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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Terceiro Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.

 

Aos trinta e um dias do 
mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do 
Paço Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das 
Sessões da Câmara, esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, tendo como Secretários os Vereadores, Joel Teixeira Silva (1º 
Secretário) e Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário).

 
Feita a chamada compareceram ao 

Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo 
Rocha (Presidente);

 
Reinalvo Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel Teixeira Silva -

 
1º 

Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Almir Santos 
Pessoa, Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres de Souza, Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos e Tertulina Silva Andrade. Constatado o quórum regimental, o 
Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha

 
,

 
“invocando a proteção de 

Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 
a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores 
presentes. Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou  o  PEQUENO 
EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: 
a) – Projeto de Lei Legislativa nº 001/2019, apresentado pela Mesa Diretora, com o seguinte 
teor: Mensagem ao Projeto de Lei Legislativa nº 001/2019. Senhores Vereadores, Na qualidade 
de Presidente desta Câmara Municipal de Vereadores, submeto à apreciação de Vossas 
Excelências, o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2019, que “Dispõe sobre a revisão geral anual 
e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu-BA e dá outras 
providências” de autoria da Mesa Diretora, visando a sua regular tramitação e consequente 
aprovação por esta Edilidade. Vale ressaltar, que o presente projeto de lei tem por objetiv o 
efetuar a revisão geral anual dos servidores públicos e agentes políticos da Câmara de 
Vereadores de ITUAÇU/BA, a qual é feita conforme variação inflacionária INPC-IBGE, apurado 
no período de MAIO de 2018 a ABRIL de 2019 (ANEXO I), ficando o índice em 4,94%, o qual 
incide sobre as remunerações de servidores e agentes políticos. Desse modo, fica concedido o 
índice total de 4,94% aos agentes políticos e servidores efetivos e comissionados da Câmara 
Municipal de Ituaçu-BA. Diante das justificativas apontadas, apresenta-se este Projeto de Lei 
aos demais Vereadores desta Casa. Certo de poder contar com a reconhecida presteza e o 
efetivo apoio de Vossas Excelências, apresentamos -lhes protestos de estima e consideração. 
Respeitosamente, Márcio Aparecido Araújo Rocha –

 
Presidente; Projeto de Lei Legislativa nº 

001 de 31 de Maio de 2019, “Dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos Agentes 
Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, e dá outras providências”.  A MESA 

DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL D E ITUAÇU, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições conferidas por lei, FAZ SABER, que o Plenário aprovou

 
e remete ao Chefe do Poder 

Executivo para sanção, a seguinte LEI:
 

Art. 1º -
 
Fica concedida aos Servidores Públicos e aos 

Agentes Políticos da Câmara
 

de Vereadores de ITUAÇU a revisão geral anual salarial incidente 
sobre os vencimentos e funções gratificadas, a partir de 1º de junho de 2019, na seguinte forma: 
I -

 

Revisão na ordem de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por cento) sobre os subsídios 
dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal da Legislatura 2017/2020. II -

 

Revisão na 
ordem de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por cento) sobre os vencimentos dos 
servidores efetivos, e proventos dos cargos em comissão e funções gratificadas do Quadro 
Geral da Câmara de Vereadores. III -

 

As revisões constantes nos incisos I e II desse artigo 
tomaram por base a variação inflacionária INPC-IBGE, apurado no período de MAIO

 
de 2018 a 

ABRIL de 2019. Art. 2º- As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta de 
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dotações próprias do orçamento vigente.  Art. 3º -

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2019.  Art. 4º -

 

Revogam-se as 
disposições em contrário.

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 31 
de Maio de 2019. Márcio Aparecido Rocha Araújo –

 
Presidente; b) -

 
Indicação apresentada 

pela Vereadora Tertulina Silva Andrade, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Márcio Aparecido 
Araújo Silva, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Ituaçu (BA), 24 de maio de 
2019. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: I N D I C A Ç Ã O

 
“Pavimentação das Ruas laterais da entrada, bem como, das 

calçadas das escolas do Povoado da Lagoa da Laje deste município de Ituaçu, Bahia”. 
JUSTIFICATIVA: Trata-se de Ruas que não existe uma conservação adequada, o que traz 
muitos transtornos a todos, principalmente nas épocas das chuvas, mesmo porque, os 
moradores do Povoado da Lagoa da Lage merecem o respeito dos governantes do Município de 
Ituaçu, Bahia. Ressalta-se também que a pavimentação é um dos fatores de desenvolvimento e 
higiene não só para as sedes urbanas, mas também para os Povoados Rurais. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 
Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua 
importância e necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. Tertulina Silva Andrade -  
Vereadora – PR; c) - Moção de Pesar, pelo falecimento do Senhor Manoel da Silva Rocha,  
apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: À Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu, 31 de maio de 2019. Apresentamos a esta 
Casa Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor MANOEL DA SILVA ROCHA .  
MOÇÃO DE PESAR No dia 22 de maio do corrente ano de 2019, fomos  tomados de tristeza pela 
perda irreparável do nosso grande amigo MANOEL DA SILVA ROCHA , nascido na Fazenda 
Jacú, Município de Barra da Estiva, Bahia, em 20 de maio de 1948, filho de  Apolanio Joaquim 
Caires e Juvenília Silva Rocha. Era conhecido carinhosamente como “Neli”. Casou-se com a 
Senhora Cleusa Pereira da Silva, advindo desta união os filhos, Marlene, Marlucia, Marleide, 
Albenes, João e Jair. Faleceu aos 71

 
anos e 02 dias, deixando 06 filhos, 17 netos e 2 bisnetos.  

Homem trabalhador, bom amigo, querido e admirado por todos que tiveram a felicidade de sua 
convivência, era portador de qualidades que dignificam um ser humano: honestidade, 
simplicidade, retidão nos compromissos, prezava pelo companheirismo e fidelidade. No ano de 
1970 mudou-se para a cidade de Brumado, Bahia, onde se instalou com toda a sua família. 
Iniciou sua trajetória de vida como lavrador, depois como comerciante no atacado, realizava 
negócios nas compras de produtos agrícolas, adquirindo o feijão em toda nossa região e o alho 
na região do São José de Noé, deste município de Ituaçu, Bahia. Foi um incentivador dos 
pequenos produtores rurais. Em seguida engajou na compra do café, acompanhando o 
surgimento do nosso pólo cafeeiro em toda nossa região. Foi perseverante, o pensamento 
positivo foi uma das suas armas, por isso, jamais se abateu nas horas de adversidades. Com 
exemplos de homem inteligente que foi, incentivou o seu filho Jair  na instalação de uma 
torrefação de café na cidade de Brumado, Bahia. Hoje Jair é um dos mais prósperos

 exportadores de nosso país, no comércio do café, sendo um orgulho para o Estado da Bahia e 
para todos nós deste sertão nordestino. Neli adquiriu dois imóveis rurais na região do São José 
de Noé em nossa Ituaçu, denominado Morro Grande e Canta Macaco, onde

 

ultimamente 
dedicava a criação de animais bovinos, sua predileção. Deixou bons exemplos de dignidade, 
responsabilidade e cidadania, acima de tudo foi um bom pai, deu aos seus filhos respeito e 
carinho, sempre os guiando para uma formação de retidão, ajudando-os em seus planos de vida, 
nunca os abandonaram e estes (seus filhos) ouviram tais lições. O maior presente para os pais é 
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que seus filhos temem a Deus e sejam retos, respeitadores e respeitados, e este presente os seus 
filhos o deram,

 

por

 

isso, podemos dizer que este foi um dos principais motivos que “NELI”, 
partiu para junto de Deus cheio de felicidades.

 

Jamais faltou com o respeito aos seus familiares 
e a sociedade. Era comunicativo, sua simplicidade era a sua virtude. Foi perseverante na fé.  
Amou a Deus. “Na verdade, na verdade vou digo que quem ouve a minha palavra e crê 
naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte 
para a vida”

 
–

 
João 5.24 –

 
Assim, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a Manoel 

da Silva Rocha -
 

“NELI”, merecedor de nossos reconhecimentos, ressaltando que esta 
homenagem não é só do meu anseio como de todos os ituaçuenses. Por tudo isso, temos que 
rogar a Deus para que dê a sua alma muita paz, sossego e as glórias do

 
Céu e aos seus 

familiares a resignação por tão grande e triste perda. Que Deus os conforte e os ampare. Assim, 
solicitamos a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, seja a presente Moção

 

transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja dado conhecimento aos familiares do nosso 
saudoso amigo, MANOEL DA SILVA ROCHA . Márcio aparecido Araújo Rocha  -  Vereador -  PR; 
d) - Convite encaminhado pela Diocese de Livramento de Nossa Senhora , Paróquia Nossa 
Senhora do Alívio, ao Ilmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, D.D 
Márcio Aparecido Araújo Rocha e todos os seus colaboradores, para participarem do encontro 
sobre a Campanha da Fraternidade 2019, que acontecerá no dia 01 de Junho de 2019, em Barra 
da Estiva, das 18hs00min às 21hs00min na Câmara dos Vereadores. d) -  Convite à Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, para a Festa em Louvor ao Divino Espirito Santo, com 
a seguinte programação: Novenas de Pentecostes: De 31/05 a 08/06/2019, às 19hs30min. Após 
o encerramento da novena haverá o Leilão; 09/06: Missa Solene de Pentecostes, às 10hs00min; 
Local: Área de Eventos. 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 encaminhou às Comissões Permanentes 
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei Legislativa 
nº 001/2019, acima referido, ao tempo em que, solicitou das citadas comissões a apresentação 
dos pareceres verbais ao mencionado Projeto de Lei. Em seguida, as Comissões de  Legislação, 
Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, representadas pelos seus Presidentes, 
Vereadores Almir Santos Pessoa e Ronaldo da Silva Rocha, respectivament e, apresentaram os 
pareceres verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei Legislativa

 
nº 001/2019, que 

“Dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara 
Municipal de Ituaçu-BA , e dá outras providências”, sendo

 
tais pareceres aprovados pelos 

demais membros das referidas Comissões. Na sequência, o Senhor Presidente abriu o espaço 
destinado a TRIBUNA LIVRE

 
e comunicou a todos que em atendimento a solicitação da 

Vereadora Tertulina Silva Andrade, a Presidência enviou oficio solicitando a presença do 
Coordenador de Tributos deste Município, Senhor Daniel Santos Silva, para dar explicações a 
esta Casa Legislativa, acerca do Projeto de

 

Lei Complementar nº 004/2019, que “Dispõe sobre 
a Planta Genérica de Valores e Terenos, sobre a tabela de preços de construção e estabelece os 
critérios de apuração do valor venal dos imóveis cadastrados no Município de Ituaçu e dá 
outras providências”, no que se refere aos atuais valores venais dos imóveis urbanos desta 
cidade e aos propostos no referido projeto de lei, bem como, quanto a cobrança do IPTU, ou 
seja, entre os valores que estão sendo cobrados atualmente e os valores propostos no citado 
projeto de lei. Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao 
referido coordenador, pelo tempo regimental de cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco 
minutos para fazer o seu pronunciamento. Fazendo uso da palavra, o Senhor Daniel Santos 
Silva saudou a todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu o convite feito pela Vereadora 
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Tertulina e pelo Presidente da Câmara Márcio Aparecido Araújo Rocha, e prosseguindo, 
ressaltou acreditar que todos os vereadores receberam uma cópia do projeto de lei para facilitar 
o acompanhamento das informações que seriam prestadas por ele. Disse que antes de entrar 
especificamente no assunto relativo à simulação para o ano de 2020, afirmou que a Planta 
Genérica de Valores é meramente um exemplo de como a Câmara de Vereadores tem 
influenciado de forma benéfica e com intuito de ajudar a população de Ituaçu. Destacou que os 
artigos 172 e 173 do Código Tributário dá o amparo legal para instituição de uma planta 
genérica de valores, fazendo em seguida a leitura dos referidos artigos: Artigo 172 –

 
a base de 

cálculo do imposto é o valor venal fixado na forma dessa lei. Artigo 173 –
 

a avaliação dos 
imóveis para efeito de apuração do valor venal será fixado pela planta genérica de valores e 
terrenos e pela tabela de preço de construção estabelecida por lei municipal, aprovada pelo 
poder legislativo. Enfatizou que esse foi um ganho extremo da Câmara de Vereadores porque 
foi uma alteração feita através de uma emenda proposta pelos próprios vereadores, com o 
intuito de ajudar a população. Afirmou que a Planta Genérica de Valores de Terrenos para 
efeito de estabelecer o valor do metro quadrado para cada face de quadra dos logradouros 
públicos considerará os seguintes elementos: área geográfica onde estiver situado o logradouro, 
os serviços públicos ou de utilidade pública existente no logradouro, o índice de valorização no 
logradouro tendo em vista o mercado imobiliário e outros dados relacionados com o logradouro 
público. Salientou que a tabela de preço de construção estabelecerá o valor do metro quadrado 
com base nos seguintes elementos: tipo de construção, qualidade de construção e outros dados 
relacionados à construção do imóvel. Falou que o Artigo 179 institui as alíquotas que incidirão 
sobre o valor venal: apurado o valor venal pelos critérios indicados, o imposto será calculado 
de acordo com as seguintes alíquotas: 1%(um por cento) para os terrenos murados; 1,5% (um e 
meio por cento)para terrenos não murados e sem utilização racional situados nos loteamentos 
considerados de classes C e D em áreas mais distantes da cidade; 2%(dois por cento) para os 
terrenos não murados e sem utilização racional situados nos loteamentos considerados de 
classes A e B, mais próximos do centro da cidade; 1%(um por cento) para os terrenos nos quais 
existam edificações, prédios de qualquer natureza. Destacou ter feito as leituras desses artigos 
porque os mesmos sofreram emendas propostas pela Câmara de Vereadores, que surtiram 
efeitos e fortalecem o vínculo entre o legislativo e o executivo, porque estipula que qualquer 
projeto de lei relacionado à Planta Genérica de Valores depende da aprovação da Câmara. 
Pediu aos vereadores que acompanhassem a simulação feita em relação ao imóvel 1 , 
destacando que o mesmo fica localizado a 100(cem) metros do centro, sendo uma casa nas 
proximidades do Ginásio de Esportes, conhecida por algumas pessoas como Morumbi. Disse 
que esse primeiro imóvel fica localizado no bairro 2 de Julho, conhecido como Morumbi, sendo 
uma casa com 195,25 metros quadrados, construída em um terrenos de 527,25 metros 
quadrados. Afirmou que a minuta verde foi feita de acordo com o projeto que foi encaminhado 
ao legislativo no ano anterior, que previa um valor venal de R$ 957,25 por metro quadrado. 
Destacou que se essa minuta fosse aprovada, e não foi, o valor de IPTU seria de R$ 1.729,76 
(hum mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos). Disse que mediante o 
apontamento da Câmara, considerando que os valores eram abusivos, o executivo acatou esse 
pedido e

 

foi realizado um novo estudo para que chegasse próximo do que atualmente é cobrado 
de IPTU no município. Afirmou que na minuta atual, que foi encaminhada ao legislativo, o 
valor venal desse mesmo imóvel, que era de R$ 957,25 por metro quadrado, foi reduzido para 
R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). Mencionou que o valor de IPTU dessa casa, cobrado em 
2016 era de R$ 120,28 (cento e vinte reais e vinte e oito centavos)) por ano. Destacou que em 
2020, seguindo esse mesmo valor venal de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais)por metro 
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quadrado, o IPTU será de R$ 164,66 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 
Afirmou que isso representa uma redução de 90,48% noventa, quarenta e oito por cento) em 
relação à minuta que foi encaminhada ao legislativo no ano anterior. Dando continuidade, O 
Senhor Daniel disse que na simulação feita em relação ao imóvel 2, o mesmo tem uma área 
construída de 42,55 metros quadrados e um terreno de 235,68 metros quadrados, ficando a 
quatrocentos metros de distância do centro da cidade. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Almir

 
questionou ao Senhor Daniel como ele chegou a esse cálculo de R$ 164,66(cento e 

sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para o imóvel 1. Afirmou que atualmente nos 
terrenos localizados em ruas com pavimentação é cobrado um valor de R$ 8,00 (oito reais) por 
metro quadrado e que se a construção for de bloco/adobão o valor é de R$ 20,00 (vinte reais), 
que se for de bloco/adobinho é de R$ 40,00(quarenta reais). Voltou a questionar c omo ele 
chegou a esse valor de R$ 164,66 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 
questionando como foi feito esse cálculo. Em resposta, o Senhor Daniel

 
afirmou que esse valor 

de R$ 164,66 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) está previsto no anexo 
da minuta e está previsto para o próximo exercício financeiro, destacando que o município 
precisa seguir o que está previsto na base de cálculo constante da minuta e que, 
consequentemente segue o que dispõe o Código Tributário. Afirmou que isso está previsto no 
Anexo I – Tabela de Fórmulas. Disse que para chegar a esse valor venal da unidade edificada, 
pegou o valor unitário que é R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). Fazendo uso da palavra o 
Vereador Almir destacou que antes o valor era de R$ 40,00 (quarenta reais). Dando 
continuidade, o Senhor Daniel destacou que com os novos critérios, ficou instituído um 
sistema de pontuação e consequentemente a fórmula de cálculo muda. Destacou que o valor de 
R$ 40,00 (quarenta reais) era aplicado para toda cidade, que depois ele vai explicar aos 
vereadores porque essa área tem esse valor e porque o imóvel 2 teve redução. Disse que nessa 
tabela de fórmulas, existe o valor unitário do custo do metro quadrado, que é R$ 64,00 
(sessenta e quatro reais) vezes a pontuação, estando esse imóvel enquadrado como sendo 
próximo do centro, conforme consta na própria tabela, que institui um peso de 0,80 (oitenta 
centavos). Disse que depois multiplica pela área do imóvel, que é de 195,25 metros quadrados. 
Afirmou que existe ainda o fator de correção, que é o peso da distância do centro, porque uma 
casa mais distante não pode pagar o mesmo valor de uma casa mais próxima do centro. Falou 
que se os vereadores tiverem interesse, ele pode explicar detalhadamente como foi feita essa 
base de cálculo para não gerar dúvidas. Disse que o imóvel 2 fica distante 400m (quatrocentos 
metros) do centro e pelo projeto antigo, enviado ao legislativo em 2018, o valor do IPTU seria 
de R$ 383,94 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). Afirmou que pelo 
projeto atual esse valor do IPTU será de R$ 60,00(sessenta reais). Acrescentou que o valor 
pago atualmente é de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Ressaltou que o 
executivo partiu

 
do princípio de que quem pode mais, não necessariamente paga mais, mas 

quem tem seu imóvel em uma região mais valorizada não pode ser submetido ao mesmo 
regime de quem está em região menos valorizada, não podendo ser instituído o mesmo regime 
de pontuação

 

para áreas diferentes. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 

disse que da 
simulação do imóvel 2, afirmou acreditar que essa área construída é muito pequena, ressaltando 
que o valor cobrado é maior para a área construída. Usando sua própria casa como exemplo, 
afirmou que mora na Avenida Primavera, que o terreno tem 200 metros quadrados e a área 
construída é de 105 metros quadrados. Afirmou que a sua rua é calçada e ele atualmente paga 
de IPTU o valor de R$ 36,00(trinta e seis reais). Em seguida, o Senhor

 

Daniel destacou que 
não pode informar os dados do contribuinte, mas que o imóvel 2 utilizado na simulação foi 
cadastrada pelo município em 2012, pagando um valor de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e 
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noventa e nove centavos) de IPTU. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente questionou 
qual o valor médio que está sendo atribuído para as áreas construídas, ressaltando que em 
média os terrenos do município medem 250(duzentos e cinquenta) metros quadrados. Em 
resposta, o Senhor Daniel

 
afirmou que o

 
imóvel 1, usado como exemplo, tem uma área 

construída de 195,25 metros quadrados e que poucos imóveis do município tem esse porte. 
Destacou que a maioria das construções do município se enquadram no padrão popular. 
Afirmou que as edificações de adobão entram no padrão rústico, sendo preciso que haja essa 
definição, ressaltando que a intenção dessa proposta é mostrar para os vereadores que, em 
determinados casos, houve a redução do valor do IPTU, beneficiando as pessoas que moram 
distantes do centro. Enfatizou que a Planta Genérica de Valores traz um princípio da equidade, 
da justiça, porque quem mora no bairro Primavera não pode estar sob o mesmo fator de 
tributação de quem mora no centro, porque os imóveis do bairro Primavera não tem a mesma 
valorização dos situados no centro da cidade. Afirmou que as simulações foram feitas com base 
na Planta Genérica de Valores, que só se aplica ao perímetro urbano do município. Falou que 
muitas pessoas lhe questionaram se seria cobrado o IPTU dos imóveis localizados na Lage, 
Tranqueiras, São José de Noé, afirmando que não será cobrado. Voltando a usar da palavra, o 
Vereador Almir afirmou que o Senhor Daniel estava enganado, que o IPTU será cobrado no 
Distrito de Tranqueiras. Destacou que o Código Tributário aprovado pela Câmara de 
Vereadores, nas localidades onde existe mais de dois benefícios, o IPTU será cobrado. 
Destacou que Tranqueiras é um distrito e o prefeito pode cobrar o IPTU. Afirmou que a Várzea 
é zona urbana e o prefeito pode cobrar o referido imposto. Destacou  que gostaria de deixar isso 
claro para os vereadores para que não fique nenhuma dúvida. Dando continuidade, o Senhor 
Daniel afirmou que gostaria de deixar claro que quando o vereador Almir destaca a existência 
dessa possibilidade, que a cobrança vai ficar a critério da administração, porque a princípio esse 
projeto foi feito para o perímetro urbano, podendo essa informação ser confirmada no edital de 
licitação que foi feita para contratação da empresa responsável pelo mapeamento. Destacou que 
não pode afirmar que esse projeto vai atingir o Distrito de Tranqueiras, porque primeiro devem 
ser atendidos todos os trâmites legais para permitir que seja feita essa cobrança lá, já que só 
pode ser feita a cobrança nas áreas em que existe uma planta genérica e o cadastramento 
imobiliário. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da Câmara,  Dr. Antônio Augusto 
Medrado dos Anjos e Silva, 

 
questionou se a Planta Genérica abrange apenas a área urbana da 

sede do município, recebendo uma resposta afirmativa do Senhor Daniel. Em seguida, afirmou 
que o IPTU pode ser cobrado no Distrito de Tranqueiras, mas para que isso seja possível, o 
poder executivo vai precisar elaborar uma planta genérica de Tranqueiras e encaminhar para 
aprovação da Câmara de Vereadores. Em seguida, o

 
Senhor Daniel

 
destacou que além de 

elaborar a planta genérica de Tranqueiras, o município ainda vai precisar fazer o 
recadastramento imobiliário e o levantamento de todos os imóveis localizados no Distrito de 
Tranqueiras. Afirmou que sem isso, o município

 

não pode cobrar o IPTU no Distrito de 
Tranqueiras. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente destacou que atualmente qualquer 
cidadão pode acionar o município na justiça pela cobrança indevida do IPTU, já que não existe 
uma planta genérica aprovada pela

 

Câmara de Vereadores. Destacou que o município não pode 
cobrar o IPTU nas localidades que não estão inseridas na planta genérica constante do Projeto 
de Lei, porque isso seria uma ilegalidade. Dando continuidade, o Senhor Daniel

 

relatou que os 
moradores de Tranqueiras estão enfrentando um sério problema, porque os mesmos procuram o 
Setor de Arrecadação, solicitando que seja feita a avaliação dos imóveis, mas eles não podem 
fazer isso porque não existe nenhum Boletim de Cadastro Imobiliário dos imóveis e, 
consequentemente, não é possível fazer essa avaliação. Destacou que o Cartório solicita do 
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município documentos relativos a esses imóveis, que não podem ser fornecidos porque não 
existe uma planta genérica de valores. Mencionou que os IPTUs no município atualmente são 
pagos de forma espontânea, que os contribuintes procuram à Extensão de Atendimento ao 
Cidadão e lá ele efetua o pagamento do seu tributo. Fazendo uso da Palavra a Vereadora 
Tertulina

 
questionou quais vantagens os contribuintes terão

 
com a aprovação desta planta 

genérica. Dando continuidade, o Senhor Daniel
 
destacou que o IPTU é um imposto previsto no 

Código Tributário Nacional e também no Código Tributário Municipal. Afirmou que com a 
aprovação da planta genérica de valores, os proprietários poderão requerer o Título Dominial, 
enfatizando que a maioria dos imóveis do município não tem escritura pública. Disse que as 
pessoas tem contrato particular de compra e venda ou um recibo de compra e venda, mas que 
sem essa planta genérica de valores, não tem como fazer a escritura pública, porque esse é o 
primeiro critério, já que a cidade precisa ser dividida por áreas, com atribuição das áreas que 
são mais valorizadas e menos valorizadas, bem como, as áreas onde não será cobrado o IPTU, 
citando como exemplo, o conjunto habitacional Várzea dos Carvalhos e as casas que ficam 
localizadas no antigo Rêgo Novo. Salientou que as pessoas que estão nessas áreas não vão 
pagar IPTU, porque o Código Tributário garante a isenção do pagamento para essas pessoas 
que tem imóvel cujo valor venal fique abaixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), salvo engano. 
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir questionou se o projeto de lei for aprovado, o 
cidadão de Ituaçu terá acesso gratuito ao Título Dominial, destacando que nas gestões passadas, 
houve essa tentativa, mas esbarrou na exigência do poder judiciário de cobrar todas as taxas, 
enfatizando que essas são as taxas mais altas para escrituração de um imóvel. Em resposta, o 
Senhor Daniel disse que não poderia afirmar isso. Fazendo uso da palavra, o Assessor 
Jurídico Dr. Antônio Augusto afirmou que se o município não cobrar o IPTU ele estará 
praticando a renúncia de receita. Destacou que os municípios estão se adequando a essa 
realidade, até porque quando eles buscam um convênio com os governos do estado ou federal, 
ouvem que não precisam de recursos, já que estão renunciando aos recursos a que teriam direito 
com a cobrança do IPTU. Disse que já ouviu isso várias vezes e que isso tem sido colocado, 
cobrado dos prefeitos, pedindo que os mesmos regularizem a cobrança do IPTU. Destacou que 
a Lei de Responsabilidade Fiscal exige isso dos gestores públicos. Questionou como uma 
pessoa que doa toda sua produção, pode procurar um banco em busca de abatimento da dívida. 
Afirmou que a regularização da cobrança do IPTU não está ocorrendo apenas em Ituaçu e que 
todos os municípios do país estão buscando isso. Falou que não existe nem a emissão de carnê 
de pagamento em Ituaçu, afirmando ser preciso haver essa regularização para que isso não seja 
um entrave para o recebimento de benefícios dos governos do estado e federal. Fazendo uso da 
palavra, o Senhor Presidente destacou que o Assessor Jurídico era vereador na legislatura 
passada e que naquela época o ex-prefeito Albercinho conseguiu uma obra para a Várzea e lá 
não era considerada zona urbana, sendo preciso que fosse enviado um projeto de lei para a 
Câmara para mudar isso. Destacou que os moradores se posicionaram contra essa medida, 
alegando que com isso passariam a pagar o IPTU. Afirmou que os vereadores tiveram a 
coragem de aprovar esse projeto de lei porque tinham a convicção de que para conseguir o 
benefício, era preciso fazer essa alteração. Disse que essa medida foi importante e hoje a 
Várzea pode receber qualquer benefício através do Ministério das Cidades, já que passou a 
integrar a zona urbana do município. Disse ainda,  que na época a comunidade foi beneficiada 
pelas obras de calçamento e as pessoas acabaram aceitando, porque receberam um benefício e 
perceberam que isso foi uma melhoria para toda a comunidade. Fazendo uso da palavra, o 
Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto, destacou que a instituição da planta genérica garante 
a legalidade para que o prefeito faça os investimentos nessas áreas. Fazendo uso da palavra, o 
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Vereador Otacílio

 
questionou se todos os moradores de Ituaçu pagam IPTU, se todos estão 

com os seus pagamentos em dia, questionando como vai ficar a situação de quem está com o 
pagamento em atraso após a aprovação do Projeto de Lei.

 
Em resposta, o Senhor Daniel

 

afirmou que o município pode fazer o mesmo que foi feito em 2017 em relação aos 
contribuintes que estão com o IPTU atrasado. Destacou que o executivo encaminhou para a 
Câmara um projeto de REFIS, que previa um desconto para as pessoas que estavam em débito 
com o município. Ressaltou que só o executivo tem competência para elaborar um projeto desta 
natureza. Afirmou que em 2017 foi aprovado pela Câmara um projeto desse, não sabendo dizer 
qual foi o percentual de desconto concedido aos contribuintes que estavam em atraso, mas essa 
é uma medida que pode ser adotada novamente para regularizar o pagamento do IPTU relativo 
aos exercícios anteriores. Salientou que a Prefeitura não pode anistiar essa cobrança, porque 
isso representaria uma renúncia de receita, mas pode elaborar um REFIS, concedendo um 
desconto sobre juros e multas, além de parcelar o pagamento. Disse que isso foi feito em 2017, 
inclusive com utilização de um carro de som para avisar os contribuintes, enfatizando que um 
novo projeto dessa natureza pode ser encaminhado ao legislativo. Fazendo uso da palavra, o 
Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto defendeu que seja encaminhada uma notificação a 
todos os contribuintes do município mostrando a situação de cada um dos imóveis. Falou que a 
utilização do carro de som é válida, mas que não necessariamente todas as pessoas tomarão 
conhecimento, porque podem não ouvir, enfatizando que essa notificação individual de cada 
um dos contribuintes mostra zelo pela coisa pública. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Almir destacou que o REFIS foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2017 e que no 
projeto estava previsto o sorteio de brindes no final do ano de 2017, no valor de até R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), mas não houve o sorteio. Disse que efetuou o pagamento do seu 
IPTU que estava atrasado para participar desse sorteio. Em seguida, ressaltou que quem não 
pagar o IPTU tem o nome inscrito da Dívida Ativa do município. Em resposta, o Senhor 
Daniel

 
afirmou que para inscrever um contribuinte na Dívida Ativa do Município é preciso 

seguir o que determina o Código Tributário. Falou que isso é um fato e as pessoas que estão em 
débito com o município, terá seu débito inscrito na Dívida Ativa, mas que essa inscrição não é 
automática, sendo preciso obedecer uma série de critérios previstos no Código Tributário. Citou 
como exemplo um contribuinte que tenha um débito de R$ 80,00 (oitenta reais) com o 
município. Afirmou que inicialmente ele é notificado na esfera administrativa, dando prazo 
para quitação. Caso não seja efetuado o pagamento, o contribuinte é notificado novamente. 
Disse que após as duas notificações, caso o débito não seja quitado, o município inscreve esse 
débito na Dívida Ativa. Afirmou que quem cuida dessa parte é o Fiscal de Rendas do 
Município, sendo o mesmo respaldado legalmente para fazer isso e que o ocupante do cargo é 
servidor concursado do município. Disse que essa inscrição não é automática, que o 
contribuinte precisa ter ciência do débito, ter um prazo para ampla defesa e uma série de fatores 
que precisam ser observados. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio 
Augusto

 

ressaltou que o município só pode efetuar a cobrança relativa aos últimos cinco anos, 
porque de acordo com a lei federal vigentes, os débitos vencidos há mais de

 

cinco anos estão 
prescritos. Destacou que os débitos anteriores a 2014 já estão prescritos, não podendo ser 
cobrados judicialmente. Fazendo uso da palavra, o Vereador Euvaldo

 

questionou ao Senhor 
Daniel sobre qual período que será cobrado os contribuintes

 

pelo município, recebendo como 
resposta que o projeto de lei regulariza a cobrança do IPTU para o ano de 2020 e que se for 
feito um REFIS os contribuintes terão que pagar os últimos cinco anos, contados dessa data. 
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir questionou como vai ficar o critério para as casas 
localizadas no centro da cidade e que foram construídas com adobão. Indagou se vai haver 
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alguma diferenciação no valor do IPTU em razão disso? Em resposta, o Senhor Daniel

 

destacou que a planta genérica traz esses critérios de avaliação, instituindo o padrão rústico, 
padrão econômico, padrão simples. Destacou que um dois imóveis localizados no centro não 
necessariamente terão a mesma alíquota, dependendo do material e do padrão da construção. 
Destacou que o fato da casa ser construída de adobão ou de bloco, ter laje ou não, ser bem 
acabada ou não, serão levado em consideração na hora de efetuar o cálculo. Disse que a equipe 
responsável pela coleta dos dados tem uma tabela onde anotam todas as informações, relatando 
o tipo de construção, material, situação da fachada, que serão levados em consideração na hora 
de efetuar o cálculo do IPTU. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente  questionou se o 
cidadão pode recorrer do valor cobrado pelo município, caso considere que houve uma 
divergência na forma utilizada para o cálculo do seu IPTU. Disse que isso pode ocorrer caso o 
fiscal cometa um erro na hora de fazer o seu relatório. Em resposta, o Senhor Daniel  afirmou 
que qualquer contribuinte que se sentir no direito de recorrer, terá a sua solicitação avaliada, 
destacando que pode haver algum equívoco na hora de efetuar o cálculo do imposto devido. 
Citou como exemplo, um imóvel que tenha quinhentos metros quadrados, mas pela imagem 
aérea foi constatado que ele teria setecentos metros quadrados. Disse que se o carnê for emitido 
relativo a uma área de setecentos metros e o contribuinte recorrer mostrando que a área dele é 
de quinhentos metros quadrados, o impostos deve ser recalculado e o contribuinte tem essa 
garantia legal. Destacou que o direito à ampla defesa está assegurado na Constituição Federal. 
Dando continuidade, afirmou que o executivo entendeu que os valores previstos no projeto de 
lei encaminhado em 2018 eram abusivos e que no novo projeto procurou-se aproximar esse 
valor para o mais próximo possível da realidade do município. Mencionou que nas tabelas que 
foram entregues aos vereadores ficava fácil identificar a redução que foi feita, destacando que 
isso vai facilitar o entendimento dos mesmos e possibilitar que essa matéria seja aprovada ainda 
esse ano. Em seguida, o Senhor Daniel agradeceu aos vereadores, elogiando o papel que eles 
exercem, enfatizando que, independentemente de lado político, o vereador tem o dever de 
defender os interesses da sociedade e é isso que eles estão fazendo. Afirmou que ao apontar 
para a prefeitura que o valor estava fora da realidade, o poder executivo acatou a decisão dos 
vereadores e estudaram as possibilidades para adequar ao máximo o projeto à realidade de 
Ituaçu, evitando que algum contribuinte seja onerado de forma exagerada. Disse acreditar que o 
novo projeto não está sendo abusivo e que os vereadores podem constatar isso nas tabelas que 
foram entregues aos mesmos. Destacou que a cobrança do IPTU é de competência do 
município, conforme determina o Código Tributário Nacional. Afirmou que a planta genérica é 
um passo inicial que está sedo dado pelo executivo para garantir que os proprietários de 
imóveis possa dar entrada no seu Título Dominial em Ituaçu. Fazendo uso da palavra, o 
Vereador Almir

 

questionou se haverá alguma diferenciação entre os imóveis localizados em 
ruas pavimentadas e não pavimentadas, destacando que existem ruas do centro sem 
pavimentação e com pavimentação, assim como nos bairros mais afastados. Em resposta, o 
Senhor Daniel

 

afirmou que no levantamento que está sendo feito existe essa diferenciação. 
Disse que os vereadores que tiverem interesse ele pode fornecer uma cópia do formulário 
utilizado pelos responsáveis pelo cadastramento dos imóveis, que servirá para definir a base de 
cálculo do imposto. Falou que todas as informações estão contidas nesse documento, inclusive 
se o mesmo está localizado em rua pavimentada ou não. Colocou-se à disposição dos 
vereadores para esclarecer qualquer dúvida que os mesmos tenham em relação ao referido 
projeto de lei. Disse que se os vereadores quiserem marcar uma reunião, ele estará à disposição 
para dar todos os detalhes, que ele pode inclusive criar uma fórmula no Excel para ficar mais 
fácil para todos entenderem como é feito esse cálculo. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
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Ronaldo

 

questionou ao Senhor Daniel se ele poderia informar aos vereadores os valores que 
serão cobrados dos imóveis localizados de acordo com a distância que os mesmos estão do

 

centro da cidade. Disse que gostaria de saber essa informação para poder comparar os valores 
de cada área. Afirmou que fez alguns cálculos e verificou que o valor do metro quadrado no 
imóvel 2 ficou na faixa de R$ 1,22, que ele gostaria de saber em relação às outras áreas 
também. Em resposta, o Senhor Daniel

 

afirmou ter entendido que o Vereador Ronaldo quer 
que seja feita uma simulação do cálculo do IPTU imóveis de cada um dos padrões existentes, 
em cada uma das áreas previstas na planta genérica. Afirmou que vai fazer essa simulação e 
entregar ao Vereador Ronaldo, que isso vai facilitar o entendimento de todos os vereadores. 
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 
questionou se o projeto prevê uma diferenciação 

entre terrenos murados e não murados. Disse que o Código Tributário do Município prevê os 
locais onde poderá ser cobrado o IPTU, questionando ao Senhor Daniel se não seria melhor 
constar no Projeto de Lei encaminhado ao legislativo os percentuais que estão previstos nesse 
Código Tributário. Em resposta, o Senhor Daniel

 
afirmou que existe essa diferenciação entre 

terrenos murados e não murados, conforme determina o Artigo 179 do Código Tributário do 
Município. Falou que o projeto de lei foi elaborado de acordo com o que está previsto nesse 
Código Tributário. Fazendo uso da palavra, a Vereadora Tertulina  questionou como vai ficar 
a situação dos imóveis localizados no Bairro Avenida Brasil e do Rêgo Novo. Em resposta, o 
Senhor Daniel afirmou que os imóveis localizados no bairro Avenida Brasil ficarão isentos da 
cobrança do IPTU, já que se trata de um conjunto habitacional popular. Disse que os imóveis 
do Rêgo Novo também não vão pagar IPTU. Destacou que esses moradores possuem benefício 
do governo federal e se enquadram na situação de baixa renda. Afirmou  que até mesmo em 
relação às edificações, não poderá ser cobrado o IPTU. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Almir disse que gostaria de esclarecer que existem exceções para o Bairro Avenida Brasil, 
porque além do conjunto habitacional existente no local, existem terrenos que podem ser 
loteados depois e caso novos imóveis sejam construídos lá, os mesmos terão que pagar o IPTU. 
Disse que isso se aplica aos demais locais onde foram construídos conjuntos habitacionais 
populares para pessoas de baixa renda, destacando que as casas que ficam no entorno devem 
pagar o IPTU. Fazendo uso da palavra, o Senhor Daniel afirmou acreditar que todas as casas 
construídas no entorno dos conjuntos habitacionais se enquadram no mesmo padrão e tem 
como seus proprietários pessoas de baixa renda. Disse que possivelmente esse proprietário vai 
estar inscrito em algum programa social do governo. Fazendo uso da palavra, o Assessor 
Jurídico Dr. Antônio Augusto

 
afirmou acreditar que o entendimento do Vereador Almir 

estava correto. Fazendo
 

uso da palavra, o Vereador Almir
 
afirmou que os proprietários que 

não se enquadrarem nesse padrão previsto pelo Senhor Daniel, terão sim que pagar o IPTU. 
Fazendo uso da palavra, o Senhor Daniel

 
afirmou que o Vereador Almir realmente estava 

certo, que se uma pessoa adquirir um terreno próximo ao conjunto habitacional Várzea dos 
Carvalhos e construir uma casa de um padrão mais elevado, ele vai pagar o ITPU, até porque se 
ele teve condição de fazer essa construção é porque ele tem uma fonte de renda melhor e

 
não se 

enquadra como uma pessoa de baixa renda. Afirmou que as casas populares que foram 
entregues pelo governo serão isentas e não vão pagar IPTU. Na sequência, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença do Senhor Daniel Santos Silva, agradecendo ao mesmo pelas explicações 
que deu em relação ao projeto de lei complementar nº 0104/2019 . Dando continuidade à 
sessão, questionou aos presidentes das comissões se o parecer acerca do Projeto de Lei da LDO 
estavam prontos e seriam apresentados na presente sessão. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Almir questionou ao Controlador Interno Antônio José Cedraz se a Assessoria Contábil da 
Câmara de Vereadores já havia emitido o parecer técnico acerca do Projeto de Lei nº 002/2019, 
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que “Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
 
(LDO) de 2020 e dá 

outras providências, conforme havia sido solicitado por ele, recebendo do referido controlador 
uma reposta

 
afirmativa. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 
afirmou que já 

elaborou algumas emendas ao citado projeto de lei, mas que ainda tem algumas dúvidas em 
relação à matéria e que não pode apresentar essas emendas antes de sanar todas essas dúvidas. 
Disse que na próxima sessão vai apresentar o parecer acerca do Projeto de Lei, destacando que 
ainda faltam três sessões antes do recesso legislativo, questionando ao presidente se é possível 
aguardar para a próxima sessão, recebendo como resposta que a sua comissão deveria 
apresentar o parecer na presente sessão. Em seguida, afirmou que gostaria que o parecer técnico 
fosse lido em sessão, porque o mesmo serve para orientar a todos os vereadores e afirmou que o 
parecer da sua comissão é pela aprovação do projeto de lei, com as emendas. Prosseguindo, o 
Vereador Almir solicitou ao Senhor Presidente para que fizesse a leitura do parecer técnico, 
apresentado pela Assessoria Contábil da Câmara de Vereadores, referente ao Projeto de lei nº 
002/2019, acima referido, o que foi concedido. Em seguida, a Secretária fez a leitura do 
mencionado parecer técnico. Em seguida, o Senhor Presidente afirmou que os pareceres das 
comissões acerca do Projeto de Lei Complementar n.º 004/219 deverão ser apresentados na 
próxima sessão legislativa, já que a matéria vai constar na Ordem do Dia da mesma. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e 
votação as seguintes matérias: a) – Pareceres verbais apresentados pelas Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sobre o 
Projeto de Lei Legislativa nº 001/2019, que “Dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos 
Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu-BA”, acima transcrito. Todos os 
Vereadores votaram favoráveis aos referidos pareceres verbais. Em seguida, o Senhor 
Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos os supracitados pereceres verbais; b) –

 Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Legislativa nº 001/2019, que “Dispõe sobre a 
revisão geral anual e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA ”. Todos os Vereadores votaram favoráveis ao mencionado Projeto de Lei 
Legislativa. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o 
referido Projeto de Lei Legislativa nº 001/2019, acima mencionado. c)

 
-

 
Indicação apresentada 

pela Vereadora Tertulina Silva Andrade, para “Pavimentação das Ruas laterais
 

da entrada, bem 
como, das calçadas das escolas do Povoado da Lagoa da Lage deste município de Ituaçu, 
Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; b) –

 

Moção de 
Pesar pelo falecimento do Senhor Manoel da Silva Rocha, apresentada pelo Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos.

 Dando continuidade, o

 

Senhor

 

Presidente

 

iniciou

 

o

 

GRANDE

 

EXPEDIENTE,

 

e

 

franqueou

 

a

 palavra

 

aos Edis pelo tempo regimental de quinze minutos,

 

para comentarem sobre assuntos de 
qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores:

 

Ver. Almir Santos Pessoa: 
Saudou a todos os presentes, e dando continuidade, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o 
envio de ofício ao poder executivo pedindo a manutenção dos banheiros do ginásio de esportes, 
afirmando que o piso está quebrado em diversos pontos, tem torneiras quebradas e vaso 
quebrado. Em seguida, pediu que fosse encaminhado ofício ao Secretário de Esportes, 
solicitando que reveja a questão das rendas relativas ao campeonato, destacando que antes as 
equipes ficavam com 60% (sessenta por cento) da renda e a prefeitura com 40% (quarenta por 
cento), mas atualmente, segundo informação do presidente de uma das equipes participantes, 
100% (cem por cento) da renda vão ficar com a Prefeitura para custear as despesas. Afirmou 
que as equipes também gastam com transporte, com os atletas, com os materiais esportivos para 
participar da competição e que apesar da ajuda do comércio local, não é fácil manter essas 
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equipes participando sem essa verba da renda arrecadada nos jogos. Disse que o Vereador 
Ronaldo já conversou com o prefeito Adalberto Luz quando este esteve na Câmara e ele ficou 
de rever essa questão. Disse que sua intenção é que o Secretário de Esportes reveja essa decisão 
e dê essa ajuda aos times que participam da competição. Falou que fez um ofício solicitando 
explicações sobre os pregões, mas o mesmo não foi encaminhado, solicitando ao Senhor 
Presidente que o mesmo seja enviado ao poder executivo. Enfatizou a sua intenção de 
apresentar uma Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor João, sogro do seu amigo Roque 
Ribas, que faleceu há alguns dias. Dando continuidade, o Vereador Almir  comentou que 
participou de uma reunião com o Juiz, em que o mesmo solicitou aos vereadores para ajudar no 
recadastramento biométrico dos eleitores, pedindo ao povo que compareça para fazer isso, já 
que quem não fizer, a partir do próximo ano terá o título de eleitor cancelado. Destacou que 
Ituaçu tem cerca de cinco mil eleitores, mas somente 50% (cinquenta por cento) fez o 
recadastramento biométrico, sendo preciso que haja uma ampla divulgação, evitando que essas 
pessoas percam o seu título de eleitor e não consigam votar nas eleições municipais do próximo 
ano. Pediu o empenho de todos os membros do legislativo no sentido de ajudar nessa 
divulgação, destacando que não é um pedido do Vereador Almir e sim da Justiça Eleitoral. 
Afirmou que o prazo para o cadastramento biométrico se encerra no dia 20/02/2020, sob pena 
de cancelamento do título de eleitor. Disse que os Vereadores Otacílio, Euvaldo e Ronaldo, não 
participaram da reunião, pedindo aos mesmos que ajudem nessa divulgação, destacando que o 
agendamento pode ser eletrônico, através do 0800 ou por dia. Mencionou que o juiz afirmou 
que se os eleitores de uma determinada região que queiram comparecer no mesmo dia, podem 
encaminhar um ofício para o fórum e agendar esse atendimento. Salientou que se for feito esse 
agendamento, as pessoas realmente precisam comparecer, porque se não vierem, ele não vai 
aceitar um novo agendamento. Prosseguindo, parabenizou o Senhor Daniel, Coordenador de 
Tributos do Município, pela sua participação na sessão, afirmando que ele esclareceu muitas 
dúvidas que tinha em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2019. Afirmou que o 
referido Coordenador de Tributos, não esclareceu a questão do sorteio dos brindes entre os 
contribuintes que quitaram suas dívidas no REFIS realizado em 2017, pedindo ao Senhor 
Presidente que seja encaminhado ofício ao executivo solicitando esses esclarecimentos, 
destacando que já encaminhou um ofício para o Secretário de Administração questionando isso, 
mas até o presente momento não recebeu nenhum esclarecimento. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos! Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Após fazer as saudações de praxe, o Edil 
comentou a fala do colega Almir sobre a reunião com o Juiz Eleitoral, afirmando que a mesma 
foi muito produtiva e os participantes receberam muitos esclarecimentos acerca do 
cadastramento biométrico. Em

 

seguida, disse que a participação do Senhor Daniel Santos Silva, 
foi muito importante, que suas explicações foram muito úteis, enfatizando que esse projeto de 
lei é muito importante para o município. Afirmou que há algum tempo acompanhou a situação 
em Barra da Estiva, quando a Caixa Econômica iniciou o financiamento habitacional e as 
pessoas que não tinha a escritura dos seus imóveis não tiveram acesso esse benefício. Disse 
esperar que no futuro esse benefício chegasse a Ituaçu e que todos estejam com sua situação 
regularizada e possam ter acesso a tal benefício. Mencionou que, enquanto as pessoas não estão 
precisando de uma coisa, elas não dão muito importância, mas é preciso aprovar essa matéria 
com a maior brevidade possível para que as pessoas consigam regularizar seus imóveis e não 
percam uma oportunidade no futuro. Disse acreditar que a aprovação da planta genérica será 
um avanço importante para o município. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo comentou a 
situação das estradas do município, afirmando que mesmo as que já foram recuperadas em 
2018 estão precisando de novas intervenções em vários trechos. Citou como exemplo, a estrada 
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que liga o Catingueiro a Tranqueiras, passando por Boca da Mata, que tem muitos trechos em 
péssimo estado. Pediu ao chefe do poder executivo que tome providências, principalmente nas 
estradas por onde trafegam os veículos que fazem o transporte escolar. Falou que passou 
recentemente pela região das Almas Pobres e verificou a situação das estradas, ressaltando que

 

o Vereador Otacílio tem sempre cobrado a recuperação das mesmas e está certo em pedir isso, 
porque a situação está muito precária. Afirmou acreditar que uma patrol trabalhando tem 
condição de recuperar muitos trechos de estrada rapidamente. Solicitou ao Senhor Presidente 
que seja enviado um ofício ao prefeito relatando essas situações, enfatizando que conversou 
pessoalmente com o mesmo a respeito desse assunto, mas que gostaria de encaminhar esse 
ofício para mostrar aos moradores dessas comunidades que ele

 
tem feito as reivindicações. 

Finalizou desejando um bom dia a todos! Ver. Ronaldo da Silva Rocha:
 

Saudou aos colegas 
Vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e em seguida, o Edil comentou a 
fala do colega Almir a respeito do campeonato, afirmando que gostaria de reforçar o pedido de 
ofício feito para a Secretaria de Esportes a respeito desse assunto. Disse que na tabela consta 
que a realização é da Prefeitura Municipal, mas que na verdade a Prefeitura não está dando 
contrapartida nenhuma para a realização da competição. Disse que em todos os anos anteriores 
as equipes recebiam um percentual da renda, que esses recursos eram usados para custear as 
despesas com jogadores que vem de fora, com o ônibus que traz a torcida, afirmando ser 
preciso rever essa decisão e voltar a repassar parte da renda para os clubes como sempre foi. 
Enfatizou que se for para fazer dessa forma, os clubes vão preferir organizar o campeonato, 
sem sombra de dúvida. Disse que já sugeriu aos presidentes de outras equipes que fosse feito 
um ofício para a prefeitura solicitando a disponibilização do estádio para os próprios clubes 
organizarem a competição. Afirmou ser preciso também rever o preço dos ingressos, afirmando 
que por R$ 5,00 (cinco reais) poucas pessoas vão comparecer ao estádio. Sugeriu que o valor 
do ingresso seja de R$ 3,00 (três reais). Finalizou agradecendo a atenção de todos! Ver. 
Otacilio Caíres de Souza: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse que 
gostaria de reforçar a fala dos Vereadore s Almir e Ronaldo, sobre a realização do campeonato. 
Falou que sempre tem defendido que o executivo dê mais apoio a todas as equipes do 
município, tanto da zona urbana, quanto da zona rural. Salientou que cada equipe que tenha o 
apoio do município, vai continuar tendo interesse de participar das competições realizadas em 
Ituaçu, ressaltando não ser fácil para o dono de uma equipe da zona rural ficar deslocando toda 
uma equipe para participar de uma competição na cidade, que o custo é muito alto e precisa ter 
o apoio do gestor. Mencionou que durante o campeonato é o momento oportuno para ajudar as 
equipes, porque existe uma renda, sendo preciso dividi-la com as equipes. Dando continuidade, 
disse que ocorreram alguns episódios relativos ao transporte escolar no povoado da Ovelha, 
afirmando esperar que a empresa vencedora da licitação venha para Ituaçu com o intuito de 
ajudar o setor de educação, que venha ganhar o seu dinheiro, mas tenha mais responsabilidade 
com esse setor, porque a empresa que prestava o serviço falhava demais. Disse acreditar que 
quando uma empresa ganha uma licitação de transporte escolar, ela precisa ter responsabilidade 
com o setor de educação do município. Falou que na sua região tem um transporte escolar para 
pegar os alunos da Prata da Ovelha de Altamiro, mas esses alunos ficaram mais de trinta dias 
sofrendo, tendo que caminhar até o campo, porque o transporte não queria ir busca-los lá. Disse 
que primeiro o carro quebrou, enfatizando que isso pode acontecer com qualquer veículo, mas 
que

 

quando isso acontece, a empresa precisa ter um carro para substituir o quebrado, não 
podendo os alunos ser prejudicados. Afirmou que muitas empresas participam das licitações, 
mas nenhuma delas tem um veículo reserva para dar suporte quando algum carro quebra. Disse 
que os vereadores não podem aceitar isso, porque eles é que estão mais próximos dos pais e dos 
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alunos, sendo os primeiros a serem cobrados. Afirmou que as pessoas bateram na sua porta 
para cobrar e que ele ligou para o Senhor Jairo, aproveitando o ensejo para parabenizá-lo, 
afirmando que ele é um diretor que tem compromisso com o setor de educação. Comentou que 
Jairo veio pessoalmente conversar com a Secretária de Educação para resolver o problema e 
inclusive colocou o seu cargo á disposição caso o problema não fosse resolvido. Defendeu que 
problemas dessa natureza devem ser resolvidos imediatamente pelos Secretários, não podendo 
os mesmos ficarem aguardando o prefeito retornar de viagem para tomar uma providência. 
Disse que falou com Jairo, ele falou com a Secretária, mas mesmo assim os alunos ficaram não 
sabe quantos dias precisando andar três quilômetros a pé, inclusive crianças de cinco anos de 
idade. Falou que os donos de veículos que prestam serviço à empresa precisam ter mais 
responsabilidade, que se eles acharem que não dá para prestar o serviço, devem informar isso 
para a empresa e deixar que outro faça isso. Afirmou que na semana retrasada os alunos 
tiveram que andar a pé, porque o dono do transporte se recusou a ir até o local

 
buscá-los, 

alegando que a estrada estava ruim e que o pagamento era pouco. Disse que essas justificativas 
são inadmissíveis e que não é possível deixar os alunos sem ir para a escola, ressaltando que foi 
cobrado pelos pais dos alunos, assim como pelo o diretor da escola. Disse que todo o setor de 
educação só existe porque tem aluno, porque se não tivesse aluno, não precisava de professor, 
não precisava de transporte escolar e mais nada. Defendeu que os pais dos alunos tem todo o 
direito de cobrar e espera que a empresa que venceu a licitação tenha mais responsabilidade 
com os alunos. Afirmou que a empresa ganha a licitação para operar uma linha de vinte 
quilômetros, mas depois a rota é alterada e passa para trinta quilômetros, destacando que nesses 
casos é preciso rever o contrato e pagar pela distância a mais que está sendo percorrida. Disse 
que em 2018 teve um dono de veículo que teve a sua linha aumentada em dez quilômetros e 
que desde então vem tentando receber essa diferença da empresa, mas até o presente momento 
ainda não conseguiu. Em aparte, o Vereador Almir  afirmou que se a empresa venceu a 
licitação para operar uma linha de vinte quilômetros, ela vai receber por isso e vai pagar ao 
prestador de serviço o valor contratado. Falou que se se houver uma alteração na extensão da 
linha, cabe ao município fazer um aditivo ao contrato, que a empresa, sem esse aditivo não 
pode pagar a mais para o prestador, porque ela vai continuar recebendo apenas pelos vinte 
quilômetros contratados originalmente. Disse que o

 
Vereador Otacílio deverá procurar a 

Secretária de Educação e informá-la que houve uma alteração na linha e que a medição está 
errada, cobrando que seja feito o ajuste. Destacou que as empresas que participam da licitação 
precisam disponibilizar um carro reserva para substituir os veículos que apresentam defeito. 
Dando continuidade, o Vereador Otacílio

 
disse concordar com a fala do colega Almir, mas 

ressaltou que esse aumento da linha é do conhecimento da Secretária de Educação, assim como 
ela tem conhecimento de que o dono do transporte não estava buscando os alunos na porta de 
casa como deveria, mas que a empresa nada fez a respeito disso. Afirmou que a empresa só está 
interessada em receber o dinheiro, salientando que a pessoa só está isenta de culpa quando não 
tem conhecimento do problema. Enfatizou que tão logo toma conhecimento de um problema, já 
corre atrás de uma providência. Disse que foi procurado pelos pais dos alunos e imediatamente 
correu atrás de uma solução. Falou que conversou com o Diretor Jairo, que ele conversou com 
o dono da empresa, conversou com a Secretária de Educação, ressaltando que eles não podem 
ficar esperando o prefeito voltar de viagem para resolver o problema, porque os alunos é que 
estão sendo prejudicados. Destacou que a empresa quando ganha a licitação ela se torna 
responsável pelo transporte escolar do município, cabendo a ela tomar todas as providências 
quando toma conhecimento da existência de um problema, não podendo ficar esperando que o 
prefeito é que tome alguma providência. Em aparte, o Vereador Sivaldo disse concordar com 
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o colega Otacílio, afirmando não ser correto que a empresa se mantenha alheia a tudo e não 
fiscalize a prestação do serviço. Disse ter conhecimento de que muitas linhas foram alteradas 
em relação ao que foi licitado pelo município, mas os prestadores de serviço continuam 
recebendo o mesmo valor, afirmando não concordar com isso e que a empresa precisa adotar as 
providências para corrigir esse problema. Salientou que a prefeitura também precisa ter uma 
pessoa fiscalizando a prestação desse serviço. Prosseguindo, o Vereador Otacílio

 
agradeceu a 

fala do colega Sivaldo, afirmando que o mesmo está certo em cobrar uma solução da empresa, 
enfatizando que a empresa tem que tomar uma providência quando toma conhecimento da 
existência de um problema. Mencionou que não

 
se pode admitir que haja um aumento do valor 

do combustível, que haja um aumento da extensão da linha e o dono do transporte continue 
recebendo o mesmo valor. Falou que quando há esse aumento, é preciso reajustar o valor pago 
ao dono do transporte. Em seguida, o Edil, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
poder executivo pedindo providências quanto ao PSF da Ovelha, afirmando que os moradores 
estão sofrendo e estão tendo que buscar o atendimento em Boca da Mata. Disse que antes o 
transporte escolar transportava um pai e uma mãe de família, mas que agora não transporta 
mais, questionando como fica a situação das mães com criança de colo que precisam buscar o 
atendimento em outras localidades que ficam a oito ou dez quilômetros de distância. Em  aparte, 
a Vereadora Elza Marillu destacou que recentemente a Câmara aprovou o projeto de lei 
criando o cargo de Coordenador de Transporte Escolar e que agora os vereadores terão a quem 
solicitar um relatório sobre o funcionamento desse serviço. Dando continuidade, o Vereador 
Otacílio solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício pedindo a cópia dos pagamentos que 
foram efetuados nos meses de abril e maio ao dono do transporte escolar que pega os alunos em 
Altamiro, bem como da frequência desses alunos na escola. Disse ser preciso saber se o dono 
do transporte recebeu o mesmo valor que recebia antes, apesar de ter ficado parado. Solicitou 
ainda, o envio de ofício ao poder executivo reiterando um pedido que fez através de uma 
indicação, na qual solicitou do prefeito que implantasse um sistema de abastecimento de água, 
com captação no Rio de Contas, para beneficiar o povoado do Marçal, enfatizando que o 
período da seca nem começou e os moradores de lá já estão sofrendo com a falta d’água. Falou 
que existe um poço artesiano perfurado no Riacho do Carneiro, tendo sido um pedido do 
Deputado Marquinho Viana, mas a água é salgada e o mesmo não foi instalado. Disse que os 
moradores estão sofrendo com a falta d’água, pedindo que seja reiterado o seu pedido ao 
prefeito para tomar providências nesse sentido e colocar água para esse povo. Afirmou que a 
única maneira de sanar a falta de água no Marçal é levando água diretamente do Rio de Contas. 
Em aparte, o Vereador Sivaldo

 
destacou que o colega Otacílio fez uma indicação solicitando a 

implantação de um sistema de abastecimento de água com captação no Rio de Contas, 
enquanto que ele fez uma indicação solicitando a instalação do poço existente no Riacho do 
Carneiro e construção do sistema de abastecimento para o Marçal. Dando continuidade, o 
Vereador Otacílio

 

comentou que esteve naquela localidade na semana anterior e que os 
moradores lhe pediram que cobrasse do prefeito uma providência, tendo dito ainda que se o 
prefeito não adotasse nenhuma providência, eles fariam um levantamento para ver qual seria o 
custo para fazer por conta própria. Disse ter assumido o compromisso de levar a solicitação ao 
prefeito e pedir uma providência. Em seguida, disse que foram liberadas muitas construções de 
rede de energia que estavam pendentes na sua região, inclusive em regiões que já eram 
atendidas com extensões de rede e que passarão a contar com rede própria, afirmando que a 
Coelba está dando andamento em todos esses pedidos velhos. Solicitou do prefeito que 
cobrasse da Coelba a rede de energia do Barreirinho, ressaltando que já havia feito uma 
indicação anteriormente pedindo essa rede de eletrificação rural. Acrescentou que tem também 
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a energia em Rael de Ramiro, no Riacho do Padre, que foi um compromisso do gestor, pedido 
que ele também tome uma providência sobre isso. Em aparte, o Vereador Sivaldo

  

destacou 
que essa energia foi pedida há cerca de dez anos, mas que há pouco tempo fez a renovação do 
pedido e está bem encaminhado o atendimento, afirmando que já foi feito o levantamento da 
medição, já foi passado o valor de cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mas lhe 
informaram que isso poderia ser alterado no prazo máximo de noventa dias, mas como esse 
prazo já venceu, não houve alteração. Disse que no dia anterior esteve

 
na Coelba para verificar 

o andamento, mas que na consulta feita ainda não constava o valor no sistema e que o 
funcionário disse acreditar que deve estar havendo alguma mudança no número do projeto. 
Falou que ficou de aguardar oito dias para voltar na Coelba e se informar novamente sobre o 
andamento. Disse que vai tirar uma cópia do documento e entregar ao Vereador Otacílio para 
que o mesmo tenha conhecimento. Em relação ao outro pedido, da região do Riacho do Padre, 
afirmou que se ele já tiver alguma coisa

 
em relação a esse pedido, que tire cópia porque ele 

pode cobrar também lá na Coelba. Em seguida, o Vereador Otacílio  finalizou a sua fala 
agradecendo a atenção e desejou um bom dia aos presentes. Ver. Adriano Silva Machado: 
Saudou a todos os presentes, ao tempo em que, convidou a todos os vereadores e público 
presente para participar da novena que começava naquele dia na Igreja Matriz, com inicio às 
19hs30min, afirmando que a Festa do Divino Espirito Santo é muito bonita e tradicional.  Ver. 
Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu ao 
Senhor Daniel Santos Silva pelas explicações acerca do Projeto de Lei Complementar nº 
004/2019, e  agradeceu ao prefeito pelo apoio que deu na realização da Festa da Gruta da 
Mangabeira, bem como aos vereadores e ao povo de Ituaçu, que lhe ajudaram a realizar essa 
festa. Dando prosseguimento,  o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. 
Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa, comentou as 
falas a respeito dos sistemas de eletrificação rural, aproveitando o ensejo para solicitar ao 
Senhor Presidente, o envio de ofício ao prefeito pedindo que cobrasse o atendimento do pedido 
de extensão de rede em Tranqueiras, Lote 0011701076, que vai beneficiar sete casas. Afirmou 
que o número do projeto é 9100471537, destacando que já foi feita programada a execução do 
serviço desde o mês de julho do ano passado, mas que o prefeito precisa se empenhar e cobrar 
essa execução da Coelba. Prosseguindo, comentou a fala do colega Ronaldo acerca dos 
ingressos do campeonato, afirmando que a equipe organizadora precisa avaliar que se for 
cobrado o valor de R$ 5,00 (cinco reais), o público vai ser no máximo de duzentas pessoas, 
porque muita gente não tem como pagar esse valor todo final de semana. Afirmou que se for 
cobrado o valor de R$ 2,00(dois reais), com certeza o público vai ser superior a quinhentas 
pessoas e com o estádio lotado tudo fica mais bonito e os jogadores se sentem mais motivados. 
Destacou que

 
o valor do ingresso vai definir o público presente, mas não vai alterar o valor 

arrecadado, porque com o ingresso mais caro, o público vai ser menor. Dando continuidade, 
destacou que recursos arrecadados pelo município com a cobrança do IPTU e taxas municipais 
são recursos que podem ser usados livremente pelo poder executivo, podendo ser usados na 
recuperação de estradas, na melhoria da iluminação pública, em realização de obras de 
calçamento, na saúde, na educação ou em qualquer outro setor. Prosseguindo,

 

o Vereador 
Almir parabenizou e pediu uma Moção de Aplausos para o Senhor Bruno Lopes Bastos, que foi 
indicado para Comissão de Contabilidade do Setor Público no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Bahia, destacando que ele vai participar ativamente da discussão e 
elaboração das normas de controle desse setor. Ressaltou que o Senhor Bruno presta assessoria 
contábil ao legislativo de Ituaçu há cerca de seis anos, sendo conhecido pela sua 
responsabilidade e que agora o mesmo está tendo a sua capacidade reconhecida. Finalizou 
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agradecendo a atenção de todos! Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, ao tempo em que, 
agradeceu ao Senhor Daniel Santos Silva pela participação na sessão e pelas explicações dadas 
aos vereadores. Continuando, comentou que participou juntamente com o vereador Almir o 
prefeito Adalberto Luz de uma reunião com os Agentes de Saúde, que contou com a 
participação de praticamente todos os agentes do município, oportunidade em que eles 
solicitaram o executivo o envio de projeto regulamentado o piso salarial da categoria e pediram 
aos vereadores o apoio no sentido de aprovar esse projeto. Afirmou que esse projeto é muito 
relevante, porque valoriza uma classe de extrema importância para o município, enfatizando 
que os Agentes de Saúde e de Endemias são os olhos do poder público no município, 
aproveitando o ensejo para deixar registrado o seu agradecimento a todos esses profissionais do 
município pelo empenho e dedicação com que exercem a sua função. Em seguida, o Senhor 
Presidente, ressaltou o baixo interesse dos jovens de Ituaçu em tirar o seu Título de Eleitor, 
destacando que Ituaçu atualmente tem cerca de 14.600 (quatorze mil e seiscentos) eleitores e 
que em 2014 o número de eleitores era de 14.500 (quatorze mil e quinhentos).   Destacou que 
nesse período o município ganhou pouco mais de cem eleitores, sendo importante que haja uma 
conscientização desses jovens sobre a importância do voto. Ressaltou que muitos jovens estão 
desacreditados e sem vontade de exercer o seu direito de votar, mas que é preciso mostrar para  
os mesmos a importância do seu voto, mostrando as coisas boas que a política proporciona e 
resgatando a vontade de votar e exercer a cidadania. Destacou que cerca de três mil eleitores 
ainda não realizaram o cadastramento biométrico, ressaltando que basicamente são eleitores da 
sede e acredita que mais de 90% (noventa por cento) dos eleitores da zona rural já realizaram 
esse cadastramento. Afirmou que muitas pessoas da zona rural que não realizaram esse 
cadastramento já faleceram ou então não residem mais no município.  Disse que além de fazer 
esse chamado para que os eleitores façam o cadastramento biométrico, é importante também 
convencer essas pessoas sobre a importância de exercer o seu direito de voto, porque isso 
fortalece a democracia e é preciso sempre respeitar a opinião do eleitor. 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 trinta e um de maio de dois 

mil e dezenove. 
 

____________________________________________ 
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