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Ata da Décima Quinta

 

Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo

 

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

 

Aos quinze

 

dias do mês de 
junho do ano de dois mil e dezoito, às oito

 
horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 

Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
esteve reunida esta Edilidade

 
sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, 

tendo como Secretários os Vereadores:
 

Elza Marillu Martinelly Silva Ramos (2ª Secretária)
 

e 
Euvaldo Figueredo da Silva (secretário em exercício). Feita a chamada compareceram ao 
Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo 
Rocha (Presidente);

 
Ronaldo da Silva Rocha (Vice-Presidente); Elza Marillu Martinelly Silva 

Ramos (2ª Secretária); Otacilio Caíres de Souza, Almir Santos Pessoa, Reinalvo Rocha 
Ferreira,

 
Sivaldo Ferreira da Silva, Tertulina Silva Andrade, Adriano Silva Machado

 
e Euvaldo 

Figueredo da Silva.
 

Ausente o Vereador
 

Joel Teixeira Silva -1º Secretário
 

(falta justificada). 
Devido a ausência do Primeiro Secretário, o Senhor Presidente convidou o Vereador Euvaldo 
Figueredo da Silva para compor a Mesa. Constatado o quórum regimental, o Presidente  da 
Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, “invocando a proteção de Deus, declarou 
aberta a Sessão”, e em seguida solicitou ao Segundo 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 Segundo Secretário que fizesse a leitura das  seguintes  matérias:  a)  –  Ofício  do 
Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 003/2018, abaixo transcritos: Exmº Sr. Márcio 
Aparecido Araújo Rocha M.D. Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu –  BA. Ofício PMI –  
Gabinete do Prefeito –nº 089/2018. Ituaçu/BA, 18 de maio de 2018. Ref: Projeto de Lei 
Municipal nº 03/2018. Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, 
para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei 
Municipal nº 03/2018 que: “Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias  –  
LDO de 2019 e dá outras providências”. Certos de sermos congratulados com a aprovação do 
presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, 
Adalberto Alves Luz –

 
Prefeito Municipal.

 
Mensagem nº 003/2018. Ituaçu, 08 de maio de 

2018. Excelentíssimo
 

Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhores Vereadores. Conforme o 
que dispõe o art. 165, §2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 62 e 159, §2º da 
Constituição Estadual; art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 a Lei Orgânica Municipal é 
com muita honra que estamos encaminhando a esta Casa, para análise, apreciação e aprovação, 
o anexo Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
de 2019 e dá outras providências”. Faz-se saber que o referido projeto está em consonância 
com as disposições constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

 
Complementar nº 

101/2000), diplomas que regem a matéria, além de corroborar o aperfeiçoamento do 
planejamento e transparência na alocação e aplicação dos recursos públicos, buscando e dispõe 
de orientações para a elaboração e a execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
para o referido exercício financeiro. Assim, o que aqui propomos, na forma da lei, está em 
exata observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável objetiva, precisamente, o 
alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentável do 
Município, sempre considerando o atual cenário e conjuntura politico, econômico, financeiro e 
social, priorizando medidas de controle e contenção

 

de gastos públicos. Somos sabedores de 
que, a ação planejada e transparente, é essencial

 

e imperativa, tendo em vista que enfatiza a 
prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de 
indicadores, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a 
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execução orçamentária e realizações físicas. Portanto, este instrumento administrativo nos 
permite assumir o compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal 
com o dinheiro público, sendo este o foco central do processo de elaboração deste Projeto de 
Lei. Aqui,

 
determinamos atuação seletiva do Governo na definição das metas e prioridades 

buscando focalizar o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento 
sustentável

 
do município, bem como da região em que este se insere, maximizando os seus 

impactos diretos na
 

qualidade de vida do cidadão. Com o intuito de elaborarmos,
 

e 
executarmos uma proposta o mais próximo possível da realidade do município, buscamos 
embasamento em dados sócio-econômicos e financeiros, que encontram-se estruturados de 
forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades da população, de modo a possibilitar, 
a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, 
permitindo ainda, maior transparência das

 
macroações, objetivos, metas e diretrizes, que serão 

desenvolvidas, implementadas e executadas no exercício financeiro de 2019. Dessa forma, o 
Projeto de Lei confirma o propósito do Governo Municipal em avançar na consolidação dos 
processos e instrumentos de uma gestão pública responsável e comprometida com os princípios 
do planejamento, transparência e equilíbrio das contas públicas, administrando os recursos de 
forma responsável e transparente. Estamos certos de contar com a visão crítica e analítica do 
Legislativo, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização 
e execução das ações do Poder Público Municipal, permitindo a consolidação de uma 
sociedade mais justa e igualitária em oportunidades para todos os cidadãos de nosso município. 
Submetemos assim, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 à 
apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovo  à Vossa Excelência e dignos 
Pares, estimas e considerações, sempre nos colocando à disposição. Atenciosamente, Adalberto 
Alves Luz – Prefeito Municipal; b) - Projeto de Lei nº 003, de  08  de Maio de  2018, “Dispõe 
sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –  (LDO) de 2019 e dá outras 
providências”.  c) - Ofício do Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 004/2017, abaixo 
transcritos: Exmº Sr. Márcio Aparecido Araújo Rocha  M.D. Presidente da Câmara Municipal 
de Ituaçu – BA. Ofício PMI – Gabinete do Prefeito –  n.º 86/2018. Ituaçu/BA, 29 de maio de 
2018. Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 004/2018. Senhor Presidente, Estamos encaminhando a 
essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, o Projeto de Lei Municipal n.º 004/2018 que: “cria gratificação especial para 
servidor efetivo que cumular as

 
atribuições de recenseador

 
do INCRA

 
conveniado, e dá outras 

providências”. Certos de sermos congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, 
reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz -

 Prefeito Municipal.  MENSAGEM Nº 004, DE 29 DE MAIO DE 2018. Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras. Encaminhamos a Vossa Excelên cia, para 
apreciação e deliberação dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, 
o incluso PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 004/2018, que “cria gratificação especial para 
servidor efetivo que cumular as atribuições de recenseador

 
do INCRA

 
conveniado, e dá outras 

providências.”. É com imensa satisfação que vimos a essa Casa Legislativa apresentar o 
Projeto de Lei, em anexo, com o objetivo de valorizar profissionais que se colocam a 
disposição do bem fazer pelo Município de Ituaçu. Ademais, existe a necessidade de suporte 
legal para os trâmites orçamentários e que regulamente pagamento de gratificação especial para 
servidor

 

efetivo com atribuições diferenciadas daquelas dispostas no edital do concurso 
prestado. Outrossim, a aprovação desta Lei é necessária para incentivar e corresponder com os 
profissionais, bem como a valorização dos serviços prestados em sua grande maioria

 

de forma 
gratuita aos munícipes, beneficiando assim os produtores rurais e assentados. Salientamos por 
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fim, que ao submeter a matéria à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os 
Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá -lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade de 
sua aprovação. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos 
de elevada estima e consideração. Ituaçu, 29 de maio de 2018. Adalberto Alves Luz

 

–

 

Prefeito. 

 

d) -

 
Projeto de Lei nº 004, de

 
29 de Maio de 2018. “cria gratificação especial para servidor 

efetivo que cumular as atribuições de recenseador
 

do INCRA

 
conveniado, e dá outras 

providências”. O Prefeito do Município de Ituaçu, Estado da Bahia, no uso de suas legais 
atribuições; FAZ SABER

 
que a Câmara Municipal APROVOU

 
e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei:  Art. 1º. Fica criada a gratificação especial,
 
no percentual de 100% (cem por 

cento) sobre o vencimento, concedida ao funcionário ocupante do cargo de provimento efetivo, 
que, além de suas atribuições normais, vier a prestar os serviços especiais oriundos do termo de 
parceria entre o município de Ituaçu e o INCRA –

 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 

E REFORMA AGRÁRIA, que tem como objetivo os serviços relacionados ao cadastro rural, ao 
atendimento dos proprietários e possuidores de imóveis rurais da região, aos projetos de 
assentamentos e ao atendimento dos assentados e assentados da reforma agrária jurisdicionados 
pelo INCRA na região ou no município, bem como ao público em geral. § 1º  Em caso de 
afastamento ou impedimento do servidor designado como RECENSEADOR  DO INCRA, perderá 
o valor da gratificação especial, proporcionalmente aos dias de ausência. § 2º  O servidor 
designado como substituto temporário do RECENSEADOR  DO INCRA  temporariamente 
afastado ou impedido, deverá ter o mesmo treinamento e terá direito à gratificação de que trata 
o caput deste art. 1º, proporcional ao prazo em que perdurar o afastamento do titular. Art. 2º  A 
gratificação especial destinada ao RECENSEADOR DO INCRA  titular ou substituto, não se 
incorporará aos respectivos vencimentos, mas comporá, enquanto percebida, o cálculo dos 
valores relativos a férias e gratificações natalinas que lhe forem creditáveis.  Art. 3º  A 
gratificação especial de que trata este Diploma, somente poderá ser concedida ao servidor 
efetivo que: I - haja concluído, com o aproveitamento necessário, o curso de qualificação 
básica para a formação de RECENSEADOR

 
DO INCRA.; II -

 
possua formação ou experiência 

compatível com a função a ser exercida. Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta 
lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. Art. 3º. Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em

 
29 de Maio de

 
2018. Adalberto Alves Luz -

 Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo -
 

Secretário Mun. de Administração e Finanças.
 Em seguida, o Senhor Presidente, encaminhou

 
às Comissões Permanentes de Legislação, 

Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, os Projetos de Leis nºs
 

003/2018
 

e 
004/2018, para apreciação e apresentação dos pareceres

 
aos referidos projetos de leis, ao tempo 

em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para comentarem sobre os expedientes 
lidos. Não houve uso da palavra. ORDEM DO DIA: Não houve.

 

Dando continuidade,

 

o 
Senhor Presidente iniciou o

 

GRANDE EXPEDIENTE

 

e franqueou a palavra aos Edis por 
quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores:

 

Ver. Adriano Silva Machado:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida o Edil 
solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo que seja enviada 
uma máquina para consertar um trecho pequeno de estrada na região do Mato Grosso, 
ressaltando que os moradores da localidade estão sempre lhe solicitando este benefício. 
Solicitou

 

ainda

 

que no mesmo ofício seja pedido ainda a prefeito que termine de encascalhar a 
estrada da localidade de Bateias, afirmando que os moradores estão enfrentando uma 
dificuldade muito grande. Continuando, o Edil comentou que participou

 

de uma reunião na 
localidade de Cubículo, no domingo anterior, ocasião em que foi questionado sobre a situação 
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da água, já que teria sido liberada, mas que os moradores não teriam condição de abrir as valas 
com enxada para instalar os tubos, sendo necessário mandar uma máquina para fazer esse 
serviço. Ver. Ronaldo da Selva Rocha : Saudou aos colegas vereadores e ao público, e 
prosseguindo, o Edil solicitou

 

ao Senhor Presidente,

 

que seja reiterado o ofício anterior, 
encaminhado ao Executivo acerca de seis meses, no qual ele solicitou providências no tocante 
aos refletores das quadras de esportes da região dos Gerais, de Laranjeiras, do Campo Grande e 
das Velhas, ressaltando que nesta última localidade apenas um dos refletores está acendendo e 
as pessoas não estão tendo como praticar esportes no período noturno, questionando onde está 
o material que a administração falou que estaria chegando e até o presente momento ainda não 
chegou. Em seguida, afirmou ter sido procurado por muitas pessoas ao longo da semana para 
lhe questionar sobre a instalação de barracões para venda de roupas na praça da feira, 
enfatizando que os comerciantes locais pagam seus impostos e agudaram ansiosamente esta 
época do ano para vender um pouco mais, mas estão tendo que enfrentar esta concorrência dos 
barracões,

 
que não pagam nenhum tipo de imposto e não geram nenhum lucro para o 

município. Mencionou que os comerciantes já procuraram o prefeito para pedir uma 
providência nesse sentido, mas que esse se limitou a dizer que não pode fazer nada do ponto de 
vista legal. O Vereador Ronaldo disse acreditar ser possível adotar alguma medida legal para 
coibir esta prática, já que os comerciantes legalmente estabelecidos pagam uma alta carga 
tributária e ainda tem todas as despesas com funcionários, aluguel e outras despesas, tendo, 
portanto, todo o direito de não estarem satisfeitos e quererem uma providência por parte do 
poder público municipal. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja encaminhado um ofício  ao 
Prefeito, ao tempo em que, pediu a permissão aos demais vereadores para que o mesmo seja 
encaminhado em nome de todos os vereadores que compõe o legislativo municipal, ressaltando 
acreditar que todos apoiam esta causa, pedindo ao prefeito que tome alguma atitude e não 
permita que estas barracas sejam montadas fora dos  dias de feira livre. Enfatizou  que estes 
comerciantes não pagam nenhum tipo de impostos, montam suas barracas na cidades e só 
fazem levar o dinheiro de Ituaçu para outros municípios, destacando que esta concorrência é 
desleal com quem está legalmente estabelecido. Em aparte, o Vereador Almir

 
falou

 
que 

manteve contato com o assessor jurídico da câmara para conversar sobre esta questão, 
ressaltando

 
que o Vereador Ronaldo não está querendo proibir os barraqueiros de fora, mas sim 

restringir o uso da área da feira livre para determinados dias da semana. Afirmou que esta 
medida pode ser feita através da edição de uma simples portaria pelo prefeito. Disse que o 
prefeito e nenhum dos vereadores estão

 
se posicionando contra os pais de família que montam 

suas barracas na feira livre de Ituaçu, destacando
 
que na gestão do ex-prefeito Albercinho, 

representantes da CDL se reuniram com o mesmo e este editou um decreto proibindo que 
fossem armadas barracas na área da feira livre de segunda a sexta-feira. Afirmou que pretende 
apresentar um projeto de lei para coibir esta prática, mas ressaltou que o prefeito, na condição 
de autoridade máxima do município pode editar o decreto sem a necessidade de a matéria ser

 submetida a apreciação do legislativo. Destacou que esta prática

 

está prejudicando o comércio 
local, que já é fraco e ainda tem que enfrentar esta concorrência desleal no mês em que as 
vendas deveriam ser melhores. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo

 

afirmou que os 
comerciantes locais estão enfrentando uma concorrência desleal. Finalizou desejando um bom 
dia a todos os presentes.

 

Ver. 

 

Sivaldo

 

Ferreira da Silva:

 

Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, o Edil destacou a presença do Assessor Jurídico

 

da Câmara, Dr. Antônio Augusto

 
Medrado dos Anjos e Silva, afirmando ser um prazer voltar a contar com a sua presença na 
sessão do legislativo municipal, enfatizando acreditar que o mesmo está com a saúde 
plenamente recuperada. Prosseguindo,

 

solicitou

 

ao Senhor Presidente, 

 

o envio de ofício ao 
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poder executivo, pedindo a instalação de braços de luz, ressaltando que esta tem sido uma 
cobrança constante e que ele está pedindo especialmente em nome dos moradores do povoado 
da Mamona, enfatizando que desde a gestão anterior vem pedindo em nome desta comunidade, 
mas não foi atendido. Disse que na época foi solicitado que ele tirasse foto dos postes que 
precisavam de braços de luz, ele fez isso e enviou, destacando que na localidade de Mamona 
não existe braço de luz nos postes existentes. Em aparte, o Vereador

 
Almir

 
esclareceu que a 

instalação de braços de luz não é de responsabilidade da Coelba, mas sim da prefeitura, que 
deve fazer a instalação e depois cadastrar para que a Coelba comece a fazer a cobrança da 
energia fornecida. Salientou

 
que basta a vontade do prefeito para que os braços de luz sejam 

instalados.
 

Dando continuidade, o Vereador Sivaldo
 
questionou ao colega Almir, se na gestão 

do ex-prefeito Albercinho os braços de luz instalados foram cadastrados na Coelba.
 

Em 
resposta, o Vereador Almir

 
informou

 
que foi feito o cadastramento, esclarecendo ainda que, 

de seis em seis meses, a Coelba realiza uma visita no município porque normalmente aumenta 
o consumo de energia, mas não aumenta o valor pago à empresa, sendo necessário verificar o 
motivo. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo  comentou a fala do colega  Ronaldo a 
respeito das barracas montadas na área da feira livre ao longo da semana, afirmando acreditar 
que a prefeitura deveria enviar um dos seus fiscais para verificar a situação destas barracas e 
das mercadorias comercializadas nela, tendo em vista que algumas barracas podem estar 
comercializando mercadorias de forma ilegal. Disse acreditar que qualquer pessoa pode montar 
a sua barraca, desde que seja autorizado pela Prefeitura Municipal e pague a taxa 
correspondente. Mencionou que, por um lado é bom para quem compra, mas por outro lado é 
ruim porque leva a renda do município e atrapalha o comércio local. Em seguida, o Edil 
desejou aos demais vereadores um feliz São João, afirmando ser um período de muita 
harmonia e muita alegria e que todos estão se preparando para este momento festivo. Finalizou 
desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira; Após fazer as 
saudações de praxe, o Edil agradeceu a Deus pela presença do Assessor  Jurídico da Câmara, 
Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, e questionou aos seus pares como vai ficar a 
questão da água, tendo em vista que o legislativo vai entrar em recesso e a água fornecida pela 
Embasa no município está de péssima qualidade. Disse que os moradores da cidade já estão 
acostumados, mas ele mora na zona rural e quando vem na cidade percebe claramente a 
diferença.

 
Em aparte, o Vereador Ronaldo

 
informou aos demais vereadores que gostaria de 

conversar com os mesmos após a sessão sobre a situação da água fornecida pela Embasa em 
Ituaçu.

 
Dando continuidade, o Vereador Reinalvo

 
mencionou

 
que as pessoas que não tem 

condição de comprar água mineral estão sofrendo, tendo que consumir a água fornecida pela 
Embasa. Disse que até mesmo para tomar banho a água é ruim, voltando a salientar que os 
vereadores precisam se reunir e tomar uma providência quanto a esse problema. Finalizou 
agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia aos presentes. 

 
Ver. Almir Santos 

Pessoa:

 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil parabenizou o Senhor Helenilto, 

Presidente da Associação de Moradores da Gruta

 

da Mangabeira, o secretário executivo Tiago 
e o associado Edmilson por terem se deslocado de Ituaçu para Salvador em busca de benefícios 
para a

 

região, ressaltando que ficou quase certa a liberação da obra de iluminação da saída da 
Gruta da Mangabeira, afirmando que este é um sonho antigo dos moradores daquela 
localidade. Destacou

 

que este foi um compromisso assumido por um pré-candidato a deputado, 
acreditando

 

que tudo vai dar certo. Falou que não pode acompanhá-los nessa viagem em razão 
de compromissos assumidos anteriormente, voltando a parabenizar os mesmos por estar 
buscando benefícios para a comunidade, independente de conseguir ou não, mas o simples fato 
de buscar já é digno de aplausos. Dando continuidade, o Vereador Almir disse que gostaria de 
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deixar registrada uma Moção de Aplausos para as pessoas que ficaram comovidas com a 
situação da barraca de ‘Negão’, destacando ter visto várias pessoas organizando rifas e 
ajudando ele a reconstruir a barraca que foi queimada, estando a inauguração da mesma 
marcada para a presente data. Disse

 
ainda,

 
que gostaria de deixar registrado os seus parabéns a 

todas essas pessoas que ajudaram, ressaltando que ‘Negão’ é um guerreiro, é um ituaçuense 
batalhador e pai de família, que recebeu a merecida ajuda. Afirmou que tem orgulho de ser 
ituaçuense, porque sabe que na hora da maior necessidade, as pessoas estão sempre dispostas a 
ajudar de coração. Disse ter visto pessoas que deixaram o próprio serviço de lado para 
organizar rifas e ajudar, tendo conseguido

 
dar uma boa ajuda ao mesmo. Em seguida, o Edil 

afirmou ter conversado previamente com o assessor jurídico da câmara para verificar a 
possibilidade de apresentar um projeto de lei proibindo o comércio de ambulantes no meio de 
semana na área da feira livre, enfatizando que tal prática está  prejudicando o comércio local,  

ressaltando que os comerciantes pagam impostos, tem funcionários e que, mesmo o ambulante 
pagando uma taxa para a prefeitura, ainda assim a concorrência é desleal com quem está 
legalmente estabelecido, porque o ambulante praticamente não paga nenhum imposto, diferente 
de quem está legalmente estabelecido. Comentou a fala do Vereador Sivaldo, ressaltando que o 
mesmo afirmou ser contra e a favor ao mesmo tempo. Salientou  que os ambulantes não estão 
se estabelecendo de forma ilegal no município, porque antes de montar suas barracas eles 
pagam a taxa e tiram as licenças na EMAC, mas tanto ele, quanto o vereador Ronaldo, estão 
questionando a montagem das barracas durante a semana, fora dos dias destinados à feira livre. 
Enfatizou que estes ambulantes pagam taxas de no máximo R$  50,00 (cinquenta reais), 
enquanto os comerciantes pagam IPTU, ISS, INSS e outros impostos, além de terem custo com 
os funcionários e outras despesas. Falou que o prefeito precisa atuar em defesa dos empresários 
locais, já que estes geram emprego e renda no município e caso os comércios encerrem suas 
atividades, menor ainda será a oferta de emprego em Ituaçu. Destacou que o município já 
enfrenta uma crise com o fechamento da Itaguarana e a diminuição dos ganhos com o plantio 
de maracujá, sendo necessário que o poder executivo seja um incentivador dos empresários e 
comerciantes locais. Disse que no ano anterior foi montado um barracão de São Paulo e só ele 
levou cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da economia local, ressaltando que os 
comerciantes têm

 
procurado

 
os vereadores e cobrado

 
destes

 
uma providência, já que eles é que 

tem o poder de criar as leis no município. Em aparte, o senhor Presidente sugeriu que seja feita 
uma alteração no Código de Postura do Município para proibir a montagem de barracas fora 
dos dias destinados à feira livre no município. Afirmou que existindo tal previsão legal, o 
poder executivo não terá como dar licença para que estas barracas sejam montadas nos dias de 
semana e, caso algum ambulante insista em montar sua barraca ilegalmente, os fiscais do 
município poderão autuá-lo e até mesmo mandar desmontar.

 
Fazendo uso da palavra, o

 Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, 
esclareceu que os vereadores não tem competência para alterar o Código de

 
Postura do 

Município, já que no mesmo dispositivo legal está prevista a cobrança de taxas e neste caso, o 
legislativo municipal não pode legislar por conta própria. Afirmou que os vereadores podem 
elaborar um projeto de lei proibindo a montagem de barracas fora dos dias destinados à feira 
livre, principalmente na área da própria feira livre. Em seguida, o Senhor

 
Presidente afirmou 

que o poder executivo pretende encaminhar um projeto de lei alterando o Código de Postura do 
município de forma a evitar que as

 

pessoas avancem os imóveis sobre as áreas destinadas ao 
passeio, já que o código prevê a largura mínima de 1,5m (um metro e meio) e em alguns 
logradouros existem passeios muito maiores. Disse que se vier este projeto de lei, os 
vereadores poderiam fazer uma emenda normatizando esta questão das barracas. O Assessor 
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Jurídico

 
destacou que o Código de Postura do Município traz a exigência de no mínimo 1,5m 

(um metro e meio) para os passeios, não sendo possível o poder executivo impedir que as 
pessoas construam e obedeçam esta largura mínima estipulada em lei. 

 
Continuando o Senhor

 

Presidente disse entender o posicionamento do assessor jurídico, mas afirmou que a intenção 
do poder executivo é garantir que nos logradouros onde os passeios sejam mais largos, que 
permaneçam como estão, evitando que as pessoas avancem sobre as calçadas,

 
fazendo os 

famosos ‘puxadinhos’. Em aparte, o Vereador Euvaldo
 
questionou como vai ficar a situação 

dos ituaçuenses que montam suas barracas durante a semana para comercializar seus produtos, 
citando como exemplo,

 
a irmã de galego, que monta sua barraca na praça da feira. Dando 

continuidade, o Vereador Almir
 

destacou que o assunto está sendo discutido no âmbito do 
legislativo, mas que basta um decreto do poder executivo para resolver este problema, voltando 
a salientar que o ex-prefeito Albercinho editou tal decreto e regulamentou que as barracas só 
poderiam ser montadas nos dias de feira livre, tendo sido a medida acatada por todos. Disse 
que tal medida, na época, foi motiva por um comerciante de Brumado, que montou uma 
barraca durante trinta dias no município, causando revolta nos comerciantes locais e levando a 
CDL a pedir providências ao prefeito. Destacou que a medida visa ajudar os comerciantes e 
empresários locais, mas que de nada adianta ficar só no debate, a exemplo do que aconteceu 
com a questão da segurança pública e do abastecimento de água, que nada de concreto foi feito 
até o presente momento. Enfatizou que os vereadores podem legislar e foram eleitos para isso, 
não devendo se limitar a votar nos projetos de autoria do poder executivo. Destacou que a 
câmara recebeu um ofício solicitando que os vereadores acompanhassem os gastos com a 
realização dos festejos juninos, indagando aos mesmos,  o que foi feito na prática até o presente 
momento? O Vereador Almir falou que ele tem procurado acompanhar tais gastos, para quando 
o promotor fizer qualquer questionamento aos vereadores, vai ter uma resposta para dar ao 
mesmo. Afirmou que fazer este acompanhamento não significa que  o vereador está 
perseguindo politicamente o prefeito, ressaltando que seu objetivo não é prejudicar o prefeito 
Adalberto, mas sim fiscalizar os atos praticados por ele, até mesmo porque o Ministério 
Público solicitou isso aos vereadores no que tange aos festejos juninos e outras festas. Fazendo 
uso da palavra, o Assessor Jurídico

 
esclareceu que, na época em que foi vereador, sugeriu que 

fosse instituído um sistema de acompanhamento dos atos do poder executivo e da própria 
câmara, enfatizando ser necessário montar este sistema online e contratar uma assessoria 
técnica com este objetivo. Afirmou que os municípios

 
tiveram que montar portais da 

transparência para garantir o acesso às informações e evitar que todas as informações tenham 
que ser questionadas e respondidas pelo poder executivo. Disse que o Vereador Almir está 
corretíssimo em seu pensamento, mas que é necessário criar um sistema de monitoramento 
permanente, que acompanhe todos os procedimentos licitatórios realizados no município, bem 
como mantendo todos os vereadores informados a respeito dos atos do poder executivo. 
Salientou

 
que os brasileiros ainda não aprenderam a usar as informações disponíveis nos 

portais da transparência.

 
Dando continuidade, o Vereador Almir

 
afirmou que na época em que 

a Câmara estava com mais funcionários, ele sempre pedia e o presidente autorizava uma das 
funcionárias a acessar diariamente o diário oficial do município para imprimir todas as 
publicações feitas. Disse que atualmente ele faz isso por conta própria, mas que não consegue 
fazer isso todo dia em virtude de outros compromissos. Afirmou acreditar

 

ser pertinente esta 
sugestão do assessor jurídico, ressaltando ser importante realizar este acompanhamento diário

 dos atos do poder executivo. O Assessor Jurídico

 

questionou aos vereadores se vai ser feriado 
no próximo dia 22 (vinte e dois), afirmando ter

 

tomado conhecimento de que o poder executivo 
teria decretado ponto facultativo na sexta e na segunda-feira. Falou

 

que se a câmara fizesse este 
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acompanhamento, os vereadores saberiam desta informação, sem a necessidade de ter que ficar 
encaminhando ofício ou pedindo esclarecimento na prefeitura. Prosseguindo, o Vereador 
Almir

 
disse ter tomando conhecimento de que a feira-livre foi antecipada para o dia 22 (vinte e 

dois). Em seguida, afirmou que já fez um esboço de um anteprojeto de lei e que vai encaminhá-
lo ao assessor jurídico da câmara para que o mesmo faça uma análise, os ajustes necessários e 
elabore o projeto de lei. Mencionou

 
que o referido projeto de lei poderá ser subscrito por todos 

os vereadores que desejarem fazê-lo. Em seguida, sugeriu ao Presidente da Câmara que seja 
designado um funcionário do legislativo para fazer o acompanhamento diário das publicações 
feitas pelo poder executivo, garantindo mais acesso às informações por parte dos vereadores. 

 

Falou
 

que o Presidente assumiu o compromisso de pegar uma cópia da prestação de contas do 
município para que ele pudesse fazer uma análise, mas até o presente momento nada lhe foi 
entregue ainda, voltando a solicitar do mesmo

 
que providencie o mais rápido possível. Dando 

continuidade, o Edil teceu comentários sobre o projeto de lei  nº 004/2018,  especial para 
servidor efetivo que cumular as atribuições de recenseador do INCRA conveniado, e dá outras 
providências”, defendendo que os vereadores apresentem uma emenda estendendo este 
benefícios para as pessoas que trabalham em outros setores. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo que seja feita uma operação tapa 
buracos da Rua Plínio de Castro até o povoado da Gruta da Mangabeira, enfatizando que o 
trecho está com muitos buracos, sendo necessária esta intervenção, até porque está se 
aproximando o período festivo e o município recebe muitos visitantes, sendo necessário 
transmitir uma boa impressão aos mesmos. Ver. Otacilio Caíres de Souza:  Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, o Edil fez uma saudação especial ao Assessor Jurídico da Câmara, 
Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva, rogando a Deus para que ele se reestabeleça 
cada vez mais e possa estar sempre presente nas sessões do legislativo municipal. Parabenizou 
o Vereador Ronaldo pela sua fala sobre as barracas de confecções montadas na área da feira 
livre, afirmando que sempre vem questionando esta prática, principalmente nos dias de feira 
livre, quando os ambulantes montam verdadeiros supermercados a céu aberto, levando o 
dinheiro de Ituaçu para outros municípios. Disse ser contra o funcionamento de barracas de 
confecções na área da feira livre nos dias de semana, ressaltando que nos dias de feira livre 
qualquer pessoa pode montar a sua barraca em Ituaçu. Sobre a realização dos festejos juninos e 
a recomendação do ministério público, parabenizou o promotor por considerar que o gasto com 
a realização a festa é muito alto. Ressaltou que se houvesse a necessidade de prévia aprovação 
de um teto de gastos para a festa pelo legislativo, e se dependesse da sua vontade, seria gasto 
muito pouco, porque o município é pobre e existem muitas pessoas necessitadas, sendo 
inviável se gastar tanto dinheiro com a realização de uma festa. Afirmou não ser contra a 
realização da festa, mas é preciso limitar os gastos. Disse que vê muitas pessoas necessitando 
de uma cesta básica, de um exame, de um remédio e vê a Prefeitura realizando um gasto com a 
realização de uma festa, enquanto muitas pessoas necessitam de uma ajuda e não tem. Sobre a 
sugestão do assessor jurídico, afirmou que os vereadores precisam se reunir e colocar a ideia 
em prática, ressaltando que a expectativa dos vereadores é que o prefeito gaste algo em torno 
de

 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com a realização dos festejos juninos, mas pode ser 
que o valor ultrapasse esse montante, mas se não houver um acompanhamento, os vereadores 
não vão saber quanto foi efetivamente gasto. Destacou que os Edis são sempre muito cobrados, 
mas quando o benefício chega para a comunidade, poucos são os que se lembram dos 
vereadores, conforme disse o Presidente na sessão anterior, parabenizando o mesmo pela sua 
fala. Mencionou que o povo de cada região acredita que o vereador tem obrigação de fazer 
tudo, quando na verdade não tem poder para isso, limitando-se o poder do vereador ao de 
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fiscalizar e cobrar os atos do prefeito. Disse

 

ter visitado as regiões de São Mateus, Taquari e 
Capim Açu, onde os moradores lhe cobraram a recuperação das estradas, afirmando ser contra 
a administração do prefeito nessa parte, porque o mesmo está deixando de fazer as estradas das 
regiões mais habitadas do município para consertar estradas que são pouco utilizadas. 
Salientou

 
que não pode ser acusado de não cobrar do prefeito, já que tem feito isso 

insistentemente, mas infelizmente o prefeito não se sensibiliza. Afirmou que não pode 
concordar com esse gasto exagerado com a realização de uma festa, enquanto existe uma 
quadra de esportes na localidade de Almas Pobres, que desde o início da atual gestão, ele vem 
pedindo a instalação dos refletores e refazer a amarração dos arames do alambrado, mas o 
prefeito não atendeu o seu pedido, não sabendo dizer se é porque ele não vai apoiar o mesmo 
deputado estadual, ou o que está acontecendo. Falou que conversou pessoalmente com o 
prefeito sobre esse assunto e ter deixado claro para o mesmo o seu descontentamento, 
ressaltando que de nada adianta o vereador ficar lutando e cobrando os benefícios para a sua 
região se o prefeito não atender. Afirmou ter dito ao prefeito que ele está dando mais valor a 
quem foi contra ele do que a quem lutou ao seu lado, enfatizando ser difícil ficar ao lado de um 
prefeito que não escuta o vereador e não faz nada pela região  do mesmo. Acrescentou  que o 
povo espera que o vereador faça tudo, mas que ele está fazendo a sua parte, cobrando os 
benefícios do prefeito, mas não sem resultado. Destacou  que as estradas da sua região estão 
abandonadas, o povo está abandonado e não está recebendo nenhum tipo de apoio,  e que ele 
não vai ficar dizendo amém e defender o prefeito, sendo que este não está olhando pelo povo 
da sua região. Afirmou que, durante a campanha, o prefeito fez muitas promessas e até agora 
nada foi feito pelo povo da sua região. Dando continuidade, o Edil disse não ser fácil o 
exercício do mandato de vereador, já que são sempre os primeiros a serem cobrados, mas os 
mesmos não têm o poder e recursos para executar obras no município. Em aparte, o Vereador 
Adriano parabenizou o Gerente da Farmácia São Camilo, Luan, que realizou a Feira de Saúde, 
afirmando que o evento foi de grande valia para o município e que a população ficou muito 
satisfeita. Disse que gostaria de deixar registrado em ata os seus parabéns a ele e toda equipe da 
Farmácia São Camilo.

 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
solicitou ao Senhor 

Presidente que fosse encaminhado um ofício para o prefeito, deixando facultado aos demais 
vereadores subscrever o mesmo, pedindo que seja decretado feriado na segunda-feira, 
afirmando que muitas pessoas lhe fizeram este pedido e que, segundo informações, o prefeito 
não teria intenção de decretar este feriado. Finalizando a sua fala, o Vereador Otacilio, desejou 
a todos os presentes uma boa festa, e que aproveitassem a data com muita alegria e saúde.

 
Ver, 

Euvaldo Figueredo da Silva;
 

Saudou a todos os presentes, e em seguida o Edil disse que tinha 
intenção de fazer um ofício ao prefeito solicitando uma operação tapa-buraco na estrada que 
liga a sede ao povoado da Gruta da Mangabeira, mas o Vereador Almir se adiantou e fez a 
solicitação, pedindo que seja reiterado este mesmo pedido em seu nome. Desejou um feliz São 
João para todos, com muita paz e agradeceu a Deus pelo retorno às atividades do assessor 
jurídico da Câmara.

 

Ver. Elza Marillu Martinnely Silva Ramos:

 

Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo a Vereadora , agradeceu a Deus pela presença do Assessor Jurídico 
Dr. Antônio Augusto, e afirmou que a colocação feita pelo vereador Ronaldo é de grande valia 
para o município e que a colocação feita pelo Vereador Almir, sobre a necessidade dos 
vereadores estarem atualizados, destacou que é uma necessidade e que isso não quer dizer 
necessariamente que os vereadores estejam querendo prejudicar o prefeito, mas sim estar a par 
do que acontece no âmbito do poder executivo. Desejou a todos uma boa festa, com muita paz 
e saúde. Finalizou deseja

 

do um bom dia a todos os presentes. Logo após, o Presidente da 
Câmara, Vereador  Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e 
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prosseguindo,

 
solicitou ao Assessor Jurídico da Câmara que dê alguns esclarecimentos aos 

vereadores sobre três projetos de leis que estão tramitando no legislativo municipal, ressaltando 
que só falta uma sessão ordinária antes do recesso legislativo, sendo que

 
um das matérias trata 

das contas do poder executivo. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Antônio 
Augusto Medrado dos Anjos e Silva, 

 
saudou a todos os presentes, agradeceu a todos os 

vereadores pela compreensão que tiverem com ele nesse longo
 
período sem estar presente nas 

sessões do legislativo municipal, esclarecendo que foi vítima de um erro médico e isso lhe 
trouxe muitos transtornos, já que precisou se deslocar para Salvador, onde foi submetido a 
vários procedimentos e que somente em abril é que ele iniciou o tratamento correto, sendo que 
sofreu a lesão no pé em janeiro, mas ficou até março sem ter o diagnóstico correto. Dando 
continuidade, disse que o prazo para apreciação das contas do prefeito, salvo engano, é de 15 
(quinze) a 20 (vinte) dias, mas não corre no recesso parlamentar, ficando suspenso neste 
período, recomeçando a contagem do prazo quando for reiniciado o período legislativo. Dando 
continuidade, disse que gostaria de chamar a atenção dos vereadores para o Projeto de Lei N.º 
004/2018, que gratifica os servidores, afirmando acreditar que existem algumas lacunas que 
precisam ser discutidas, ressaltando que todo censo tem prazo para ser realizado e o projeto 
fala em, além de recensear, dar apoio aos recenseados. Afirmou que de dez  em dez anos é 
realizado um recenseamento em todo o país, mas que isso ocorre em um período de tempo 
delimitado, não sendo uma atividade rotineira e contínua. Disse ser preciso diferenciar o 
recenseamento do apoio, sendo necessário que no projeto de lei fique claro que a gratificação 
deve ser limitada aos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura. Afirmou que, se assim 
não for, não seria necessário ter um Secretário Municipal de Agricultura. Disse ser preciso 
estudar a questão com mais calma, mas que ele gostaria de fazer logo essa ressalva, e que 
acredita ser necessário um maior esclarecimento por parte do poder executivo sobre quando 
será feito esse recenseamento dos imóveis rurais de Ituaçu. Enfatizou que o governo federal 
está repassando esta responsabilidade para os municípios, manda o dinheiro, mas dá um jeito 
de tirar de outra forma, destacando que o município sempre cedeu os funcionários para o 
INCRA. Finalizou desejando um bom dia a todos e um feliz São João.  Dando continuidade, o 
Senhor

 
Presidente destacou que o projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) precisa ser votado antes do recesso parlamentar.
 
Na sequência, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, 
Vereador Almir Santos Pessoa , solicitou ao Senhor Presidente, que seja reiterado o ofício ao 
poder executivo em relação ao pedido feito pelo grupo que cuida de animais de rua em Ituaçu, 
afirmando que os seus integrantes lhe cobraram uma resposta em relação a tal pedido. Sugeriu 
ao Senhor Presidente,

 
que o referido ofício seja encaminhado por ele, tendo em vista que o 

mesmo
 

assumiu o compromisso de lutar por essa causa. Em seguida, solicitou
 

ainda ao Senhor 
Presidente,

 
que seja enviado ofício ao poder executivo, pedindo as cópias dos convênios 

celebrados recentemente, sendo um de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), outro 
de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e outro de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Com relação aos

 
projetos de leis

 
que estão tramitando no legislativo municipal, o Edil disse 

acreditar que o prefeito deveria encaminhá-los com mais antecedência, dando mais prazo para 
os vereadores analisá-los,

 

ressaltando que o poder executivo sempre deixa para última hora, 
apesar de dispor de três procuradores e muitas assessorias, enquanto os vereadores dispõe 
apenas de um assessor jurídico e tem um prazo de apenas 15 (quinze) dias para analisar, sendo 
difícil para o vereador votar sem ter a total compreensão do projeto. Afirmou que o prefeito 
precisa ter mais respeito com o poder legislativo e encaminhar os projetos com mais 
antecedência, enfatizando não ser contra o projeto e que apenas quer estudar o assunto com 
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mais tempo

 

antes de emitir o seu parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente, parabenizou a 
equipe responsável pela ornamentação da festa de São João no município, e desejou a todos 
uma boa festa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 
e encerrou

 
a Sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme 

vai devidamente assinada.
  

Ver.   Elza Marillu Martinelly Silva Ramos –
 

Segunda 
Secretária, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ve readores 
de Ituaçu-BA, em  quinze de junho de dois mil e dezoito.

 
 
 

_________________________________________
  

 

_________________________________________
 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

 _________________________________________ 
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