao 
encerrou fazendo uma citação: ‘nossas vidas começam a morrer no dia em que calamos coisas 
que são verdadeiramente importantes’.
Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos A
polêmicos do projeto original já foram retirados pelos deputados, citando o BPC e o trabalhador 
rural como exemplos. Disse não ter certeza se essa mudança no projeto é definitiva ou não. 
Afirmou que est
projeto não está sendo aprovado na forma original, como foi proposto pelo executivo. 
que já foi feito o compromisso para excluir o BPC do projeto de reforma. 
realmente devem procurar se informar acerca dessa matéria e que realmente o projeto original 
tinha alguns pontos polêmicos, porque prejudicavam algumas categorias. Afirmou que a 
aposentadoria rural não será modificada.
DO DIA
apresentado pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças 
e Orçamento, favorável a provação do Projeto de Lei nº 002/2019 que 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Todos os Edis votaram favoráveis aos referidos pareceres verbais. Em seguida, o Senhor 
Presidente declarou aprovados por unanimidade de votos, os pareceres verbais apresentados 
pelas Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 002/2019 que 
Diretrizes Orçamentárias 

  
favoráveis ao mencionado Projeto de Lei.
por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 002/2019
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m eleitas pelo povo, como os deputados federais, vão 

sso vão conseguir entender porque ela estava ali e porque estava dizendo tudo 

s
 

e não foge da
 

luta, 

 
simplesmente as 

lmente ou através das redes sociais, 

altando que é por isso que ela estava ali, de cara limpa, de 
Salientou  que 

ociais para atacar vereador ou prefeito. Enfatizou  que estava usando a Tribuna Livre para 
o seu pedido negado 

o. Dando 

Senhor Presidente e todos os vereadores pelo  espaço cedido e 

 
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da 

njos e Silva, esclareceu que alguns pontos 

á havendo toda uma negociação entre executivo e congresso nacional, que o 
Destacou

 Falou que as pessoas 

  

Na sequência, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM 
, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias:

 

a) –

 

Parecer Verbal 

“Dispõe sobre a 
–

 

(LDO) de 2020 e dá outras providências”. 

nº 002/2019, acima referido. b) -

 

Primeira 
“Dispõe sobre a elaboração da Lei de 

– (LDO) de 2020 e dá outras providências”. Todos os Edis votaram 
Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado 

, acima referido. Prosseguindo, o Senhor
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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 aos colegas vereadores, 
aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil 

 

afirmou que fala da 
Senhora Maria Cristina de Luz Jesus foi importante para que as pessoas reflitam sobre a reforma 
da previdência e cobrem dos seus deputados. Disse acreditar que nem todos são contra a reforma, 
mas existem outras reformas que precisam ser

 
feitas antes da previdência, citando como exemplo 

a reforma política, já que hoje são mais de quinhentos deputados, sessenta e um (61)
 

deputados 
estaduais na Bahia, três (3)

 
senadores por estado, mais de cinco mil (5.000)

 
vice-prefeitos, vice-

governador em cada estado, em Ituaçu são onze (11)
 
vereadores, sendo preciso que esse número 

seja reduzido, destacando que em Ituaçu bastariam sete vereadores, na Bahia metade dos 
deputados e a mesma coisa no Congresso Nacional. Enfatizou

 
que com essas reformas, o Brasil 

faria uma economia muito grande, mas quem está lá em cima só quer que o povo pague a conta. 
Destacou que o professor trabalha vinte e cinco

 
anos e se a reforma for aprovada, vai ter que 

trabalhar no mínimo trinta anos, ressaltando que não são todos os professores que tem essa 
capacidade de chegar aos sessenta anos em sala de aula. Destacou que vinte e cinco  anos de 
contribuição já é um tempo muito significativo. Afirmou ser preciso analisar essa questão, 
salientando que vai cobrar do seu deputado um posicionamento acerca dessa questão, mas que 
não sabe qual será essa posição, e que não pode fazer nada se o mesmo for favorável à aprovação 
da reforma. Disse que os deputados precisam analisar essa questão a fundo, ver os benefícios e 
malefícios que vai trazer para a sociedade, ressaltando que o brasileiro já paga uma conta muito 
alta, com tanto desemprego na Bahia, no Brasil e, principalmente em Ituaçu com o fechamento 
da Itaguarana. Destacou que isso gerou uma crise enorme no município e que essa reforma da  
previdência precisa realmente ser muito bem analisada. Prosseguindo, o Edil destacou que o 
prazo para analisar as contas do poder executivo está para vencer, que ele vem cobrando a 
disponibilização dessas contas, já protocolou um ofício com esse pedido, mas até o momento não 
obteve nenhuma resposta, pedindo ao Presidente da Câmara e ao Assessor Jurídico que adotem 
as providências cabíveis. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que verifique com o 
Prefeito se o mesmo vai sancionar ou não a lei do desportista, aprovada pela Câmara. Mencionou

 que se o prefeito não quiser sancionar e sim vetar o projeto, ele precisa fazer isso e devolver a 
matéria para que o veto dele seja analisado pelo legislativo, tal como foi feito com o projeto que 
reconheceu como de utilidade pública a associação do vereador Joel Teixeira. Prosseguindo, 
solicitou

 
ao Senhor Presidente,

 
que seja enviado ofício para o Conselho Tutelar alertando que 

nesse período são realizadas muitas festas no município, ressaltando que esteve na Cavalgada 
realizada no domingo e viu muitas crianças de doze e treze

 
anos bebendo. Afirmou que o 

Conselho Tutelar precisa marcar presença nessas festas para inibir, porque eles têm

 
poder de 

polícia. Disse ter visto crianças bêbadas sendo carregadas, enfatizando que havia uma

 

ex-
conselheira tutelar no local e que a mesma

 

que lhe mostrou essa situação. Pediu que no ofício 
constasse

 

o pedido para que o Conselho Tutelar acompanhe de perto a realização dessas festas, 
destacando que no dia seguinte será realizada a festa de Lilia e que praticamente todo final de 
semana tem festa em algum lugar, sendo preciso o acompanhamento das mesmas. Afirmou que 
só a presença dos conselheiros tutelares no local vai inibir essa prática de vender bebida 
alcóolica para menores de idade, não vai impedir que os menores bebam, mas com certeza vai 
ajudar a inibir essa prática. Dando continuidade, o Edil pediu a iluminação da Gruta da 
Mangabeira, afirmando que tem diversas ruas com lâmpadas queimadas, ressaltando que teve a 
oportunidade de pedir pessoalmente ao prefeito na semana anterior, quando o mesmo esteve 
presente na Câmara e eles conversaram, tendo o Vereador Euvaldo também participado da 
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conversa. Disse que o prefeito ficou de tomar providências, mas que ele quer que seja 
encaminhado esse ofício, destacando que tem uma rua que está totalmente no escuro e as pessoas 
temo costume de sentar nas calçadas para conversar, brincar e se divertir, mas com a rua 
totalmente escura é muito complicado. Em seguida, pediu ao prefeito e ao Secretário de Esportes 
que incentivem as equipes participantes do campeonato, destacando que a competição começou 
há duas semanas, que ele esteve presente nos quatro dias de futebol e viu todas as equipes 
reclamando dos gastos. Afirmou que a renda dos jogos

 
não é mais dividida com os times, 

ressaltando que essas equipes têm
 

gastos com bola, medicamentos, atletas, inscrição, 
deslocamento da zona rural para sede, das cidades vizinhas para sede, com jogadores que vem 
para jogar. Pediu ao prefeito que reveja essa questão, que dê mais apoio para essas equipes e para 
os desportistas, enfatizando

 
que os jogos tem atraído um bom público, que muitas equipes tem

 

vontade de reforçar os seus times, mas que com a condição atual, não tem como. Pediu ao 
prefeito que incentive mais essas equipes, lembrando que o município agora conta com uma 
Secretaria de Esportes. 

 
Comentou

 
que esteve no estádio no domingo e estava na Tribuna de 

Honra, quando uma cidadã subiu no local, com o ingresso nas mãos e falando que o culpado por 
aquilo eram os vereadores, que era um absurdo o ingresso custar R$ 5,00  (cinco reais), e que 
disse ainda outras coisas. Disse ter deixado claro para a cidadã que essa medida é puramente 
administrativa, que os vereadores podem até pedir ao prefeito para rever isso, mas que a decisão 
final é dele. Salientou que muitas pessoas tem condição de pagar para entrar, mas muitos não 
tem esse recurso para ir todo sábado e domingo ao estádio. Pediu ao prefeito que reveja esse 
valor do ingresso, porque com a diminuição do valor, o público vai comparecer mais ao estádio, 
destacando que o estádio lotado é um incentivo a mais para os atletas. Afirmou ter conversado 
com o prefeito a respeito disso na sexta-feira da semana anterior, pedindo ao Presidente da 
Câmara que também converse com o gestor para rever isso, ressaltando que uma das equipes 
participantes é da região do Presidente e sabe que este tem dado um ajuda para que a equipe 
participe da competição. Finalizou agradecendo a atenção de todos.  Ver.  Ronaldo  da Silva 
Rocha:

 
Após fazer as saudações de praxe, o Edil agradeceu a Senhora Maria Cristina de Luz 

Jesus pela sua fala na Tribuna Livre, destacando ser muito importante que todos exerçam mais a 
sua cidadania e estejam engajados na luta em defesa dos seus direitos. Afirmou que apoiou o 
Deputado Federal Leur Lomanto Júnior nas últimas eleições, tendo sido o único a apoiá-lo em 
Ituaçu, que vai cobrar dele essa questão da reforma da previdência, bem como vai cobrar 
também do Deputado Estadual Marquinho Viana, já que

 
ele tem

 
mais acesso aos deputados 

federais. Disse já ter conversado com Marquinho sobre esse assunto, que ele tem interesse em 
defender os interesses dos brasileiros, principalmente os mais carentes e os trabalhadores de 
baixa renda, que são aqueles que mantêm esse país de pé e que praticamente pagam todos os 
impostos cobrados, apesar de serem tão desvalorizados. Falou

 
que se essas pessoas pudessem 

parar de trabalhar, o país parava de imediato, diferentemente da greve dos caminhoneiros, que 
mesmo tendo parado por oito dias, não conseguiram parar o país. Destacou que se um posto de 
gasolina tem dez funcionários e todos parassem de trabalhar, o posto teria que fechar, porque o 
dono não vai dar conta de trabalhar vinte e quatro

 

horas por dia para atender os clientes. Afirmou 
ser preciso arregaçar as mangas e trabalhar por essa classe que merece, que é a dos mais pobres. 
Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.

 

Ver. Adriano Silva 
Machado: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil

 

elogiou a fala da Senhora Maria 
Cristina de Luz Jesus, afirmando que os trabalhadores podem contar com ele para ajudar nessa 
luta em defesa dos seus direitos. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando um bom 
dia. Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil
agradeceu a Deus, ao tempo em que, parabenizou os vereadores Almir e Ronaldo pelas suas 
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falas, afirmando que gostaria de reforçar as palavras dos mesmos sobre a necessidade de maior 
incentivo para o esporte no município. Parabenizou a Senhora Maria Cristina de Luz Jesus pela 
sua fala, destacando

 

que todos os cidadãos devem buscar os seus direitos e defender os menos 
favorecidos, e 

 

que ela tem o seu apoio nessa luta, que vai conversar e cobrar do seu Deputado, 
afirmando acreditar que esse é o dever não só dele, mas de todos os vereadores e cidadãos. Em 
seguida, o Vereador Otacilio , afirmou que sempre vem cobrando o maior incentivo ao esporte, 
ressaltando que tem percebido essa falta de apoio às equipes, sejam da zona rural ou urbana, 
afirmando que em Ituaçu, todo final de semana tem jogo, que quando não é do campeonato, é de 
algum torneio realizado em alguma localidade da zona rural. Disse que esses torneios não tem 
nenhum apoio do prefeito, que as pessoas fazem por conta própria e que é muito melhor ver os 
jovens treinando e participando dessas competições, do que ver esses jovens sentados na porta de 
boteco, bebendo ou fazendo outras atividades. Afirmou que Ituaçu tem um dos melhores estádios 
de toda a região e que deveria ter também uma das melhores seleções. Mencionou

 
que os 

ingressos cobrados no atual campeonato são caríssimos, que se o valor fosse o mesmo, mas a 
renda estivesse sendo dividida com as equipes, ninguém estaria reclamando, porque pelo menos 
estaria ajudando as equipes e incentivando que as mesmas participem mais vezes da competição, 
mas da forma como está sendo feito, nenhuma das equipes vai querer participar no próximo ano, 
porque o gasto é muito alto e acaba sobrando para os vereadores. Comentou  que tem uma equipe 
da sua região participando da competição e que ele já acertou que vai trazer os atletas para jogar 
no dia seguinte, que eles já solicitaram que ele faça isso em todos os dias de jogo, questionando 
se isso vai ficar barato para ele e respondendo em seguida que não fica. Afirmou que o prefeito 
precisa apoiar as equipes e dividir a renda do estádio com essas equipes. Em seguida, o Edil  
falou que a Embasa não presta um serviço de boa qualidade em Ituaçu, não coloca uma água de 
qualidade para os moradores, bem como não tem regularidade no fornecimento e por esses 
motivos não pode continuar cobrando contas abusivas da população. Afirmou que o vereador 
deve servir ao povo, defendendo os interesses e os direitos do povo, não podendo atuar em 
defesa de interesses próprios. Destacou que sempre que um projeto polêmico chega ao 
legislativo, a exemplo do relativo à cobrança do IPTU, que ele pensa no que é melhor para a 
população, afirmando que só vai votar a favor da aprovação do projeto do IPTU se o valor 
cobrado ficar dentro da realidade do município e todos tenha

 
condição de pagar. Disse

 
ainda, 

 que se o valor for abusivo, será contra o projeto, porque não vê nenhuma renda em Ituaçu, não vê 
nenhuma fábrica em Ituaçu, que a que

 
tinha fechou. Falou

 
que algumas pessoas consideram o 

valor de R$ 200,00
 

(duzentos reais)
 

ou R$ 300,00
 
(trezentos reais)

 
por ano pouco, mas tem 

muitas pessoas que não tem condição de pagar nem R$ 20,00
 
(vinte reais)

 
ou R$ 30,00

 
(trinta 

reais). Destacou que
 

existem várias famílias no município necessitando de uma cesta básica, 
ressaltando que se essas pessoas precisam de ajuda para comer, como é que o município pode 
cobrar uma taxa caríssima de IPTU e os vereadores aprovarem isso. Mencionou

 

que se esse 
projeto for aprovado assim, quem vai pagar o pato são os vereadores, sendo preciso que ele 
pensem muito a respeito desse projeto antes de votar. Afirmou que vai sempre defender os 
interesses do povo. Finalizou desejando um bom dia todos.

 

Ver. Joel Teixeira Silva:

 

Saudou a 
todos os presentes, agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, 
agradeceu a Senhora Maria Cristina de Luz Jesus pela coragem de usar a Tribuna Livre da 
Câmara e externar a sua opinião. Disse ter ciência de que é muito difícil essa situação porque as 
pessoas que estão lá em cima não estão conseguindo segurar, questionando o que podem fazer 
eles que estão aqui embaixo. Afirmou que apesar disso, eles não podem se calar, porque senão a 
situação vai ficar ainda pior. Disse aos professores presentes que nunca foi contra os mesmos e 
nunca será que está à disposição da categoria no que for preciso. Comentou a fala do Assessor 
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Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado, ressaltando que algumas questões polêmicas já foram 
retiradas do projeto da reforma da previdência, a exemplo da aposentadoria rural, que ficou de 
fora, assim como o BPC. Destacou que ainda existem pontos polêmicos, que prejudicam os 
trabalhadores e precisam ser revistos. Finalizou desejando a todos um bom dia.

 

Volta ndo a fazer 
uso da palavra, o Vereador Ronaldo

 
comentou a fala do Vereador Almir a respeito do Conselho 

Tutelar, destacando que é importante que os conselheiros se façam presentes nos eventos 
festivos, não só para ver os meninos bebendo, mas para tentar inibir essa prática e punir quem 
está vendendo bebida alcóolica para esses menores. Disse que se um conselheiro verificar essa 
prática tem o dever de acionar a Polícia Militar para prender quem está vendendo ou mesmo 
quem está indo comprar e dar para os menores, porque alguém precisa ser punido. Disse que 
enquanto isso não ocorrer, a situação não vai mudar, que os menores de idade vão continuar com 
as latas e garrafas nas mãos nos dias de festa, já que todo mundo está fazendo vistas

 
grossas. 

Sugeriu ao Vereador Almir que coloque no seu ofício a necessidade de inibir a venda de bebidas 
alcóolicas para menores de idade. Destacou que muitos menores já sabem que alguns donos de 
bar não vendem e então mandam uma pessoa maior de idade ir lá comprar para eles. Falou  que 
se esses menores estão tendo acesso às bebidas alcóolicas é porque alguém está vendendo ou 
fornecendo para eles, sendo preciso punir quem vende, destacando acreditar que esse é o 
caminho mais curto para tentar inibir essa prática. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição,Vereador Almir 
Santos Pessoa, disse ter procurado se informar mais sobre a reforma da previdência e viu que o 
governo do Presidente Bolsonaro deveria executar as dívidas das grandes empresas com o INSS, 
a exemplo da Vale, JBS, VASP, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, que só com essa 
medida o governo arrecadaria  trinta bilhões. Afirmou que essa medida deveria ser adotada, 
obrigando essas empresas a acertarem as suas dívidas com o INSS. Disse que ao invés de fazer 
isso, o governo quer repassar essa conta para os menos favorecidos, destacando que as pessoas 
acreditaram nesse candidato e depositaram o seu voto de confiança, diferentemente dele que 
votou no “13”

 
e se tivesse outra eleição, votaria novamente. Afirmou que o povo votou 

acreditando na mudança e que o atual Presidente precisa começar cobrando de quem deve mais. 
Sobre a PEC 06/2019, destacou que o BPC será pago de

 
sessenta e cinco (65)

 
a setenta (70)

 
anos 

o valor de R$ 400,00
 

(quatrocentos reais), que somente após os setenta anos é que o beneficiário
 passará a receber um salário mínimo, pedindo ao Assessor Jurídico que dê maiores explicações 

sobre essa questão posteriormente. Dando continuidade, destacou ter participado de uma reunião 
com o prefeito, ao lado do Presidente da Câmara, a convite da presidente do Sindicato dos 
Agentes de Saúde e que o prefeito se comprometeu a enviar um projeto de lei para a Câmara 
analisar, instituindo o piso salarial dos Agentes. Disse que no dia vinte e oito será realizada a 
última sessão antes do recesso parlamentar e os vereadores não terão tempo hábil para votar essa 
matéria antes do recesso, mas seria bom que o prefeito encaminhasse logo o projeto, porque os 
vereadores poderiam analisar a matéria durante o recesso e votar logo após a volta do recesso. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Otacílio

 pediu ao senhor Presidente, que seja

 

encaminhado um ofício para a Operadora Claro pedindo 
providências em relação ao sinal de celular no município, afirmando que está um verdadeiro caos 
na cidade. Disse que a empresa precisa adotar as medidas cabíveis para resolver esse problema.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o

 

Vereador Almir

 

solicitou ao Senhor Presidente, que seja 
enviado ofício ao poder executivo, pedindo cópia do contrato de concessão celebrado pelo 
município com a Embasa.

 

Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, destacou que a Senhora Lilia pediu 
que convidasse a todos os vereadores e público presente para participar da festa que será 
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realizada na sua rua, a qual é realizada todos os anos. Em seguida, disse que tem sempre 
destacado a importância dos Agentes de Saúde do município nas sessões do legislativo 
municipal, bem como,

 

nas reuniões das associações em que participa, que tem sempre procurado 
fazer parte das reuniões da categoria, destacando ser uma classe muito unida e que isso é muito 
importante. Disse que tem percebido essa união da categoria e o empenho de todos na busca por 
melhorias nas condições de trabalho. Dando continuidade, destacou que existe muita 
controvérsia acerca da reforma da previdência, enfatizando que alguns pontos precisam ser 
mudados, mas outros devem ser mantidos, mas o mais importante disso tudo, é que haja um 
equilíbrio no projeto aprovado, evitando que as pessoas que estão na ponta sintam tanto os 
efeitos dessa reforma. Corroborou com a fala da Senhora Maria Cristina de Luz Jesus, afirmando 
que quem está na ponta é quem sempre paga a conta no final. Ratificou as palavras do Vereador 
Almir, afirmando que o país precisa de muitas reformas, mas não acredita que a reforma política 
vá ser feita

 
tão cedo nesse país, não da forma como precisa ser feita, diminuindo o número de 

ocupantes de cargos no legislativo. Afirmou que a Bahia mesmo tem trinta e um (31)
 

deputados 
federais e que poderia cair para quinze (15), tem sessenta e um (61)  deputados estaduais e 
poderia cair para trinta e um (31), que Ituaçu tem onze (11)  vereadores e poderia cair para sete 
(7). Disse acreditar que uma reforma dessa está longe de se tornar realidade, porque são os 
integrantes do Congresso Nacional que fazem as leis e eles não tem interesse nessa matéria, 
porque eles serão os mais prejudicados e na verdade o que eles querem é ser os mais 
beneficiados. Mencionou que no final das contas quem paga são os trabalhadores brasileiros 
mesmo, que trabalham no dia a dia para pagar essa alta carga tributária. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente, destacou que está tramitando no legislativo um projeto de lei instituindo a planta 
genérica do município, que ele não vê motivo para polêmica, ressaltando que o prefeito 
conversou com todos, destacando a importância do município ter a sua receita própria com a 
cobrança do IPTU. Afirmou que o IPTU é um imposto previsto na Constituição Brasileira, mas a 
sua cobrança não foi regulamentada no município de Ituaçu, sendo preciso que haja essa 
regulamentação para que a cobrança seja feita de forma regular. Disse

 
acreditar que os 

vereadores estão chegando a um consenso sobre a matéria, destacando que o projeto 
encaminhado pelo executivo está sendo aprimorado pelo legislativo. Enfatizou

 
que isso vai 

possibilitar a regularização dos imóveis e permitir que as pessoas tenham acesso ao 
financiamento imobiliário para reformar ou construir, já que isso depende da escritura pública. 
Em seguida, afirmou que esta casa legislativa está sempre aberta ao diálogo.

 
Fazendo uso da 

palavra, o Assessor Jurídico,
 

Dr. Antônio Augusto Medrado
 
afirmou que os vereadores já 

chegaram ao consenso de que o projeto aprovado não poderá resultar em aumento do valor que 
vinha sendo cobrado a título de IPTU no município. Disse que haverá um pequeno reajuste nas 
áreas comerciais, mas que esse reajuste vai ser limitado ao mesmo percentual da inflação 
acumulada no ano anterior. Salientou

 

que o projeto de lei da forma como será aprovado, vai 
somente regularizar a cobrança do IPTU e os vereadores já deixaram claro que somente vão 
aprovar a matéria se não houver um aumento real do imposto cobrado. Destacou

 

que essa 
diferenciação entre o imposto residencial e comercial é normal e que ela precisa ocorrer mesmo, 
porque os comerciantes usam as suas instalações com o objetivo de ter lucro, enquanto os 
residenciais não tem esse objetivo. Afirmou que essa diferenciação está prevista na legislação 
federal. Destacou que os vereadores já chegaram a um acordo com o representante do prefeito, 
mas que ainda falta fazer as votações. Dando continuidade, afirmou que talvez a reforma da 
previdência não seja aprovada pelo Congresso Nacional e se isso ocorrer não é porque os 
congressistas estejam olhando para os menos favorecidos e sim porque isso vai representar uma
perda para eles mesmos. Afirmou que o ex-Presidente Lula fez muito bem, em certa ocasião, 
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quando falou que existem
 

mais de quinhentos picaretas no Congresso Nacional.
 
Dando 

continuidade, o Senhor Presidente desejou aos que não vão estar presentes na próxima sessão um 
feliz São João, que todos possam aproveitar as festas. 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 quatorze

 
de junho de dois mil e dezenove. 

 

___________________________________________
 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________  

___________________________________________  
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
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Ata da Décima

 

Sétima

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

vinte e oito dias

 

do mês de Junho

 

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, Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secr etário)

 
e a Vereadora 

Elza Marillu Martinelly Silva Ramos. Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o 
Livro de Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente);

 

Reinalvo Rocha Ferreira (Vice-Presidente); 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.

 

Ausente o Vereador Joel Teixeira Silva (1º
 

Secretário). Diante da ausência Primeiro Secretário, o 
Senhor Presidente convidou a Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos, para compor  
Mesa. 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 Segundo Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao 
Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes.  PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve 
leitura de matérias. Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou aos Presidentes das Comissões 
Permanentes os pareceres sobre as contas da prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, relativas ao 
exercício financeiro de 2017. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir Santos Pessoa, 
questionou ao Senhor Presidente qual o artigo do Regimento Interno que estipula um prazo para 
apreciação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) relativo às contas do 
executivo municipal. Sobre o projeto de lei que trata da LDO, afirmou que apresentou uma 
emenda e o parecer verbal, mas que o Presidente teria dito que não colocaria em votação a 
matéria por falta de parecer da comissão.  Em resposta, o Senhor Presidente  
destacou que o Assessor Jurídico poderia esclarecer melhor sobre a apreciação do Parecer Prévio 
do TCM relativo às contas do poder executivo, mas que de acordo com o Regimento Interno, na 
tramitação dos projetos de lei, quando expira o prazo para emissão do parecer pelas comissões 
pertinentes, sem que tenha havido solicitação de vistas, a matéria deve constar na Ordem do Dia 
e ser votada em plenário.

 
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da Câmara, Dr. 

Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, esclareceu que o prazo para a apreciação do 
Parecer Prévio do TCM é de 60

 
(sessenta) dias, contados da data do recebimento do mesmo pelo 

Legislativo Municipal. Voltando a usar da palavra, o
 
Vereador Almir

 
destacou que o Senhor 

Presidente e os demais vereadores tem conhecimento de que ele solicitou documentos ao poder 
executivo municipal, que o Assessor Jurídico ficou encarregado de fazer as solicitações e 
providenciar os documentos solicitados. Prosseguindo, o Senhor Presidente destacou que o 
Inciso I, do Artigo 197, do Regimento Interno, institui que as contas do poder executivo e 
legislativo devem

 

ficar à disposição de todos os contribuintes pelo prazo legal de 60 (sessenta) 
dias para exame e apreciação, podendo os mesmos fazer questionamentos acerca da legalidade 
das referidas contas. Em seguida, esclareceu que as contas que estão sendo apreciadas pelo 
legislativo municipal não são relativas ao exercício financeiro 2018 e sim 2017, cujo parecer 
prévio foi

 

recebido pela Câmara e deveria ter sido apreciado pelas comissões no prazo 
regimental de quinze dias. O Vereador Almir

 

afirmou ter entendido as colocações, mas que o 
TCM no seu Parecer Prévio aplicou uma multa ao gestor e que ele precisa de maiores 
esclarecimentos acerca da motivação dessa multa antes de emitir o seu voto pela aprovação ou 
rejeição das contas. Destacou ter ciência de que o voto deve ser justificado, mas ressaltou que as 
contas do gestor não foram aprovadas integralmente e sim com ressalvas. O Senhor Presidente
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destacou que o Parecer Prévio do TCM precisa constar na Ordem do Dia da presente sessão, 
tendo em vista que expirou o prazo para emissão do parecer pelas comissões pertinentes, sem 
que houvesse o pedido de prorrogação do prazo. Em seguida, solicitou ao Assessor Jurídico que 

 

emitisse o seu parecer acerca dessa questão. Voltando a usar da palavra , o Assessor Jurídico

 

esclareceu que o parágrafo 5º, do Artigo 197, do Regimento Interno institui que o julgamento das 
contas do poder executivo e legislativo deve ser realizado no prazo de 40 (quarenta) dias, 
contados do recebimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), ou, 
estando a Câmara em recesso, até o quadragésimo dia do período legislativo seguinte. Destacou 
ainda que o mesmo dispositivo

 
determina

 
que decorrido o prazo para deliberação, sem que esta 

tenha sido tomada, as contas serão tidas como aprovadas ou rejeitadas, conforme conclusão do 
Parecer do TCM. Disse não ter conhecimento de quando o referido Parecer foi recebido pela 
Câmara, ressaltando que se o prazo legal já se exauriu, prevalece o Parecer Prévio do TCM.

 
Em 

 

seguida, o Senhor Presidente solicitou então da Secretária da Câmara que verificasse quando o 
Parecer Prévio do TCM foi recebido pelo legislativo municipal.

 
Após tal verificação, a Secretária 

informou ao Senhor Presidente que a Contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, relativas ao 
exercício financeiro de 2017, foram apresentadas ao plenário e encaminhadas às Comissões 
Permanentes na sessão ordinária, realizada no dia dez de maio do corrente ano. Voltando a usar 
da palavra, o  Vereador Almir ressaltou que gostaria de deixar registrado que havia uma sessão 
legislativa marcada para a semana anterior, mas a mesma foi cancelada pelo Presidente da 
Câmara, em razão de um Decreto Municipal. O Senhor Presidente afirmou ser favorável à 
votação do Parecer Prévio pelo plenário, destacando que a decisão final será dos vereadores. 
Salientou que a decisão de não realizar a sessão marcada para a semana anterior foi tomada em 
comum acordo com os vereadores. O Vereador Almir  destacou que o Senhor Presidente agiu 
corretamente ao seguir o quanto determinado no Decreto Municipal, que não foi sua intenção 
dizer que o mesmo agiu de maneira errada. O Senhor Presidente afirmou que o Parecer Prévio do 
TCM para ser votado em plenário precisa ser acompanhado do parecer da Comissão de Finanças 
e Orçamento e da Comissão de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo. Em seguida, 
questionou se os membros das referidas comissões emitiram o parecer verbal ou deveria ser 
mantido o Parecer Prévio do TCM.

  
O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, 

Vereador Ronaldo da Silva Rocha,
 

afirmou que deveria ser mantido o Parecer Prévio do TCM, 
até porque os vereadores não tem

 
condição de ser

 
contra um parecer elaborado por um órgão 

técnico.
  

O Senhor Presidente voltou a questionar se as comissões emitiram os seus pareceres 
relativos às contas de 2017 do Poder Executivo Municipal para que a matéria fosse submetido a 
apreciação do plenário na presente sessão.

 
O Vereador Almir

 
sugeriu que a matéria fosse 

apreciada em uma sessão extraordinária do legislativo municipal.
 
O Assessor Jurídico

 esclareceu que os vereadores poderiam até fazer a votação, mas a mesma poderá

 
ser 

desconsiderada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em razão do prazo já ter se 
exaurido, enfatizando que já viu isso acontecer em outros municípios. Afirmou que no seu 
entendimento não caberia

 

mais apreciação dessa matéria pela Câmara de Vereadores, uma

 

vez 
que o prazo já havia se encerrado, devendo prevalecer o Parecer Prévio do TCM. O Vereador 
Almir

 

afirmou ser contrário ao entendimento do Assessor Jurídico da Câmara, porque o 
executivo municipal não respondeu os ofícios encaminhados por ele e a matéria não foi 
encaminhada para as comissões pertinentes, pedindo que essa informação seja constada em ata. 
Destacou ainda que a decisão final cabe ao Presidente da Câmara e que iria acatar a sua decisão.

 
O Assessor Jurídico

 

afirmou que não estava solicitando aos vereadores que acatassem ou não o 
seu entendimento, ressaltando que o seu objetivo era apenas alertá-los sobre a existência de um 
dispositivo legal que institui um prazo para apreciação das contas. Disse que a lei é muito clara 
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ao estabelecer um prazo de 40 (quarenta) dias do recebimento do Parecer Prévio pela Câmara de 
Vereadores, enfatiz ando que o prazo é sempre fatal, não podendo ser desobedecido.

 

Dando

 

continuidade, o

 

Senhor

 

Presidente destacou que o prazo para apreciação do Parecer Prévio do 
TCM já havia se exaurido, declarando então aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de 
Ituaçu, Estado da Bahia, relativas ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do 
Prefeito Adalberto Alves Luz. Em seguida, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e 
colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) -

 
Segunda e última discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 002/2019 que “Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
 

(LDO) de 2020 e dá outras providências”. Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado 
Projeto de Lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos 
o Projeto de Lei nº 002/2019, acima referido. Prosseguindo,

 
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. Otacilio Caíres de Souza:

 
Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil 

agradeceu ao prefeito pela realização dos festejos juninos, afirmando que foi uma excelente 
festa. Em seguida, solicitou do prefeito que enviasse uma patrol para sua região para consertar as 
estradas, destacando que o trecho da região do Catingueiro está sendo recuperado e o trabalho 
está sendo muito bem feito, sendo preciso elogiar quando isso acontece. Defendeu que seja dada 
continuidade a esse trabalho até as estradas da sua região, enfatizando que criticou o uso de uma 
retroescavadeira nas estradas da sua região, porque o equipamento foi usado, mas em nada 
melhorou a condição das estradas e estas continuam em péssimas condições. Dando 
continuidade, afirmou ter sido procurado por muitos professores, que lhe questionaram sobre a 
falta de pagamento por parte do gestor e que disse aos mesmos que o prefeito não pagou porque 
não quis, porque o dinheiro havia caído na conta desde a semana anterior. Salientou  que foi uma 
grande falha do prefeito, porque se o dinheiro estava na conta, o gestor deveria ter efetuado o 
pagamento dos professores, porque quando o trabalhador recebe o salário, o sorriso  no rosto é 
diferente. Destacou

 
que deixar de pagar os funcionários por falta de dinheiro é uma coisa, mas 

deixar de pagar com dinheiro na conta é completamente diferente. Afirmou que muitos 
funcionários estavam se queixando e muitos deixaram de ir à

 
festa

 
de São João porque não 

haviam recebido o pagamento. Em seguida, agradeceu
 
a Deus pelo primeiro semestre legislativo 

de 2019, afirmando esperar que o próximo período seja ainda mais produtivo, de mais trabalho e 
sucesso, destacando que sempre vem questionando as falhas por parte do executivo municipal. 
Fez um pedido para que o prefeito olhe para o município, para o seu povo, principalmente para 
as pessoas carentes, porque existem muitas pessoas passando necessidade e que muitas têm lhe 
procurado para se queixar da falta de apoio por parte do prefeito. Afirmou que quando o prefeito 
administra bem, quem ganha com isso é a população, mas quando muitos erros são cometidos, 
como tem sido, quem sofre com isso é a população. Destacou que Ituaçu é um município pobre, 
que o povo precisa ter o apoio do prefeito. Dando continuidade, agradeceu ao Deputado Federal 
José Rocha pela presença nos festejos juninos, destacando que o mesmo lhe telefonou

 

e eles 
tiveram a oportunidade de se reunir, ocasião em que o deputado lhe cobrou a busca dos 
implementos agrícolas

 

que haviam sido liberados para o município e não haviam

 

sido buscados 
ainda. Disse que informou ao deputado a dificuldade que é para fretar um veículo para fazer a 
busca desses equipamentos, e que o mesmo lhe destacou

 

a necessidade de ir buscar com a maior 
brevidade possível, porque senão for buscar, outros vão lá e pegam o equipamento e é preciso 
aguardar a chegada de novos equipamentos para ir buscar. Disse que pediu ao Deputado 2.000 
barras de cano de 75mm para o povoado da Ovelha visando a implantação de sistema de 
abastecimento de água por gravidade, com captação no Rio Taquari, e que o parlamentar lhe 
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garantiu que até o próximo ano vai viabilizar a vinda desses canos. Afirmou que a situação do 
abastecimento de água no povoado da Ovelha está piorando a cada ano, porque a vazão do rio 
existente na localidade está diminuindo e os moradores estão enfrentando dificuldade. Ressaltou

 

que o Deputado Federal José Rocha é um homem de palavra e cumpre o que promete, 
enfatizando que pediu ao mesmo uma emenda para construção de uma quadra de esportes no 
colégio de Boca da Mata, que o prefeito estava presente naquele

 
momento e o parlamentar 

garantiu que apresentaria a emenda ainda esse ano e pediu ao prefeito que fizesse a obra o mais 
rápido possível, tão logo os recursos sejam liberados. Acrescentou

 
que o deputado prometeu 

ainda a liberação de cisternas para a zona rural de Ituaçu, destacando que muitos moradores 
ainda não foram beneficiados, apesar de já terem feito o

 
cadastro e que ainda não foram 

contempladas. Disse que gostaria de agradecer de coração ao Deputado Federal José Rocha pelo 
seu empenho, destacando ser este um parlamentar que está sempre à disposição, que atende todas 
as ligações e sempre lhe atende bem.

 
Finalizou agradecendo a todos os seus pares pelo primeiro 

semestre legislativo, rogando a Deus para que o segundo semestre seja de mais sucesso.
 

Ver. 
Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, ao tempo em que, parabenizou o 
prefeito e equipe pela ornamentação da área onde foram realizados os festejos juninos, 
afirmando que ficou tudo muito lindo e a festa foi fechada com chave de ouro. Em seguida, a 
Vereadora agradeceu a presença do Deputado Federal José Rocha, afirmando que foi uma 
satisfação muito grande recebê-lo em Ituaçu. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado 
um ofício ao executivo municipal pedindo a recuperação das estradas da sua região e caso  não 
seja possível naquele momento, que mandasse pelo menos consertar quatro trechos que estão em 
pior estado. Ratificou as palavras do Vereador Otacílio, afirmando esperar que o retorno aos 
trabalhos para o segundo semestre seja de muito trabalho e união.  Desejou aos seus pares um 
bom recesso parlamentar, repleto de saúde, paz e alegria. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Após fazer as saudações de praxe, o Edil agradeceu a 
Deus por ter concluído mais um semestre legislativo,  de muito trabalho, destacando que foi um 
período muito produtivo e que nenhum problema de maior gravidade foi registrado nesse 
período. Pediu a Deus que o próximo seja ainda de mais sabedoria para que todos os vereadores 
possam dar continuidade ao trabalho do legislativo municipal. Dando continuidade, o Edil disse 
que gostaria de tecer alguns comentários acerca da apreciação das contas de 2017 do gestor 
municipal, afirmando que realmente a Comissão de Finanças e Orçamento deveria ter 
apresentado o parecer, que ele chegou a conversar com os demais membros da mesma sobre a 
necessidade de se reunir, mas que acabou deixando extrapolar o prazo, atribuindo essa falha à 
sua falta de experiência, tendo em vista ser a primeira vez que é presidente de uma comissão. 
Falou

 
que, no seu entendimento, os vereadores deveriam ser melhor orientados pelos 

funcionários do legislativo municipal sobre como proceder para ter

 
acesso às contas e como 

examiná-las. Destacou

 

que a Câmara dispõe de uma Assessoria e que é dever da equipe dar essa 
orientação aos vereadores. Afirmou esperar que no próximo ano esse problema não volte a 
ocorrer e que o Assessor alertasse

 

os vereadores sobre os prazos legais, evitando que os mesmos 
sejam descumpridos. Falou

 

que a Secretária da Câmara lhe alertou algumas vezes, mas que não 
tinha o contato do Assessor Jurídico e acabou deixando o tempo passar. Disse

 

não saber que 
havia esse prazo legal de 40 (quarenta) dias para votação, salientando

 

que no próximo ano esse 
problema não vai voltar a se repetir. Dando continuidade, o Edil comentou

 

que está com um 
ofício em mãos para ser enviado para a Embasa cobrando informações sobre o número de 
consumidores atendidos no município, quais produtos são usados no tratamento da água 
fornecida e a tabela de preços praticada em Ituaçu, conforme havia dito que faria na sessão 
anterior. Afirmou que o objetivo é ter uma noção do montante arrecadado pela Embasa em 
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Ituaçu e saber quanto ela gasta na manutenção desse sistema para que isso seja usado como base 
para dar início à luta pela melhoria no serviço prestado no município.

 

Enfatizou

 

que o problema 
com esse serviço é antigo e que entra ano e sai ano o problema continua, porque as pessoas 
reclamam, mas ninguém toma uma atitude. Falou que vai comprar essa briga com a Embasa em 
busca da melhoria do serviço prestado no município, e que espera contar com o apoio de todos 
os vereadores do município nessa luta para que se chegue a um resultado positivo. Finalizou 

 

agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia. Ver. Sivaldo
 

Ferreira da Silva:
 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou
 
ao Senhor Presidente, o envio de 

ofício ao poder executivo pedido a tomada de providências em relação ao abastecimento de água 
do Marçal, afirmando que a água fornecida é usada para o consumo humano e é captado no 
Tombador, mas o manancial está quase seco e não tem vazão sufici ente para atender a demanda. 
Prosseguindo, disse que o primeiro

 
semestre foi de muito trabalho, que gostaria de agradecer a 

todos pelo bom andamento das sessões e espera que o segundo semestre seja ainda melhor, com 
mais novidades, com coisas novas, que não seja preciso ficar discutindo projetos que já passaram 
pela câmara. Comentou a fala do Vereador Otacílio a respeito das estradas, afirmando ser muito 
importante que o prefeito dê continuidade ao trabalho que vem realizando. Disse que a 
manutenção da estrada do Catingueiro foi pedida por ele e que agora o serviço está sendo 
executado pela prefeitura, enfatizando ser uma estrada muito usada  pelos moradores da sua 
região por ser o melhor trajeto até a sede do município. Comentou  que o prefeito atendeu outro 
pedido feito por ele e que apesar de não ter encascalhado, o trecho da estrada localizado na serra 
foi melhorado pela prefeitura. Afirmou que vinha fazendo esta cobrança há algum tempo, que 
vinha pedindo que o executivo mandasse pelo menos consertar os trechos de estrada que estavam 
em pior estado, mas nem sempre o prefeito consegue atender ao  pedido de imediato, mas que 
autorizou dois dias de serviço na sua região e como o tempo era pouco, foi possível consertar os 
trechos que estavam em pior estado. Na oportunidade, o Edil pediu ao prefeito que volte a 
atender aos pedidos feitos pelos vereadores, enfatizando que tem um trecho de ladeira na estrada 
que liga a Ovelha a Almas Pobres e está em situação precária, optando os moradores por passar 
pela
 

Boca da Mata para evitar esse trecho. Afirmou que o trecho é pequeno, que ele vem sempre 
cobrando a recuperação, mas ainda não foi autorizado, enfatizando ser preciso atender esse 
pedido. Finalizou agradecendo a presença de todos, principalmente dos moradores da sua região 

 e desejou a todos um bom dia. Ver. Reinalvo
 
Rocha Ferreira:

 
Saudou a todos os presentes, e 

em seguida, o Edil agradeceu a Deus pelo trabalho realizado no primeiro período legislativo de 
2019, parabenizou a Prefeitura de Ituaçu pela realização do São João, agradeceu a presença do 
Deputado Federal José Rocha nos festejos e agradeceu a emenda apresentada pelo ex-deputado 
federal Benito Gama que possibilitou a realização das obras na Praça Barão do Sincorá e as 
obras de pavimentação asfáltica de ruas da

 
sede, destacando que as obras estão ficando muito 

boas. Parabenizou a equipe responsável pela ornamentação, afirmando que a decoração ficou 
muito bonita. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo solicitou ao Senhor Presidente, o envio 
de ofício ao poder executivo pedindo o encascalhamento do trecho da subida da Limeira, 
afirmando que quando chove fica quase intransitável e muitos motoqueiros estão caindo nesse 
local, salientando, que os moradores estão enfrentando muitas dificuldades para chegar na sede 
do município no dia de feira livre, e que ele vem cobrando essa melhoria desde a gestão anterior, 
mas ainda não foi atendido.

  

Em aparte, o Vereador Otacílio

 

solicitou ao Senhor Presidente,  
que seja enviado ofício para a empresa vencedora da licitação de transporte escolar pedindo que 
antes do reinício das aulas sejam revistas todas as linhas, porque muitas sofreram alterações 
desde o ano anterior e tiveram os seus percursos aumentados em dez a quinze quilômetros, mas 
os proprietários dos veículos estão recebendo pelo valor original. Afirmou ser preciso corrigir 
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essas distorções, porque os proprietários dos veículos estão tendo que rodar uma quilometragem 
maior, mas não estão recebendo por isso. Disse que alguns prestadores de serviço deixaram de 
buscar alguns alunos porque não estavam recebendo por isso, destacando que esse problema não 
pode continuar no reinicio das aulas. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo

 
destacou que o 

aparte só deve ser usado para fazer algum comentário a

 
respeito do assunto que está sendo 

 

abordado pelo orador, não podendo ser usado para outro fim.  Em aparte, o Vereador Sivaldo
 

disse concordar com o colega
 

Otacílio, afirmando que a empresa atualmente responsável pelo 
transporte de alunos aumentou a quilometragem percorrida pelos prestadores de serviço, mas não 
aumentou o valor pago, sendo preciso que haja este ajuste para evitar que os proprietários dos 

 

veículos fique no prejuízo. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo
 

pediu a Deus que todos 
tenham um bom recesso parlamentar e que todos possam retornar com saúde. Finalizou 
agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia. Ver. Almir Santos Pessoa :

 
Saudou 

aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil 
mencionou

 
que gostaria de fazer algumas perguntas ao Assessor Jurídico da Câmara, mas que o 

mesmo não estava mais presente na sessão e que isso dificulta o trabalho dos vereadores. 
Afirmou que os vereadores precisam contar com essa assessoria na análise dos projetos de leis. 
Em seguida, comentou a fala do Vereador Otacílio, afirmando que a Prefeitura é que precisa ser 
notificada a respeito do ajuste nas linhas do transporte escolar e não a empresa vencedora da 
licitação, porque a empresa só paga aos prestadores de serviço o que recebe do município, que na 
elaboração da licitação é feita uma planilha com todas as linhas, servindo essa de base para que 
as empresas apresentem as suas propostas, que se na planilha determinada linha está com dez 
quilômetros, a empresa só vai receber pelos dez quilômetros. Disse que a sua fala não tem o 
objetivo de defender a empresa prestadora de serviço, mas sim esclarecer como o procedimento é 
feito. Afirmou que a prefeitura é que deve rever as linhas do transporte escolar para fazer os 
ajustes na quilometragem, destacando que o pior erro na atual licitação foi ter retirado a 
necessidade de vistoria das estradas, porque quando a vistoria é feita a empresa tem 
conhecimento da realidade das estradas do município e tem condição de fazer a sua proposta de 
forma mais condizente com essa realidade. Enfatizou

 
que a empresa paga aos prestadores o que 

está previsto na planilha constante da licitação, que a competência para modificar esta planilha 
não é da empresa e sim do município. Prosseguindo, o Edil disse que gostaria de reforçar o 
pedido feito pelo Vereador Sivaldo ,

 
a respeito do abastecimento de água do Marçal, afirmando 

que os moradores estão sem água, estão pedindo socorro e cobrando dos vereadores da região. 
Comentou

 
que no ano anterior teve um senhor, de nome Moacir, que cedeu um manancial para 

abastecer a comunidade e que talvez seja preciso recorrer ao mesmo novamente, porque os 
moradores já estão sem água. Sugeriu como alternativa, que o gestor implante um sistema de 
abastecimento usando como manancial o rio de Tranqueiras, enfatizando ser preciso tomar 
alguma medida para acabar com o sofrimento dos moradores do Marçal. Sobre a apreciação do 
parecer prévio do TCM, solicitou da Secretaria da Câmara o protocolo de recebimento do mesmo 
pelo Presidente das comissões, atestando a data em que o mesmo foi recebido. Disse que, salvo 
engano, a sessão em que o Parecer foi lido em plenário foi

 

presidida pelo Vereador Reinalvo 
Rocha, que ele quer ter acesso ao protocolo para ter certeza de que os vereadores foram 
devidamente informados. Destacou

 

que o Assessor Jurídico buscou lá no fundo do Regimento 
Interno esse dispositivo que estabelece o prazo de 40 (quarenta) dias para votação do Parecer 
Prévio e que em razão disso ele quer saber se a Secretaria da Câmara também cumpriu a sua 
obrigação. Dando continuidade, questionou ao Senhor Presidente qual providência será adotada 
pelo mesmo, tendo em vista que ele solicitou ao poder executivo o envio das contas relativas ao 
exercício financeiro de 2018 para o legislativo, tendo em vista que ele tem um prazo legal de 60 
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(sessenta) dias para analisá-las. Destacou que exaurido esse prazo, ele não pode mais fazer 
nenhum questionamento a respeito dessas contas, só competindo a ele votar o Parecer que é 
expedido pelo TCM. 

 

Afirmou que já fez esse pedido através de ofício, já cobrou do Presidente e 
nenhuma providência foi tomada, questionando o que será feito para garantir o seu direito de ter 
acesso às contas do poder executivo. Disse que no segundo semestre legislativo vai comparecer 
em outros dias da semana na Câmara para analisar os projetos de lei em tramitação e que espera 
contar com a presença do Assessor Jurídico para prestar os esclarecimentos necessários, já que o 
mesmo tem cobrado mais compromisso por parte dos vereadores, então nada mais justo que 
também seja cobrado do Assessor Jurídico a sua presença na Câmara, como está estipulado no 
contrato firmado

 
com o mesmo. Falou

 
que o Assessor Jurídico deveria ter mais bom senso, 

porque a apreciação das contas do poder executivo é um assunto muito importante e que ele não 
deveria ter orientado o presidente a não realizar a votação, já que o próprio presidente havia se 
manifestado favorável a colocar a matéria em votação pelo plenário. Prosseguindo, convidou a 
todos os vereadores e público presente para participar da Festa de São Pedro em Tranqueiras. 
Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo o encascalhamento 
da ladeira do São João, localizada na estrada que liga a sede ao Distrito de Tranqueiras, bem 
como da ladeira do Açude, afirmando que nos dois trechos a terra está solta e as pessoas estão 
reclamando disso. Finalizou agradecendo a atenção de todos.   Em questão de ordem, o Vereador 
Otacílio destacou que vem sempre cobrando uma solução para o PSF da Ovelha, ressaltando que 
o prefeito mandou derrubar algumas paredes para fazer uma ampliação da unidade, mas passado 
quase um ano, o povo está sofrendo, tendo que se deslocar até Boca da Mata em busca de 
atendimento. Disse que ocorreu um acidente durante a semana e que se houvesse um médico na 
ovelha as vítimas poderiam ter sido atendidas mais rapidamente, mas foi preciso desloca-las até 
Boca da Mata. Afirmou que sempre deixou clara a sua opinião de  que, se o prefeito não tinha 
dinheiro para fazer a ampliação, não deveria ter feito a demolição das paredes do PSF, afirmando 
que a obra foi iniciada com fins eleitoreiros. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
prefeito pedido providências no tocante ao PSF da Ovelha, destacando que o povo está sofrendo 
muito. Destacou que foi uma grande falha do prefeito ter feito a demolição das paredes sendo 
que não tinha recurso para concluir a obra. Enfatizou

 
que a realização da festa de São João é 

muito boa, mas que se ao invés de fazer quatro dias de festa, o município tivesse feito só três, 
 tinha dinheiro para concluir as obras do PSF da Ovelha. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva 

Ramos:
 

Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus pelo trabalho realizado no primeiro 
semestre legislativo

 
e pediu que o segundo semestre fosse ainda mais produtivo. Comentou as 

falas dos Vereadores Ronaldo e Almir acerca do trabalho realizado pelas comissões, afirmando 
estar de acordo com os mesmos, já que os vereadores são leigos e não tem o conhecimento 
jurídico do Assessor. Disse ter ciência de que houve uma falha por parte dos vereadores, mas 
acredita que no próximo ano esse erro não vai se repetir. Ressaltou ser membro de uma das 
comissões e como tal assumia a sua parcela de culpa. Finalizou desejando a todos um bom dia.

  Ver.

 

Euvaldo

 

Figueredo

 

da

 

Silva:

 

Saudou

 

a

 

todos

 

os

 

presentes,

 

e

 

prosseguindo

 

o

 

Edil

 

solicitou

 ao Senhor

 

Presidente,

 

o

 

envio

 

de

 

ofício

 

ao

 

poder

 

executivo

 

pedindo

 

providência

 

no

 

tocante

 

ao

 abastecimento

 

de

 

água

 

da

 

Ingazeira,

 

enfatizando

 

ter

 

sido

 

procurado

 

por

 

um

 

morador

 

que

 

se

 
queixou

 

do

 

problema

 

e

 

relatou

 

que

 

o

 

manancial

 

usado

 

dispõe

 

de

 

água,

 

mas

 

a

 

tubulação

 

existente

 
não

 

é

 

capaz

 

de

 

atender

 

a

 

demanda,

 

sendo

 

preciso

 

substituir

 

os

 

canos.

 

Dando

 

continuidade,

 
parabenizou

 

o

 

prefeito

 

pela

 

realização

 

do

 

São

 

João,

 

afirmando

 

que

 

não

 

foi

 

o

 

melhor

 

da

 

Bahia,

 
mas foi um dos melhores, estendendo os seus parabéns para todos os membros da comissão
organizadora e pessoas que trabalharam. Disse esperar que o próximo período fosse ainda mais
produtivo, com muitos projetos para serem aprovados pelo legislativo. Finalizou agradecendo a
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atenção

 

de

 

todos.

 

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

 

e

 

enalteceu

 

as

 

falas

 

dos
vereadores

 

que

 

elogiaram

 

os

 

festejos

 

juninos

 

realizados

 

no

 

município,

 

afirmando

 

que

 

o
município

 

vem

 

enfrentando

 

uma

 

crise

 

financeira,

 

a

 

exemplo

 

de

 

diversos

 

outros

 

municípios
pequenos

 
da

 
Bahia,

 
sendo

 
que

 
muitos

 
deles

 
tiveram

 
o

 
apoio

 
do

 
Governo

 
do

 
Estado

 
para

 
realizar

os seus
 

festejos
 

e
 

que
 

sem
 

esse
 

apoio
 

muitos
 
deixariam

 
de

 
realizar

 
essa

 
festa,

 
enfatizando

 
que

esse
 

apoio
 

do
 

Governo
 

do
 

Estado
 

foi
 

de
 

grande
 
valia.

 
Parabenizou

 
a

 
organização

 
do

 
evento

 
por

ter
 

reaproveitado
 

muitos
 

materiais
 

que
 

haviam
 
sido

 
usados

 
no

 
ano

 
anterior,

 
conseguindo

 
fazer

uma
 

festa
 

bonita,
 

apesar
 

do
 

momento
 

de
 

crise
 
e
 
das

 
dificuldades

 
financeiras.

 
Mencionou

 
que

apesar
 

desses
 

problemas,
 

o
 

governo
 

municipal
 
não

 
pode

 
deixar

 
de

 
realizar

 
os

 
festejos

 
juninos,

porque
 

muitas
 

pessoas
 

aguardam
 

ansiosamente
 

essa
 
festa

 
para

 
esquecer

 
por

 
um

 
tempo

 
os

problemas
 

do
 

dia-a-dia.
 

Disse
 

que
 

para
 

o
 

governo
 
municipal,

 
deixar

 
de

 
realizar

 
os

 
festejos

juninos
 

seria
 

economicamente
 

mais
 

viável,
 

mas
 
do

 
ponto

 
de

 
vista

 
humano

 
não

 
pode

 
deixar

 
de

fazer
 

a
 

festa,
 

porque
 

ela
 

traz
 

alegria
 

para
 

as
 
pessoas

 
e
 
atraem

 
muitos

 
visitantes

 
para

 
o

 
município,

principalmente os filhos da terra, que aproveitam essa  época  para  voltar  a  Ituaçu  e  rever  os
amigos e familiares. Dando continuidade, o Senhor Presidente  falou  que  o  governo  municipal
precisa realizar o reparo de algumas estradas da sua  região  e  de  outras  regiões  do  município.
Destacou que deve ser dada uma atenção maior para as  estradas  da  região  dos  Gerais,  porque  é
uma época de muita neblina e é preciso pelo menos  patrolar  alguns  trechos  para  garantir  o
escoamento da produção agrícola. Afirmou que os  produtores  de  café  da  sua  região  estão
enfrentando dificuldades para conseguir fazer o escoamento  da  produção.  Em  seguida,  disse  que
tem sido procurado por moradores da Gruta e os  mesmos  tem  lhe  relatado  que  a  maior
dificuldade enfrentada é o abastecimento de água, pedindo  aos  vereadores  que  representam  essa
comunidade que continuem fazendo as suas cobranças  e  reivindicando  a  melhoria  do  sistema,
principalmente porque a Gruta é uma região turística  e  sem  água  é  muito  difícil  atrair  o  turista
para visitar essa localidade. Em seguida, consultou os  vereadores  se  haveria  a  necessidade  de
convocar

 
uma

 
sessão

 
extraordinária

 
para

 
fazer

 
uma

 
sessão

 
solene

 
de

 
encerramento,

 
ou

 
se

 
a

presente
 

sessão
 

poderia
 

marcar
 

o
 

encerramento
 
do

 
primeiro

 
período

 
legislativo,

 
tendo

 
todos

 
os

vereadores
 

se
 

manifestado
 

a
 

favor
 

de
 

que
 

a
 

presente
 
sessão

 
marque

 
o

 
encerramento

 
do

 
primeiro

período
 

legislativo
 

de
 

2019.
 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada

 
a
 

sessão
 
e

 
o

 
primeiro

 
período

 
legislativo

 
de

 
2019,

solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente 
assinada.

  
Ver. Euvaldo Figueredo da Silva –

 
Segundo Secretário, mandei digitar e subscrevi. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte e oito de junho de 
dois mil e dezenove. 

 
___________________________________________

 
___________________________________________

 
___________________________________________

 
___________________________________________

 ___________________________________________

  ___________________________________________
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