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Ata da Décima

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

três

 

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 -

 
Primeiro Secretário e Euvaldo Figueredo da Silva 

- Segundo 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

 
e Elza Marillu Martinelly Silva Ramos. Ausente a 

Vereadora Tertulina Silva Andrade.
 

Constatado o quórum regimental, o Presidente
 

da Câmara,
 

Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha , “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
 

Sessão”, ao tempo em que, solicitou
 

ao Primeiro
 
Secretário

 
que fizesse a leitura da Ata da sessão 

anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando 
prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE  e 
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura  das seguintes matérias: a) -  Ofício nº 
035/2019, datado de 12 de abril do corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
Adalberto Alves Luz, capeando Projeto de Lei nº 002/2019, com o seguinte teor: Exmº Sr. 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu –  BA. Ofício 
PMI – Gabinete do Prefeito – n.º 035/2019. Ituaçu/BA, 12 de Abril de 2019.  Ref: Projeto de Lei 
Municipal n.º 02/2019.  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 02/2019 que: “Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias –  
(LDO) de 2020 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 02/2019, DE 12 DE ABRIL DE 

2019. Senhor Presidente 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 e 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 2020 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 sobre 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 político, 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 execução orçamentária e realizações 
físicas. Portanto, este instrumento administrativo nos permite assumir o compromisso com a 
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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 2020. 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 da construção 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 2020 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. Ituaçu, 12 de Abril de 2019. Adalberto Alves Luz –  Prefeito; b) -  Projeto de Lei nº  
002/2019, de 12 de Abril de 2019. “Dispõe sobre a elaboração da  Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – (LDO) de 2020 e dá outras providências; c) -  Ofício nº 038/2019, encaminhado 
pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz,  capeando Projeto de Lei nº 003/2019. com 
o seguinte teor: Exmº Sr. Marcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara 
Municipal. Ituaçu –

 
BA Ofício PMI –

 
Gabinete do Prefeito –

 
n.º 038/2019. Ituaçu/BA, 26 de 

Abril de 2019. Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 03/2019. 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 03/2019 que: “Dispõe sobre a criação de 
Cargos Comissionados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de 
Assistência Social e dá outras providências”. Há de se salientar, Senhor Presidente, Nobres Edis, 
que o mencionado Projeto de Lei tem por finalidade incremento na estrutura administrativa, ao 
mesmo tempo em que rogamos pedido de URGENCIA URGENTISSIMA

 
na apreciação do citado 

projeto. 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; Exmº Sr. Marcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara Municipal. 
Ituaçu –

 

BA Ofício PMI –

 

Gabinete do Prefeito –

 

n.º 038/2019. Ituaçu/BA, 26 de Abril de 2019. 
Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 03/2019. 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 03/2019 que: “Dispõe sobre a criação de Cargos Comissionados 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social e dá outras 
providências”. Há de se salientar, Senhor Presidente, Nobres Edis, que o mencionado Projeto de 
Lei tem por finalidade incremento na estrutura administrativa, ao mesmo tempo em que rogamos 
pedido de URGENCIA URGENTISSIMA

 

na apreciação do citado projeto. 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 
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03/2019, DE 26 DE ABRIL DE 2019.

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores Encaminhamos à 
consideração de Vossas Senhorias, o incluso Projeto de Lei que, “Dispõe sobre a criação de 
Cargos Comissionados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de 
Assistência Social e dá outras providências”, de acordo com a justificativa a seguir:

 

Importante 
ressaltar que cabe ao Município a responsabilidade de dispor sobre a estrutura administrativa de 
modo a proporcionar o suporte organizacional necessário ao seu bom funcionamento. Essa 
previsão legal e constitucional encontra agasalho nos artigo 37 da CF/88.  Entendemos que hoje. 
Desta forma, estamos propondo incremento na estrutura administrativa, observando-se a 
competência de cada cargo e os serviços prestados pelos servidores comissionados e procurando, 
de certa forma, evitar os desvios de função. Para tanto, o Projeto contempla a criação de novos 
cargos comissionados, com suas respectivas competências e atribuições, preservando-se o tanto 
quanto possível a estrutura administrativa já existente. É importante ressaltar que este Projeto de 
Lei busca contemplar uma premente necessidade, de acordo com as novas exigências locais e de 
acordo com a realidade do exercício das atribuições compostas e correlacionadas com as 
responsabilidades

 
de cada cargo em comissão. Sendo assim, alertamos para a necessidade de que 

o processo de votação deva, também, caminhar de forma pacífica e possa ser aprovado 
urgentemente para que se possa adequar-se a nova estrutura argumentada.

 
Assim sendo, 

contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desta Lei Complementar em 
regime de "urgência".

 
Contando com a atenção de Vossas Senhorias, desde já antecipamos os 

nossos agradecimentos. Adalberto Alves Luz -
 

Prefeito Municipal; d) -
 
Projeto de Lei nº 

003/2019. “Altera a Lei 787/2009, Criando Cargos Comissionados no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências.”  

O Prefeito Municipal de Ituaçu – Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:  Art. 1º  -  Ficam criados, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, vinculados ao FUNDEB, 01 (hum)  cargos de 
Coordenador de Transporte Escolar, 01 (hum) Coordenador de Merenda Escolar e 01 (hum) 
Coordenador de Programas de Cunho Pedagógico do FNDE. Art. 2º -  Fica criado 01 (hum) cargo 
de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao 
Núcleo Jurídico. Art. 3º - Os cargos referidos no Art. 1º e 2º são de livre nomeação e exoneração 
pelo Executivo Municipal, sendo que para investidura deverão ser observados os seguintes 
requisitos mínimos de instrução: I – Para o cargo de Coordenador de Transporte Escolar, nível 
médio concluído; II – Para o Cargo de Coordenador de Merenda Escolar, graduação em 
Nutrição; III –

 
Para o Cargo de Coordenador de Programas de Cunho Pedagógico do FNDE, 

graduação em pedagogia;
 

I -
 

Para o cargo de Assessor Jurídico: Graduação em Direito com 
regular inscrição nos

 
quadros da OAB

 
(Ordem dos Advogados do Brasil). Art. 4º

 
-

 
As 

atribuições de cada cargo são aquelas constantes no Anexo I desta Lei. Art. 5º
 
-

 
Pelo exercício do 

cargo, o ocupante receberá, a título de remuneração, o quanto disposto no Anexo II desta Lei.
 Art. 6º

 
-

 
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, estado da Bahia, 26 de abril de 2019. 
Adalberto Alves Luz –

 
Prefeito; Vanildo Ribeiro Araújo;

 
Secretario Municipal de Administração 

e Finanças.
 

ANEXO I -

   
PROJETO DE LEI Nº 003/2019. QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS 

CARGOS:

 
Coordenador de Transporte Escolar: -

 
Coordenar e fazer a gestão da equipe que de 

servidores e colaboradores que atuam na execução dos serviços de Transporte Escolar no âmbito 
do município; -

 

Distribuir tarefas e supervisionar as equipes de trabalho, promovendo a eficácia e 
eficiência dos serviços públicos prestados;

 

-

 

Realizar periodicamente serviços de fiscalização nos 
veículos do transporte escolar; - Observar o cumprimento das normas de segurança, de conduta e 
condições dos veículos; - Elaborar relatórios e notificações, enviando ao departamento jurídico; -
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Controlar e cuidar para que o contrato firmado entre a Prefeitura e prestadores de serviços sejam 
cumpridos;

 

-

 

Realizar periodicamente reuniões com os condutores dos veículos e alunos que 
utilizam o transporte; 

 

-

 

Atender a pais de alunos e professores das escolas sobre problemas no 
transporte;

 

-

  

Controlar os mapas de quilometragem diários;

 

-

 

Acompanhar as inspeções 
semestrais nos veículos que prestam serviço;

 
-

 
Trabalhar junto à direção das escolas que utilizam 

o transporte para que o serviço seja executado da melhor maneira;
 
-

 
Pedir empenhos e emitir 

notas fiscais para pagamento às empresas prestadoras do transporte;
 
Coordenador de Merenda 

Escolar: 
 

-
 

Organizar os cardápios e fazer os pedidos dos produtos para a merenda escolar junto 
às escolas;-

 
Fiscalizar a preparação e armazenamento da merenda escolar e dos locais e materiais 

necessários ao seu preparo;
 

-
 

Fazer valer todas as atribuições do Nutricionista, estabelecidas na 
legislação federal e demais normas do Conselho Federal de Nutrição;

 
-

 
Coordenar todos os 

programas de cunho pedagógico, implantados ou executados pela Secretaria Municipal de 
Educação em parceria com o FNDE; -

 
Fiscalizar a Execução dos programas e sugerir a 

Secretaria Municipal de Educação a implantação de novos programas.
 
Coordenador de 

Programas de Cunho Pedagógico do FNDE:  - Coordenar as ações a serem desenvolvidas pela 
Secretaria Municipal de Educação quando da execução dos programas; -  Trabalhar junto à 
direção das escolas visando a execução dos programas de cunho pedagógico desenvolvidos pelo 
FNDE;  - Representar a Secretaria ou designar representante perante todos os órgãos municipais, 
federais e estaduais, visando alcançar os objetivos específicos dos programas de cunho 
pedagógico do FNDE junto ao Município; - Emitir relatório e opiniões sobre as ações e 
atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, relativa aos programas 
educacionais implantados no Município e vinculados ao FNDE.  Assessor Jurídico:  Atendimento 
de demanda de Pessoas hipossuficientes no âmbito do Município de Ituaçu. ANEXO II –  
PROJETO DE LEI Nº 03/2019 QUADRO DE REMUNERAÇÕES: Coordenador de Transporte 

Escolar:  R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais); Coordenador de Transporte Escolar: R$ 
1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais); Coordenador de Programas de Cunho Pedagógico do 
FNDE: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais); Assistência Jurídica: R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos 
Reais);  e) -

 
Indicação apresentada pelo

 
Vereador

 
Almir

 
Santos Pessoa, com o seguinte teor:

 Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 03 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: “Denominar a USF localizada 
no Distrito de Tranqueiras, deste Município de Ituaçu, Bahia, com o nome de Maria Nunes da 
Silva”.

 
JUSTIFICATIVA: MARIA NUNES DA SILVA , filha de

 
Miguel Martiniano

 
da Silva e 

Ergidia Martiniano da Silva, era casada com Antonio Nunes da Silva, conhecida carinhosamente 
como “Dona Maura”. Mulher trabalhadora, boa amiga, querida e admirada por todos que 
tiveram a felicidade de sua convivência, era portadora de qualidades que dignificam um ser 
humano: honestidade, simplicidade, retidão nos compromissos.  Influenciou em importantes 
decisões para o desenvolvimento daquele Distrito. Foi uma comerciante das mais prósperas, e 
com a sua sabedoria peculiar e visão de comerciante

 

empreendedora, juntamente com seu 
marido, também comerciante, transformou a visão do comercio daquele Distrito e região, além 
disto, incentivava a todos do meio ruralista, pois acreditava piamente no desenvolvimento do 
setor do comercio, bem como, do setor agropecuário. Como mãe de família deixou bons 
exemplos de dignidade, responsabilidade e cidadania, tratava a todos sem distinção, com 
respeito, amizade, sinceridade e, sobretudo, com humanidade, não deixando que os mais 
necessitados voltassem do seu mercado sem os produtos alimentícios básicos, muitas vezes até 
doando-os. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a 
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certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para atender esta 
indicação, dado a sua importância e reconhecimento, subscrevo-me,

 

Atenciosamente. Almir 
Santos Pessoa -

 

Vereador –

 

PSD; f)

 

-

 

Convite do Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves 
Luz, aos Representantes do Poder Legislativo, para

 

participarem da aula inaugural da Creche Tia 
Clety, no Distrito de Tranqueiras, a ser realizado no dia 04/05/2019, às 17hs00min.

 

Na 
sequência, o Senhor Presidente,

 
encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e 

Redação Final e de Finanças e Orçamento, os Projetos de Leis nºs 002/2019 e 003/2019, e para a 
Comissão de Educação Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, o projeto de Lei nº 
002/2019, para apreciação e apresentação dos pareceres

 
aos referidos projetos de leis, ao tempo 

em que, franqueou a palavras aos Edis pelo tempo regimental de cinco minutos para comentar 
sobre os expedientes lidos.

 
Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Almir Santos 

Pessoa: Saudou a todos os presentes,
 

e em seguida, o Edil falou que teve acesso ao Projeto de 
Lei N.º 03/2019 no dia anterior e fez uma análise superficial do mesmo, destacando ser preciso 
ajustar algumas coisas, citando como exemplo a exigência de emissão de Nota Fiscal para o 
ocupante do cargo de Coordenador de Transporte Escolar, que não é cabível já que o mesmo vai 
ocupar um cargo em comissão e é uma pessoa física. Disse que precisa ser feitos outros ajustes, 
ressaltando não ter visto a carga horária dos cargos e que ainda vai fazer uma análise mais 
aprofundada antes de emitir o seu parecer acerca do referido Projeto de Lei. Enfatizou que com 
as atribuições previstas nos cargos, as empresas terceirizadas só emitirão suas notas fiscais e vão 
levar o dinheiro do município. Mencionou que vai analisar direito todos os cargos que estão 
sendo criados e quanto ao cargo de assessor, afirmou estar de acordo, porque vai atender a 
demanda do município, mas que é preciso definir as atribuições, tendo em vista que haverá a 
prestação de um serviço gratuito para pessoas carentes do município.  Ver. Elza Marillu 
Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora enfatizou 
que trabalha na Secretaria de Educação e que vê a criação do cargo de Coordenador de 
Transporte Escolar como sendo de grande importância, porque a Secretária está sobrecarregada. 
Disse que o motorista falta e que tem Jânio que sempre está dando uma assistência. Destacou que 
os alunos não tem para quem prestar uma queixa sobre a conduta de algum motorista, sendo 
preciso que exista um Coordenador de Transporte Escolar, tirando essa atribuição do Secretário 
de Transporte, que tem outras atribuições e não tem como atender essa demanda. Sobre o 
Coordenador da Merenda Escolar, mencionou que desde quando começou a trabalhar na 
Secretaria de Educação sempre defendeu que um nutricionista para atender a todas as escolas é 
pouco. Sobre o Assessor Jurídico disse concordar com o Vereador Almir, enfatizando que será 
de grande importância a criação desse cargo, porque tem muitas pessoas carentes que não tem 
como pagar um advogado. Voltando a fazer uso da palavra,

 
o Vereador Almir

 
comentou a fala 

da colega Elza Marillu, ressaltando discordar da mesma sobre o cargo de Coordenador de 
Transporte Escolar, haja vista que a Secretaria de Transportes não é composta apenas pelo 
Secretário, que existem pessoas exercendo cargos na Secretaria

 

e que poderiam fazer essa 
coordenação do transporte escolar. Destacou que as empresas que prestam serviços ao 
município, principalmente no transporte escolar, tem obrigação de deixar disponível um carro 
reserva para substituir os que quebrarem, ressaltando que essas empresas recebem por dia de 
serviço prestado e tem a obrigação de fazer o transporte diário dos alunos. Sobre o Coordenador 
da Merenda Escolar, afirmou estar de acordo com a criação do cargo. Sobre o Coordenador de 
Nutrição, destacou que o município tem um nutricionista concursado, Japy Ávila, que recebe 
uma gratificação e dá o suporte às escolas, ressaltando concordar que apenas um nutricionista é 
pouco para atender a demanda de todas as escolas. Disse que vai acatar o que foi dito pela 
vereadora Elza Marillu no sentido de criar o cargo para contratar mais uma pessoa para dar esse 
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suporte, ressaltando ter certeza de que o cargo será ocupado por uma pessoa indicada pelo 
prefeito e que exija os requisitos da nomeação e não pelo nutricionista Japy Ávila.

  

Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e 
votação as

 

seguintes

 

matérias: a) -

 

Requerimento do Prefeito Municipal, para que o Projeto de 
Lei nº 003/2019, tenha a sua tramitação em caráter de urgência, urgentíssima.

 
Fazendo uso da 

palavra, o Vereador Otacílio
 

afirmou ser contra a tramitação de projetos de lei em caráter de 
urgência, que votaria favoravelmente nesse caso específico, mas espera que o Poder Executivo 
não encaminhe novos projetos para tramitar em caráter de urgência no legislativo municipal. A 
votação obteve o seguinte resultado: Oito (08) votos

 
favoráveis

 
a aprovação

 
e

 
um

 
(01) voto 

contra do Vereador Ronaldo a Silva Rocha.
 

Em seguida o Senhor Presidente, declarou aprovado 
por dois terços, o requerimento acima referido;

 
b) –

 
Segunda e ultima discussão e votação do 

Projeto de lei nº 001/2019
 

que “Altera e acresce ao Anexo Único da Lei Municipal n° 896, de 20 
de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu para o 
decênio 2013-2022 e dá outras providências”, com as emendas apresentadas ao mesmo. Fazendo 
uso da palavra, o Vereador Almir Pessoa afirmou que o Projeto de Lei nº 001/2019, não po de ser 
submetido a segunda votação sem que haja uma resposta do ofício que ele solicitou que fosse 
enviado para a Secretária Municipal de Educação na sessão anterior. Disse que no projeto não 
constam as dotações orçamentárias, sendo preciso que o executivo  informe isso no projeto. 
Sendo assim, o Senhor Presidente, disse que iria aguardar os esclarecimentos da Secretária de 
Educação ao oficio do Vereador Almir, e que posteriormente colocaria em votação o referido 
projeto de lei. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto,  esclareceu 
aos vereadores que o Projeto de Lei N.º 003/2019 poderá  ser submetido à primeira votação na 
presente sessão, tendo em vista que o Vereador Almir manifestou-se de acordo com o mesmo 
praticamente na sua integralidade, só discordando de alguns pontos. Destacou que nada impede 
que o Vereador apresente emendas ao Projeto de Lei antes da segunda votação, tendo em vista 
que efetivamente é essa que vale para a aprovação ou rejeição da matéria.  Voltando a usar da 
palavra, o Vereador Almir

 
disse, que em sua fala não se referiu ao Projeto de Lei nº 003/2019, 

mas sim ao projeto de lei nº 001/2019, acima mencionado. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
colocou em votação, a

 
Indicação apresentada pelo Ver. Almir Santos Pessoa, p ara “Denominar a 

Unidade de Saúde, localizada no Distrito de Tranqueiras, deste Município, Bahia, com o nome 
de Maria Nunes da Silva”, 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. Ronaldo da Silva Rocha: 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo 
municipal, solicitando a cobertura da área da feira livre do município, ao lado do mercado 
municipal, enfatizando que já fez essa indicação verbal antes, mas acredita que não tenha sido 
encaminhada ao poder executivo, porque não recebeu nenhuma cópia da mesma. Disse que se já 
foi feita, que seja reiterada e se ainda não foi feita, que seja. Em seguida, solicitou ao senhor 
Presidente, que seja reenviado o ofício ao poder executivo sobre a ponte do Espírito Santo, 
afirmando que a situação está feia, os moradores estão ilhados, porque o desvio fica intransitável 
com qualquer chuva na região. Afirmou que esteve na localidade ao longo da semana para 
verificar a situação e viu que só é possível passar no local de moto e, mesmo assim, com muita 
dificuldade e correndo o risco de cair no rio. Dando continuidade, o Edil fez um convite a todos 
os vereadores e público presente para prestigiar a Festa dos Trabalhadores na Fazenda

 

Pau Ferro, 
destacando que o evento vem crescendo a cada ano, que já participa do mesmo há três ou quatro 
anos e espera contar com a presença de todos. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos 
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os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo, pedindo que seja 
feita a roçagem das estradas rurais, enfatizando que o mato está tomando conta de praticamente 
todas as estradas do município e que os donos de carro não estão conseguindo trafegar, porque os 
garranchos estão pegando nos veículos. Solicitou ao Senhor Presidente que seja enviado um 
ofício ao prefeito sobre os pedidos de eletrificação na zona rural, afirmando que existem vários 
pedidos, haja vista que qualquer cidadão pode fazer o pedido diretamente na Coelba, mas que o 
poder executivo precisa cobrar o atendimento dos mesmos, porque tem muitos pedidos parados e 
é preciso agilizar o atendimento. Citou como exemplo a Fazenda Três Irmãos, cujo primeiro 
pedido foi feito há cerca de dez anos e desde então vem sido

 
renovado, cobrado o atendimento, 

mas até o presente momento o serviço não foi iniciado, apesar da Coelba já ter encaminhado para 
as empreiteiras que prestam serviço. Disse que o poder executivo precisa dar um retorno dos 
ofícios que são encaminhados. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Reinalvo Rocha 
Ferreira: Após fazer as sudações de praxe, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que reiterasse

 
o 

pedido ao poder executivo para instalar os braços de luz nas comunidades que ficam entre a 
Santa Clara e Baixa Funda, afirmando que a localidade de Baixa Funda foi atendida, mas que o 
poder executivo não atendeu as demais localidades da região. Em aparte, o Vereador Sivaldo  

parabenizou o colega Reinalvo pela sua cobrança, afirmando que existem várias localidades que 
precisam ser atendidas, citando como exemplos: Mamona, Barbosa, São Mateus, Capim Açu, 
Taquari, Marçal, destacando que nenhuma delas foi atendida até o presente momento. Dando 
continuidade, o Vereador Reinalvo destacou que muitos vereadores fazem o pedido de 
instalação de braços de luz, mas são contra a cobrança da Taxa de Iluminação Pública, 
destacando que isso é uma contradição, porque na medida em que o vereador pede o benefício, 
não pode ser contra a fonte de recurso que possibilita esse investimento. Falou que a Taxa de 
Iluminação é cobrada em praticamente todos os municípios, que algumas pessoas estão tentando 
aterrorizar a comunidade dizendo que o prefeito vai subir o valor da taxa, enfatizando que o 
prefeito não tem poder para isso. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. 
Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público 
presente, em especial o ex-prefeito, Senhor Juvenal Wanderley Neto e o vice-prefeito, Senhor 
Luís Santos Pessoa, e continuando, o Edil afirmou ser a favor da instalação de braços de luz em 
todas as comunidades rurais do município e é contra a cobrança de Taxa de Iluminação Pública, 
destacando que se forem apresentados dez projetos de lei nesse sentido, vai votar contra todos. 
Prosseguindo, disse que esteve na localidade da Gruta da Mangabeira e conversou sobre as 
barracas que ficam no acesso ao camelódromo, enfatizando que existem cinco pais de família 
trabalhando nesse local e que sustentam suas famílias com o dinheiro que ali ganham. Destacou 
que o poder legislativo aprovou o projeto de lei que aumentou o valor da Taxa de Visita na Gruta 
da Mangabeira e isso fez com que esses comerciantes sofressem uma redução nas vendas e que 
agora, segundo informação de terceiros, o prefeito quer tirar essas barracas desse local, sendo 
que os seus donos vivem desse comércio. Destacou que essas pessoas acordam às duas horas da 
manhã para montar a barraca e garantir o sustento das suas famílias. Pediu a todos os vereadores, 
especialmente ao Vereador Euvaldo, que lutem por essas pessoas e por essa causa, ressaltando 
que se trata de pessoas carentes e que não tem outra oportunidade de emprego, já que só com

 

o 
fechamento da Itaguarana foram fechados trezentos postos de trabalho. Disse ser preciso 
incentivar que mais pessoas coloquem barracas e não tirar as que existem no local, ressaltando 
que organizar o funcionamento é uma coisa, retirar as barracas que não

 

estão sendo usadas é uma 
coisa, mas retirar as pessoas que estão trabalhando duro para colocar em outro local onde elas 
não vão vender nada, é uma coisa que não se pode admitir. Destacou que os vereadores tem uma 
situação boa, porque tem seus salários e recebem em dia e não podem dar as costas para essas 
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pessoas que não tem salário fixo e vivem do seu esforço diário, sendo que muitas vezes não 
vendem nada durante um dia inteiro, mas continuam trabalhando por necessidade. Afirmou que 
sempre admirou o trabalho dos barraqueiros, que sua esposa foi barraqueira, trabalhava em 
Jussiape, acordava de madrugada. Mencionou que trabalhou na Gruta da Mangabeira como fiscal 
e sempre respeitou o trabalho dos barraqueiros, destacando que trabalhou durante muitos anos e 
nunca criou uma inimizade na Gruta, porque sempre teve ciência de que os barraqueiros estavam 
ali por necessidade. Pediu ao Senhor Presidente que interceda em favor dessas pessoas, 
juntamente com todos os vereadores, conversando diretamente com o prefeito e pedindo que o 
mesmo analisasse cada caso. Afirmou ser a favor da retirada das barracas que estão fechadas, 
mas é contra a retirada das quatro ou cinco pessoas que estão lá trabalhando. Disse que trabalhou 
na Gruta da Mangabeira, teve uma votação

 
expressiva lá, respeita todos que lá moram e 

trabalham, está ciente da necessidade das pessoas e que é contra o fechamento de postos de 
trabalho, sendo preciso incentivar que as pessoas trabalhem. Defendeu ser preciso reativar o 
programa de microcrédito que foi criado na gestão do ex-prefeito Juvenal Wanderley Neto. 
Dando continuidade, o Vereador Almir solicitou ao Assessor Jurídico que faça o pedido com 
urgência para sejam enviadas as contas de dois mil e dezessete (2017) do poder executivo para o 
legislativo, ressaltando que já vem fazendo esse pedido há cerca de trinta dias e o ofício sequer 
foi encaminhado. Pediu ainda, que seja encaminhado ofício para o Secretário de Esportes 
solicitando providência quanto aos banheiros do ginásio de esportes, afirmando que os mesmos 
estão uma vergonha e não é por falta de funcionário, mas sim de material. Disse ser preciso dar 
manutenção no ginásio de esportes, destacando que no ano passado uma pessoa bateu a cabeça 
por conta dos buracos no alambrado, sendo preciso corrigir esse e outros problemas. 
Prosseguindo, o Edil destacou que a Câmara aprovou um projeto de lei autorizando o Poder 
Executivo a celebrar convênios pelo período de um ano, sem necessidade de autorização prévia 
do legislativo, mas que o prefeito tem o prazo de trinta dias para encaminhar cópia do convênio 
celebrado. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício pedindo cópia do convênio da 
Praça e do calçamento de Tranqueiras. Solicitou ainda, que seja enviado ofício ao poder 
executivo pedindo a

 
manutenção do alambrado da quadra de Tranqueiras, afirmando que o 

mesmo já não existe mais, destacando que é uma comunidade grande e que tem muitos 
desportistas, sendo preciso incentivar a prática de esportes, porque é um caminho para manter os 
jovens afastados das drogas e do mau caminho. Em seguida, afirmou que existem indicações 
feitas por ele e pelo Vereador Euvaldo para nomear ruas do município, que foram aprovadas em 
plenário, solicitando ao prefeito que encaminhe o projeto de lei para nomear esses logradouros. 
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao Secretário de Administração, 
pedindo explicações sobre o REFIS, questionando quando será realizado o sorteio bem como, 
um ofício ao Tenente PM, responsável pelo destacamento da Polícia Militar em Ituaçu, pedindo 
que sejam feitas rondas semanais no Distrito de Tranqueiras. Ver. Adriano Silva Machado: 
Saudou a todos os presentes, e em seguida o Edil solicitou ao Senhor Presidente, que seja 
enviado ofício para o Sindicato dos Professores deste Município, afirmando que foi procurado 
por vários professores que estão com medo de terem os seus salários diminuídos ou mesmo de 
perder o emprego. Disse acreditar que esse projeto de lei não será aprovado pelo legislativo 
municipal e que os professores podem contar com o seu voto contra e o seu apoio aos mesmos. 
Ver. Otacilio Caíres de Souza: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao 
público presente, em especial o ex-prefeito, Juvenal Wanderley Neto e o vice-prefeito, Senhor 
Luís Santos Pessoa, e prosseguindo o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão 
legislativa, destacou que a Câmara aprovou o projeto para criação da Taxa de Iluminação Pública 
em percentuais mínimos e que o prefeito na ocasião afirmou que a tendência era melhorar a 
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qualidade da iluminação pública em todo o município de Ituaçu, mas que na realidade não é isso 
que ele tem visto. Afirmou que no povoado de Ovelha praticamente todas as lâmpadas estão 
queimadas, que no povoado de Assentamento, próximo a Boca da Mata, os braços de luz estão 
praticamente todos caídos e não tem iluminação pública no local. Falou que o projeto foi para 
melhorar a iluminação pública, mas que até o presente momento ele não viu nenhuma melhora 
nesse sentido, solicitando ao Senhor Presidente, que seja encaminhado um ofício ao prefeito, 
pedindo que seja enviado uma pessoa para visitar as comunidades no período noturno e adotar as 
providências cabíveis para melhorar a iluminação pública em todos os povoados da zona rural. 
Enfatizou que nas localidades rurais de Jussiape, a iluminação pública é muito boa, enquanto em 
Ituaçu, que tem uma arrecadação bem maior que Jussiape, falta iluminação. Em aparte, o 
Vereador Reinalvo

 
mencionou que seu objetivo não é defender o prefeito, mas sim dizer o que 

está de fato acontecendo, ressaltando que de todas as energias que saíram para Ituaçu 20% (vinte 
por cento) era da Prefeitura, que no município de Brumado já foi implantado a iluminação 
pública em todas as localidades rurais atendidas, porque a instalação da rede já é feita com a 
colocação dos braços de luz, enquanto em Ituaçu a Coelba instala apenas a rede de energia e não 
coloca os braços de luz. Afirmou que essa tem sido a maior dificuldade da atual gestão. Dando 
continuidade, o Vereador Otacílio falou que os vereadores precisam cobrar, porque aprovaram 
o projeto de lei para melhorar a qualidade da iluminação pública, bem como precisam cobrar 
outras ações em benefício do povo, enfatizando ter ciência de que nem todos os pedidos serão 
atendidos da forma como solicitados pelos vereadores. Destacou que na sessão anterior fez um 
pedido de ofício para reiterar uma indicação feita pelo Vereador Sivaldo, solicitando a 
construção de passagens molhadas na estrada entre o Açude e o Angico, salientado que o ônibus 
escolar que trafega pelo local é de grande porte e por essa estrada passam muitos caminhões 
carregados. Afirmou que essas cobranças não estão sendo feita somente na atual gestão, que 
sempre fez tal cobrança aos ex-prefeitos, porque a construção de passagens molhadas nessa 
estrada é de extrema importância para garantir a trafegabilidade nas estradas rurais. Afirmou que 
se o gestor tiver um pouco mais de capricho, as estradas rurais de Ituaçu teriam mais qualidade, 
principalmente nos trechos em que há a passagem de córrego, porque nesses pontos é preciso 
fazer a instalação de manilhas e fazer um trabalho de qualidade. Ressaltou que sempre vem 
cobrando isso, que o prefeito precisa resolver essa questão, porque os carros pesados e também 
os pequenos enfrentam muitas dificuldades para conseguir passar pelas passagens molhadas 
como são hoje. Disse que na estrada da Boca Mata para Ovelha existe uma passagem molhada 
que é muito fácil de ser feita, bastando fazer a mesma há cinquenta metros antes, onde já existe 
um lajedo e com cinquenta sacos de cimento resolve-se o problema. Dando continuidade, o Edil 
reiterou o pedido sobre o abastecimento de água da Ovelha, Prata da Ovelha e toda aquela 
região, afirmando que os moradores estão enfrentando grandes dificuldades de água, sendo que 
existe o Rio Taquari e é possível trazer água do mesmo por gravidade. Comentou que tem um 
produtor nessa região que fez uma tubulação com canos de 100mm por gravidade para irrigar, 
ressaltando que para fazer o sistema de abastecimento serão necessárias duas mil barras de cano, 
mas que o prefeito precisa ter em mente que água é vida e é um investimento necessário. 
Afirmou que se o prefeito não tomar nenhuma providência, os moradores não vão ter como 
permanecer no local, porque a água disponível é muito pouca. Destacou que o investimento para 
fazer o sistema é alto, mas que a água vai ser levada por gravidade. Disse que nas visitas que faz, 
a primeira coisa que o povo pede é água. Pediu ao prefeito que cobra do deputado federal, 
enfatizando que tem cobrado do Deputado Federal José Rocha esse sistema de abastecimento de 
água e que no dia onde (11) ele vai estar no município para conversar sobre esse pedido. Disse 
que pretende trazer dois ou três moradores da Ovelha para conversar também com o deputado. 
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Em seguida, solicitou ao prefeito que mandasse uma máquina patrol para consertar as estradas da 
região, afirmando que foi feito um tapa buraco, mas com as poucas chuvas que caíram, as 
estradas já estão estragadas. Dando continuidade, o Vereador Otacilio convidou a todos os 
vereadores e público presente para participar da Cavalgada no povoado da Ovelha, no dia doze 
(12), afirmando que um dos organizadores estava presente na sessão e quem quisesse dar a sua 
colaboração, seria muito bem-vinda. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora 
comentou a fala do colega Almir Pessoa a respeito das barracas, destacando que os vereadores

 
de 

oposição votaram contra o aumento da Taxa de Visitação da Gruta da Mangabeira e que a fala do 
referido colega foi de muita importância, porque o município hoje está enfrentando uma 
dificuldade financeira, com a Itaguarana fechada e cada um está procurando uma maneira de 
obter o seu sustento. Disse concordar com o que foi dito pelo colega Almir em relação as 
barracas da Gruta da Mangabeira, ressaltando que já tinha ouvido comentários por alto a respeito 
do assunto, mas que não sabia exatamente o que estava acontecendo. Em seguida, pediu 
esclarecimentos ao vereador Adriano em relação a sua fala sobre os professores, afirmando que 
não entendeu exatamente o que ele quis dizer. Em aparte, o Vereador Adriano  disse que foi 
procurado por algumas professoras, que lhe informaram que haverá uma redução de salário, que 
elas ouviram esse boato. Disse que solicitou o envio de ofício para o Sindicato dos professores 
da Rede Municipal, para tomar conhecimento dessa situação e manifestar o seu apoio nessa 
luta.  Afirmou que se for encaminhado qualquer projeto para o legislativo nesse sentido, que ele 
vai votar contra. Em aparte, o Vereador Almir  informou que a Prefeitura, através da sua 
Procuradoria, está revendo os cargos dos professores, daqueles que não foram aprovados em 
concurso público, querendo que esses professores se aposentem ou então terão serão salários 
reduzidos. Afirmou que a medida não vai atingir todos os professores. Disse que a prefeitura 
quer tirar esses professores que não foram aprovados em concurso, mas estão usufruindo do 
Plano de Carreira. Destacou que tem professor que ganha R$ 6.000,00 (seis mil reais) para 
lecionar 40 (quarenta) horas semanais e que a intenção da Prefeitura é reduzir o salário, não 
sabendo dizer qual o valor exato da redução, mas que deve ser algo em torno de 50% (cinquenta 
por cento). Em aparte, o Vereador Otacílio

 
parabenizou o colega Almir pela sua fala sobre as 

barracas da Gruta da Mangabeira, destacando que sempre foi a favor e vai continuar sendo, 
porque todos que lutam e trabalham para garantir o seu sustento, merecem o apoio dos 
vereadores e de toda sociedade. Afirmou não ser justo deixar de apoiar os moradores de Ituaçu e 
que se for para tirar barraqueiro, que sejam retirados os que vêm de fora, sendo preciso garantir 
que todos que já trabalhem, continuem trabalhando no local de costume. Disse que o Vereador 
Almir e os barraqueiros podem contar com o seu apoio. Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: 
Saudou a todos os presentes, agradeceu a presença de todos, e em seguida, o Edil disse que é um 
dos responsáveis pela organização da Festa do Sagrado Coração de Maria, no povoado da Gruta 
da Mangabeira, afirmando esperar contar com o apoio de todos para realizar uma bonita festa. 
Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil agradeceu a Deus 
por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, ao tempo em que, destacou que o 
projeto de lei que alterou a Taxa de Visita da Gruta da Mangabeira foi amplamente debatido no 
legislativo municipal, que ele foi

 

um vereadores que votou contra o reajuste, ao lado dos 
vereadores Almir, Ronaldo e Elza Marillu. Afirmou que sempre vai ficar ao lado dos professores 
e que sempre vai votar para ajudá-los. Em aparte, o Vereador Reinalvo

 

afirmou ter votado a 
favor do Projeto que reajustou a Taxa de Visita da Gruta da Mangabeira, mas que isso não 
significa que sua intenção era prejudicar os moradores daquele povoado, ressaltando que o 
objetivo era melhorar a arrecadação do município e isso não afetou diretamente os moradores, 
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porque a taxa é paga pelos visitantes e turistas. Destacou que a visita ao Santuário da Gruta da 
Mangabeira continua gratuita, que a taxa é cobrada apenas dos visitantes que querem fazer a 
travessia da caverna. Dando continuidade, o Vereador Joel

 

disse ao colega Adriano que votou a 
favor da tramitação em caráter de urgência do projeto de lei porque existem várias pessoas no 
município que necessitam de assistência jurídica gratuita, porque não tem condição de pagar. Em 
seguida, disse ao Vereador Otacílio que é contra a Taxa de Iluminação Pública, que votou contra 
a sua instituição e que todas as vezes que novos projetos forem encaminhados ao legislativo, vai 
votar contra. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Na sequência, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da 
Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa,  solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício 
para a Presidente do Sindicato do Professores da Rede Municipal, pedindo que ela esclareça aos 
vereadores o que está realmente acontecendo em relação aos salários dos professores, destacando 
que essas informações vão auxiliar os Edis nos debates. Pediu que o ofício fosse enviado em 
caráter de urgência e que a Presidente compareça

 
ao legislativo para prestar os esclarecimentos 

sobre os critérios que serão usados pela prefeitura. Prosseguindo, pediu ao Presidente da Câmara 
que esclareça a situação atual do concurso público da Câmara de Vereadores, questionando se o 
mesmo foi cancelado ou será homologado, porque as pessoas que foram aprovadas estão lhe 
perguntando sempre quando serão chamados. Afirmou que saiu a energia para o Distrito de 
Tranqueiras, da rua de Zé de Serrote até a casa de Verdelho, vai beneficiar cinco casas, sendo 
que a obra já foi liberada desde o mês de agosto de 2018, mas ainda não foi iniciada, solicitando 
que seja enviado ofício para a Coelba pedindo informações sobre quando a obra será iniciada. 
Solicitou ainda, o envio de ofício à Procuradoria do Município pedindo cópia do parecer a 
respeito da criação dos cargos comissionados previstos no Projeto de Lei que deu entrada na 
presente sessão do legislativo municipal. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, em especial, o ex-prefeito 
Juvenal Wanderley Neto e o vice-prefeito, Senhor Luís Santos Pessoa. Prosseguindo, solicitou ao 
Assessor Jurídico, que seja enviado o ofício solicitado pelo Vereador Almir ao Poder Executivo 
sobre a disponibilidade das pastas de prestação de contas de 2017 do poder executivo na sede do 
legislativo municipal. Destacou que o município de Ituaçu, assim como todos os municípios 
pequenos do Brasil, estão enfrentando dificuldades e que isso tem sido noticiado amplamente 
pela mídia brasileira. Destacou que mais de 1600 municípios tiveram seus recursos confiscados 
pela Receita Federal pelo não recolhimento das contribuições para o INSS, afirmando que isso 
obrigou o Governo Federal e seus órgão a promover um parcelamento das dívidas, já que cerca 
de 1/3 dos municípios brasileiros estão enfrentando esse problema. Enfatizou que o transporte 
escolar do município custou no ano 2000 cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)por mês, que 
em 2016 esse gasto era de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) e hoje o custo é de R$ 
400.000,00(quatrocentos mil reais), mas de 2010 até o presente ano não houve o aumento de 
receita. Destacou que os recursos da educação se baseiam no número de alunos matriculados, 
cada vez mais as famílias estão diminuindo e com isso o município vem perdendo alunos ao 
longo dos últimos anos e, consequentemente, perdendo recursos. Em resposta ao Vereador 
Almir, o Senhor Presidente disse que a assessoria da Câmara está tomando as devidas 
providências, que está em contato permanente com o Promotor e que vai acatar a decisão e fazer 
o que for melhor para a Câmara. Mencionou que participou de uma reunião com o Promotor, em 
companhia do Assessor Jurídico e do Controlador Interno da Câmara e, na oportunidade, o 
mesmo isentou a Mesa Diretora de todos os erros e falhas, deixando claro que houve falhas 
técnicas e que poderiam ter sido evitadas, mas que houve má fé, até porque tudo foi feito em 
parceria com o antigo Promotor, que também deixou passar despercebida essa falha técnica. 
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Disse que o atual Promotor entende que a contratação da empresa responsável pela realização do 
concurso público deveria ser feita através de Pregão Presencial, mas na época a contratação foi 
feita uma inexigibilidade de licitação. Pediu desculpas às pessoas que fizeram o concurso, 
especialmente aos que foram aprovados, destacando que já conversou pessoalmente com alguns 
dos aprovados, que eles compreenderam a situação. Afirmou que, provavelmente será realizado 
um novo concurso, destacando esperar que a empresa vencedora da licitação adote todas as 
providências com a maior brevidade possível para que o concurso seja realizado. Disse esperar 
contar com o suporte e o apoio do Ministério Público, porque isso vai dar ainda mais 
transparência ao processo. Ressaltou que o assunto está sendo analisado pela Assessoria Jurídica, 
que vai decidir se é necessário realmente realizar um novo concurso. Fazendo uso da palavra, o 
Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto, falando sobre o ofício solicitado pelo Vereador Almir, 
solicitou ao Edil que lhe forneça uma cópia do Edital de Disponibilidade das Contas Públicas 
publicado pelo Poder Executivo, que permite que qualquer cidadão tenha acesso a essas contas. 
Ressaltou que os vereadores tem acesso às contas públicas a qualquer momento, afirmando que 
vai encaminhar um ofício solicitando que seja agendada uma data para que as contas fiquem à 
disposição do Vereador Almir. Destacou que nesse período de 60 (sessenta) dias que as contas 
ficam à disposição dos munícipes, as mesmas devem ficar na sede do poder executivo e de lá não 
podem sair. Disse que cabe ao cidadão agendar um dia e horário para fazer a verificação durante 
esse período. Dando continuidade, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos na sessão, 
manifestou a sua solidariedade aos moradores do povoado da Gruta da Mangabeira, afirmando 
que vai se inteirar sobre o que está acontecendo para que seja buscada uma solução consensual 
entre os barraqueiros e o poder executivo, enfatizando que o diálogo é sempre o  melhor caminho. 
Disse que o ideal é que haja uma reunião, destacando que todos os vereadores que quiserem 
poderão participar da mesma, afirmando ser a favor da permanência das barracas nos locais onde 
estão. 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 três

 
de maio

 
de dois mil e dezenove. 
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