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Ata da Décima

 

Quinta

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

sete

 

e um

 

dias

 

do mês de Junho

 

do 
ano de dois mil e dezenove, às

 

oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, 
situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara, 
esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
tendo como Secretários os Vereadores, Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário)

 
e Elza Marillu 

Martinelly Silva Ramos.
 

Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de 
Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente);

 
Reinalvo 

Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Euvaldo Figueredo da Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira 
da Silva, Almir Santos Pessoa, Adriano Silva Machado, Ronaldo da Silva Rocha, Otacilio Caíres 
de Souza, Elza Marillu Martinelly Silva Ramos

 
e Tertulina Silva Andrade.

 
Ausente o Vereador 

Joel Teixeira Silva -
 

1º Secretário
 

(falta justificada). Diante da ausência do Primeiro Secretário, o 
Senhor Presidente convidou a Vereadora Elza Marillu Martinelly Silva Ramos para compor a 
Mesa. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, 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 043/2019, datado de três de junho do 
corrente ano, encaminhado pelo Deputado Federal Jorge Solla, ao Presidente da Câmara 
Municipal de Ituaçu-BA , Senhor Márcio Aparecido Araújo Rocha, convidando para participar 
do Seminário Regional para debater a PEC nº 06/2019 (Reforma da Previdência), no dia 07 de 
junho de 2019, das 08hs30min às 11hs30min, no Auditório do Centro de Treinamento 
Pedagógico de Guanambi (CETEP), situado na Rua Troiano de Freitas, 168, Bairro  Santo 
Antônio. Guanambi (BA).  b) - Oficio nº 036, datado de seis de junho do ano em curso, 
encaminhado pela Presidente do Sindicato dos Professores da Rede  Pública Municipal de Ituaçu  
– SINPROI, Senhora Risoleyde Costa Silva, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu -BA, solicitando uso do espaço na Tribuna Livre para a sessão ordinária, 
a ser realizada no dia 07 de junho do corrente ano, para pedir apoio desta Casa, no que se refere 
as paralizações, greve e reivindicações dos direitos dos professores da Rede Municipal de 
Ensino; 

 
c)–
 

Indicação apresentada pela Vereador
 
Otacilio Caíres der Souza, com o seguinte teor: 

Exmo. Senhor Márcio Aparecido Araújo Silva, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 07 de junho de 2019. Senhor Presidente, Pelo presente, reitero a Vossa 
Excelência, a indicação datada de 14.09.2018, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, abaixo transcritas:

 
I N D I C A Ç Ã O: “Instalação de uma bomba no Rio 

de Contas altura da Fazenda de Carlinhos do Maçal, com instalação de uma rede de canos para 
levar água até o Morro, construindo aí uma caixa D’Água, levando daí, por

 

meio de outra rede 
de canos, até o Povoado do Marçal, deste município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA: As 
famílias que ali residem, há muito tempo clamam por um abastecimento de água para que 
possam ter uma vida mais digna, daí a necessidade da implantação de uma rede de abastecimento 
de água do Rio de Contas para o Povoado do Marçal, visando atender os moradores daquele 
Povoado, melhorando a

 

qualidade da água para o consumo humano. Somos sabedores que a 
nossa região sofre com a constante falta de água potável. Ressalta-se que do Morro até o 
Povoado do Marçal a água irá por gravidade, portanto, necessita somente da instalação da rede 
por meio de canos, naquele trecho. Rogo que a referida implantação da rede de água seja feita 
urgentemente, para evitar que os habitantes daquela localidade fiquem impossibilitados de seus 
afazeres domésticos, trazendo assim, grandes benefícios.  É dever do poder público garantir 
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melhorias na qualidade de vida da população. ÁGUA É SAÚDE É VIDA! 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. Otacílio Caires de Souza -

 

Vereador –

 

PSD; d) -

 

Moção de Pesar

 
de autoria do

 
Vereador Almir Santos Pessoa

 
acatada por todos os vereadores,

 

pelo falecimento do Senhor João Rodrigues da Silva, com o seguinte teor: 
 

Exmo. Senhor Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, MD. Presidente da

 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 31 

de maio de 2019. Senhor Presidente, Apresentamos a esta Casa Legislativa, Moção de Pesar
 

pelo 
falecimento do JOÃO RODRIGEUS DA SILVA . MOÇÃO DE PESAR: 

 
(Esta Moção foi de autoria 

do Vereador Almi r Santos Pessoa, acatada por todos os demais Vereadores). No dia 22 de maio 
do corrente ano de 2019, fomos acometidos de uma imensa tristeza e pesar devido ao 
falecimento do nosso grande amigo JOÃO RODRIGEUS DA SILVA , nascido em 13 de setembro 
de 1933, na 

 
Fazenda Lagoa Formosa, deste município de Ituaçu, Bahia, filho de Antonio 

Rodrigues da Silva e Maria Honória da Silva. Era casado com a Senhora Terezinha Dulce Rocha 
Silva, advindo desta união três filhos Nivaldo Valdirene e André e cinco netos. Tal 
acontecimento abalou a todos nos ituaçuenses, que guarda a lembrança do seu trabalho no dia-a-
dia ao balcão do seu comércio na Rua Frei Pedro Tomás Margallo, próximo ao Colégio Estadual 
e, em verdade, como todo sertanejo, a labuta foi uma de suas marcas em vida, passando também 
pelo comércio nas feiras livres deste município e, principalmente, pela vida na roça, como 
lavrador, plantando e criando seus animais na Fazenda Lagoa Formosa.  Por meio da sua venda 
foi um comerciante próspero, criando toda a sua família.  Além desse grande exemplo pelo 
trabalho, em sua simplicidade de vida passou a todos os amigos e familiares a demonstração de 
humildade, do que é justo, do que é bom e do respeito, em relação aos outros. Amou a família e 
viveu a mais pura religiosidade em sua fé. Mesmo com pouco conhecimento através das letras, 
entendeu sobre o mundo, sobre a vida, e guiou os filhos aos caminhos da educação escolar e, 
principalmente, da educação humana, com as suas demonstrações de caráter e honradez.   Acima 
de tudo foi um bom pai, deu aos seus filhos respeito e carinho, sempre os guiando para uma 
formação de retidão, ajudando-os em seus planos de vida, nunca os abandonaram e estes (seus 
filhos) ouviram tais lições. O maior presente para os pais é que seus filhos temem a Deus e sejam 
retos, respeitadores e respeitados, e este presente os seus filhos o deram,

 
por isso, podemos dizer 

que este foi um dos principais motivos que Senhor João Rodrigues da Silva, partiu para junto de 
Deus cheio de felicidades.

 
Jamais faltou com o respeito aos seus familiares e a sociedade. Usava 

poucas palavras para expressar sua opinião. Sua simplicidade era a sua virtude. Foi perseverante 
na fé, mesmo nos momentos adversos. Era devoto de Nossa Senhora do Alivio.  Amou a Deus. 
“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 

- Por tudo isso não poderia deixar de

 

prestar esta homenagem a João Rodrigues da Silva, 
merecedor de nossos reconhecimentos, ressaltando que esta homenagem não é só de nosso 
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 João Rodrigues da Silva. 
Atenciosamente, Almir Santos Pessoa –

 

Vereador -

 

PSD;

 

Márcio Aparecido Araújo Rocha

 

–

 
Presidente; Reinalvo Rocha Ferreira

 

-

 

Vice-Presidente; 

 

Joel Teixeira Silva -

 

Primeiro 
Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva - Segundo Secretário;  Adriano Silva Machado -
Vereador – PTB; Elza Marillu Martinelly Silva Ramos - Vereadora PSB; Ronaldo Silva Rocha -
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Vereador –

 

PSD; Otacílio Caires de Souza -

 

Vereador –

 

PSD; Sivaldo Ferreira da Silva -

 

Vereador –

 

PR; Tertulina Silva Andrade -

 

Vereadora -

 

PR; e) –

 

Requerimento

 

datado de seis de 
junho do corrente ano,  apresentado pelo Coordenado de Tributos deste município, Senhor 
Daniel Santos Silva, solicitando o espaço da Tribuna Livre da Sessão Ordinária, realizada no dia 
07.06.19 (sexta-feira), para explicar a base de cálculo da Planta Genérica de Valores, cuja 
solicitação foi apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha na última sessão ordinária.

 

Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis pelo tempo regimental de cinco 
minutos para comentar sobre os expedientes lidos.

 
Não houve uso da palavra. Dando 

continuidade, o Senhor Presidente abriu o espaço destinado a TRIBUNA LIVRE
 

e comunicou a 
todos que estava inscrito o Coordenado de Tributos deste município, Senhor Daniel Santos Silva, 
para explicar a base de cálculo da Planta Genérica de Valores, cuja solicitação foi apresentada 
pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha na última sessão ordinária, conforme requerimento 
apresentado na secretaria desta Casa, no dia 06.06.19. Inscrita também, a Presidente do Sindicato 
dos Professores da Rede Pública Municipal, Sra. Risoleyde Costa Silva, para pedir apoio desta 
Casa, no que se refere as paralizações, greve e reivindicações dos direitos dos professores da 
Rede Municipal de Ensino, conforme oficio nº 036/2019, acima mencionado. Após a deliberação 
do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra inicialmente ao Coordenador  de Tributos 
deste município, pelo tempo regimental de cinco minutos, para fazer o seu pronunciamento. 
Fazendo uso da palavra, o Senhor Daniel Santos Silva  saudou a todos os presentes, e em 
seguida, afirmou que na sessão anterior não apresentou a fórmula da base de cálculo e também 
não apresentou os parâmetros que foram colhidos pelos responsáveis pelo trabalho de campo, de 
acordo com cada imóvel. Disse que no Artigo 179, a base de cálculo é variável, podendo ter 
percentuais de 1%, 1,5% e 2% para os terrenos. Enfatizou  que se pegar como base um terreno de 
duzentos metros quadrados, se ele for de Classe A, que fica distante até trezentos  metros do 
centro da cidade, a fórmula será: valor unitário (R$ 9,00) X área do terreno (200 metros 
quadrados) X Fator de Correção (peso da distância em relação ao centro). Disse que  neste 
exemplo, o terreno de duzentos

 
metros quadrados que fica distante até trezentos

 
metros do 

centro, tem um valor de correção de 1.1, chegando o valor venal desse terreno a R$ 1.980,00
 

(hum mil, novecentos e oitenta reais), gerando um IPTU de R$ 19,80
 
(dezenove reais e oitenta 

centavos)
 

por ano, porque ele está enquadrado na alíquota de 1%
 
(um por cento).

 
Fazendo uso da 

palavra, o Vereador Almir
 

questionou se esse cálculo para se chegar ao valor venal é
 

o mesmo 
para todos os terrenos? 

 
Em resposta, o Senhor Daniel

 
afirmou que para se chegar ao

 
valor venal 

multiplica-se o valor de R$ 9,00
 

(nove reais)
 

pelo tamanho do terreno em metros quadrados e 
depois multiplica-se pelo fator de correção, que varia de acordo com a distância do centro. Disse 
que para terrenos localizados até trezentos metros do centro, o fator de correção será de 1.1. 
Acrescentou

 
que esse fator vai decrescendo de acordo com a o aumento da distância do centro. 

Afirmou que sobre o valor venal é aplicado o percentual que está previsto no Código Tributário 
do Município.

 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 

indagou como será

 

feito o 
cálculo para os terrenos construídos?

 

Em resposta, o Senhor Daniel

 

afirmou acreditar que o 
pedido feito pelo Vereador Ronaldo era somente em relação ao s terrenos, tendo em vista que na 
sessão anterior ele apresentou os parâmetros para o cálculo da área construída.

 

Voltando a fazer 
uso da palavra, o Vereador Almir

 

disse ter entendido que o Vereador Ronaldo pediu um 
comparativo de imóveis residenciais semelhantes com áreas construídas em todas as faixas de 
distância do centro da cidade.

 

Fazendo uso da palavra, o Vereador Ronaldo

 

disse que solicitou 
ao Senhor Daniel que trouxesse uma simulação de uma casa com metros quadrados de área 
construída, localizada em um terreno de duzentos metros quadrados, com os vários tipos de 
construção em que elas se enquadram e em todas as faixas de distância do centro da cidade. 
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Afirmou que com essa informação ficaria mais claro o entendimento, porque todos teriam 
ciência da variação do valor do IPTU cobrado.

 

Em resposta, o Senhor Daniel

 

afirmou ter 
entendido o questionamento feito pelo Vereador Ronaldo e disse

 

acreditar que as informações 
trazidas por ele serão suficientes para dar um parâmetro para os vereadores, porque mostra como 
será aplicado o valor de correção, já que

 
quanto mais distante do centro, menor será a taxa de 

correção. Salientou
 

que isso está previsto na Planta Genérica do Município, destacando que os 
responsáveis pelo trabalho de campo, levam um formulário padronizado de cadastro para cada 
imóvel, onde são coletadas todas as informações: ocupação do lote, se é

 
edificado, se está em 

construção, se a rua tem infraestrutura, se na casa tem calçada, se é atendido pelo serviço de 
limpeza pública, entre outras informações.

 
Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 

falou
 

que Ituaçu não tem centro, destacando que existem bairros, questionando porque essa 
divisão da cidade não foi feita por bairro, já que existem bairros que são mais nobres e bairros 
mais populares. Disse que foi questionado por uma pessoa sobre onde fica o centro de Ituaçu e 
que ele não soube explicar, voltando a defender que a divisão seja feita por bairro. Citou como 
exemplo o Bairro Nossa Senhora Aparecida, afirmando que deveria ser fixado um valor  para 
terreno e área construída, que valeria para todos os imóveis desse bairro.  Fazendo uso da palavra, 
o Senhor Presidente disse acreditar que a proposta apresentada pelo Vereador Almir é 
pertinente, mas acredita que a principal motivação para se criar uma planta genérica é também 
delimitar onde exatamente fica o centro da cidade. Afirmou acreditar que a partir desse centro 
foram instituídos raios de distância a cada cem metros. Indagou  ao Senhor Daniel Santos Silva 
onde exatamente é considerado centro da cidade? Em resposta, o Senhor Daniel  afirmou que  se 
os vereadores analisarem a tabela cinco, vão encontrar um raio georeferenciado na área mais 
valorizada da cidade, que é exatamente o Bairro Nossa Senhora do Alívio.  Voltando a fazer uso 
da palavra, o Vereador Almir disse ter entendido a colocação feita, mas acredita que deveria ter 
ficado claro no projeto essa delimitação do centro da cidade, com pontos de referência para 
facilitar a identificação do mesmo e ficar mais claro para todos o que é considerado centro da 
cidade.

 
O Senhor Presidente destacou que o projeto não foi aprovado ainda e que os vereadores 

podem apresentar emendas ao mesmo.
 

Em seguida, o Senhor Daniel
 
afirmou que existem os 

raios de trezentos, seiscentos e novecentos
 

metros do centro da cidade, enfatizando que a sua 
simulação foi trazida apenas para mostrar aos

 
vereadores como vai funcionar o cálculo. Destacou 

que a empresa responsável pelo projeto, quando fez o georeferenciamento, já colocou todos esses 
dados no mesmo para facilitar a confecção da planta genérica de valores. Disse que existe a área 
comercial, o centro, que é o Bairro Nossa Senhora do Alívio, ressaltando que por esse motivo ele 
está localizado nessa área um pouco maior. Salientou

 
que depois existem as partes que ficam 

mais distantes, destacando
 

que as colocações feitas pelos vereadores são pertinentes.
 

Voltando a 
fazer uso da palavra, o Vereador Almir

 
propôs que, na quinta-feira, seja realizada uma reunião 

da comissão responsável por analisar o projeto e que gostaria de contar com a presença do 
Senhor Daniel na mesma, bem como,

 

de representantes da CDL para ficarem

 

bem explicitadas 
todas essas informações. Mencionou

 

que se não puder ser na quinta-feira, que ele está à 
disposição para realizar a reunião em qualquer outro dia que seja possível. Disse que, de 
antemão, já gostaria de deixar claro que vai

 

propor emendas ao projeto de lei, afirmando 
acreditar

 

que o projeto de lei é muito vago, ressaltando que a Câmara aprovou um Projeto de Lei 
em que não existe mais centro, questionando ao Assessor Jurídico se não é isso mesmo.

 

Fazendo 
uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado

 

dos Anjos e

 

Silva

 
mencionou

 

que o Vereador Almir tem toda razão, acreditando que seria melhor constar no bojo 
da lei os pontos de referência, porque esses pontos de satélite são difíceis de ser identificados 
pelo cidadão comum. Falou que pode ser feita uma divisão por bairros e até mesmo por ruas, 
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enfatizando

 

que essa questão da distância também deve constar do projeto de

 

lei apresentado no 
legislativo. Ressaltou

 

que essa correção pode ser feita pelos vereadores no âmbito das comissões. 
Disse que as comissões podem apresentar um parecer conjunto com essas emendas. Pediu ao 
Senhor Daniel que forneça todos as informações necessárias para que os vereadores possam 
apresentar as emendas, destacando que a lei tem que ser clara, não podendo gerar dúvidas entre 
os contribuintes. Citou como exemplo,

 
a delimitação da área do Bairro Primavera, destacando 

que nessa delimitação devem constar os nomes das ruas que ficariam enquadradas nessa 
respectiva área. Afirmou que é preciso instituir um ponto de referência para ser definido como

 

centro e a partir do mesmo calcular as distâncias das áreas em relação ao centro. Falou
 

que a 
Igreja poderia ser usada como ponto de referência, ou então a Praça, porque ficaria mais claro 
para todos essa questão da distância em relação a esse ponto. Sugeriu que o Senhor Daniel faça 
essas alterações e traga para os vereadores, ressaltando que se isso ficar claro para os vereadores, 
não haverá nenhum problema para se aprovar a matéria no legislativo. Disse acreditar que o 
próprio município ficaria mais respaldado com uma lei aprovada dessa forma, evitando que haja 
questionamentos na justiça posteriormente. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador 
Ronaldo disse concordar com essa sugestão, porque para o contribuinte ficaria claro quanto ele 
está pagando de IPTU e quanto o seu vizinho está pagando.  Voltando a fazer uso da palavra, o 
Senhor Daniel destacou que a cidade atualmente é dividida em três bairros: Nossa Senhora 
Aparecida, Primavera e 2 de Julho. Disse que vai acatar a sugestão feita pelo Assessor Jurídico 
Dr. Antônio Augusto, e vai fazer a divisão das áreas por bairro, definindo as ruas que delimitam 
cada um desses bairros. Afirmou que está à disposição para participar da reunião na quinta-feira.  
Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir informou ao Senhor Presidente e demais 
vereadores, que precisaria sair mais cedo da sessão em razão de outro compromisso assumido.  
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto questionou ao Vereador 
Almir, se ele pretendia apresentar alguma emenda ao Artigo 1º, afirmando que tem algumas 
colocações a ser feita em relação a esse projeto, enfatizando que apenas está cumprindo o seu 
papel de Assessor Jurídico e que não pode misturar as coisas. Destacou

 
que no Artigo 1º traz 

uma
 

colocação vaga na alínea ‘d’, quando diz apenas outros critérios técnicos. Afirmou que isso 
não pode existir em um texto legal, porque gera incerteza. Disse

 
ser preciso definir exatamente 

qual o critério técnico que será adotado, destacando
 
que se ficar somente o que está descrito nas 

alíneas
 

a, b e c, tudo bem, devendo a alínea ‘d’ ser excluída do texto legal. Disse estar à 
disposição para participar da reunião da comissão na quinta-feira para discutir essa e outras 
questões.

 
Voltando a fazer uso da palav ra, o Vereador Almir

 
pediu ao Senhor Presidente,

 
que 

veja com os demais membros das comissões qual seria o melhor dia para realizar a referida
 reunião, devendo a mesma ser agendada para antes da próxima sessão legislativa, afirmando que 

está à disposição para participar no que dia que for melhor para todos. Após uma breve 
discussão, ficou acertado que a reunião seria realizada na quinta-feira, às nove horas. Dando 
continuidade, o Vereador Almir

 

desculpou-se com todos por ter que se ausentar da sessão, 
aproveitando para manifestar o seu apoio aos professores da rede municipal de ensino, 
destacando que foram feitos cortes nos direitos assegurados pelo Plano de Carreira. Afirmou que 
o prefeito não poderia ter feito esses cortes sem a aprovação de um projeto de lei pelo legislativo. 
Manifestou a sua solidariedade aos professores, afirmando esperar que se a paralisação for 
confirmada, que seja feita de forma pacífica, sem violência. Defendeu que o prefeito precisa se 
reunir com os representantes do sindicato, precisa responder os ofícios que foram encaminhados, 
porque é preciso definir o que está certo e o que está errado. Afirmou que, segundo informação 
do Presidente do Sindicato, foram marcadas diversas reuniões, mas não conseguiu conversar 
com o prefeito. Fazendo uso da palavra, o Vereador Ronaldo também se desculpou com o 
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público presente por ter que sair mais cedo, afirmando que também havia programado esta 
viagem, pedindo ao Vereador Almir que o espere para irem juntos, ao tempo em que. agradeceu 
ao Senhor Daniel pelas explicações, afirmando esperar que o mesmo participe da reunião 
marcada para quinta-feira.

 

Como

 

alguns

 

Vereadores iriam precisar se ausentar da sessão , o 
Senhor Presidente

 
deu uma pausa nas discussões, e

 
iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em 

discussão e votação as seguintes matérias:
 

a) –
 
Segunda e última discussão e votação do Projeto 

de Lei 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.

 
b) –

 
Moção de Pesar

 
pelo falecimento do Senhor João Rodrigues da Silva, 

apresentada pelo Vereador Almir Santos Pessoa e acatada por todos os vereadores, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; c) -

 
Indicação apresentada pela 

Ver. Otacilio Caíres de r Souza, para “Instalação de uma bomba no Rio de Contas altura da 
Fazenda de Carlinhos do Maçal, com instalação de uma rede de canos para levar água até o 
Morro, construindo aí uma caixa D’Água, levando daí, por meio de outra rede de canos, até o 
Povoado do Marçal, deste município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente voltou a abrir o espaço 
para dar continuidade aos comentários acerca da Planta Genérica.  Fazendo uso da palavra, o 
Assessor Jurídico fez a leitura dos nomes dos vereadores, que fazem parte das comissões 
competentes e que devem estar presentes na reunião de quinta-feira: Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final – Ver. Almir Santos Pessoa, Ver. Sivaldo Ferreira  da Silva  e Ver. Elza 
Marillu Martinelly Silva Ramos; Comissão de Finanças e Orçamento  –  Ver. Ronaldo da Silva 
Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira e Sivaldo Ferreira da Silva; Comissão de Obras  e Serviços 
Públicos – Ver. Otacílio Caíres de Souza, Ver. Sivaldo Ferreira  da Silva  e  Ver. Adriano Silva 
Machado. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  falou que se todos os vereadores 
quisessem, que poderiam

 
também participar da reunião agendada para quinta-feira, destacando 

que seu objetivo não é fazer política contra o prefeito, mas que se trata de um projeto de lei 
impopular, e os vereadores precisam analisar os prós e os contras, vendo onde vai onerar mais o 
contribuinte, destacando que haverá sim um aumento do IPTU para alguns contribuintes. Disse

 ainda, 
 

não acreditar que o valor cobrado de IPTU será o mesmo para todos os contribuintes 
como tem sido dito por algumas pessoas. Afirmou que todos os vereadores precisam ter essa 
clareza de informação para votar de forma consciente no projeto de lei.

 
Voltando a fazer uso da 

palavra, o Senhor Daniel
 

afirmou que vai estar presente na reunião agendada para quinta-feira, 
que vai trazer todas as informações que foram solicitadas pelos vereadores, bem como,

 
vai 

ajustar a planta genérica por bairro, conforme foi sugerido pelos próprios vereadores. Destacou 
que no Bairro Dois

 

de Julho existe uma parte que é considerada nobre, onde foi feito um 
loteamento pelo ex-vereador Tonhão, mas que existem umas áreas que são mais distantes do 
centro também.

 

Dando prosseguimento, o Senhor Presidente agradeceu a presença do 
Coordenador de Tributos, Senhor Daniel Santos Silva, ao tempo em que, deu continuidade 

 

a 
Tribuna Livre, 

 

franqueando a palavra a Presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública 
Municipal. Fazendo uso da palavra, a Presidente do Sindicato dos Professores da Rede 
Pública Municipal, Senhora. Risoleyde Costa Silva,

 

saudou a todos os presentes, e afirmou 
que o Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Ituaçu representa todos os 
profissionais que exercem o magistério no município, sejam eles concursados, efetivados, 
aposentados ou municipalizados. Disse que o Sindicato é o representante legal e organizativo dos 
profissionais do magistério de Ituaçu. Afirmou que desde 2010 vem lutando pela valorização da 
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categoria, ressaltando que essa busca por valorização o Plano de Carreira foi uma importante 
conquista, tendo sido o mesmo aprovado pela Câmara de Vereadores, em 2013 e sancionado 
pelo prefeito da época, passando a vigorar em 2014. Disse que o Plano de Carreira valoriza os 
profissionais que exercem o magistério. Ressaltou

 
que esses profissionais, por melhorias salariais 

e da qualidade da educação prestada no município, buscaram se aperfeiçoar, investiram na 
graduação, pós-graduação e em cursos de aperfeiçoamento. Enfatizou

 
que nos últimos dias a 

gestão municipal publicou três Decretos, sendo o Decreto 025/2019, de 23 de maio de 2019, que 
dispõe sobre a suspensão da concessão de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento 
profissional previsto no Artigo 163 da Lei Municipal 897/2013 (Plano de Carreira), bem como,

 
a 

suspensão dos pagamentos originários das gratificações de estímulo ao aperfeiçoamento 
profissional já concedidos pelo período de até noventa dias, tendo em vista a ocorrência de 
irregularidades na concessão das aludidas gratificações. Disse que o Decreto 026/2019, de 29 de 
maio de 2019, suspendeu o pagamento de gratificações e outras vantagens previstas na legislação 
municipal a alguns professores da rede pública municipal de ensino. Disse que o Decreto 
027/2019, de 29 de maio de 2019, dispõe sobre a exoneração de servidores públicos municipais 
aposentados, entre eles sete professores. Afirmou que os dois últimos decretos causaram um 
grande impacto financeiro aos professores atingidos pelos mesmos. Disse que diante desses 
acontecimentos e diante do fato da Câmara ter encaminhado Ofício 047/2019 ao Sindicato dos 
Professores, ela estava ali presente para, respeitosamente, pedir, em nome de toda categoria dos 
professores, o apoio dessa casa legislativa à paralisação que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de 
junho de 2019, bem como à greve e às reivindicações dos direitos dos professores da rede 
pública municipal de ensino. Agradeceu a oportunidade de usar a Tribuna Livre da Câmara e 
finalizou desejando um bom dia a todos. Em seguida, o Senhor Presidente  disse que gostaria de 
aproveitar a presença da Sra. Risoleyde Costa Silva, Presidente do Sindicato dos Professores, 
para informá-la que procurou o prefeito para se informar sobre a suspensão nos pagamentos por 
um prazo máximo de noventa dias. Falou que segundo informações passadas pelo prefeito, a 
suspensão não vai atingir todos os professores, que aqueles que tiverem direito ao benefício vão 
receber os três meses ao final do período de suspensão. Disse ter questionado o prefeito sobre a 
possibilidade de pagar mês a mês para aqueles professores que tem direito de receber o benefício 
e que ele ficou de avaliar essa possibilidade para os professores que notadamente tais

 
direitos. 

Ressaltou
 

que gostaria de deixar clara a sua admiração pelos professores, enfatizando que eles 
são os responsáveis pela formação de todos os outros profissionais, como médicos, cientistas e 
todas as outras profissões. Afirmou que o professor merece e deve ser valorizado, acreditando

 que todos os professores que tem direito de receber o benefício, o prefeito não vai deixar de 
pagar. Disse que esse processo é necessário para averiguar se todos que estão recebendo o 
benefício

 
têm

 
direito ao mesmo, voltando a manifestar o seu apoio aos professores.

 
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. Reinalvo

 

Rocha Ferreira: Saudou 
a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse para a Sra. Risoleyde Costa Silva,

 

que os 
professores podem contar com o seu total apoio e finalizou desejando um bom dia a todos os 
presentes.

 

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

 
prestou o seu apoio aos professores, afirmando que podem contar com ele para ajudar nessa 
paralisação. Em seguida, solicitou

 

ao Senhor Presidente, 

 

o envio de ofício ao prefeito pedindo 
que mandasse uma máquina para as regiões do Açude, Riachão e Riachão do Coité, afirmando 
que esteve nessas localidades e as estradas estão de péssima qualidade. Comentou que houve 
uma emergência médica em uma dessas localidades e as pessoas sofreram para conseguir chegar 
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na sede do município. Afirmou que na ocasião em que esteve lá, quase não conseguiu subir a 
ladeira e que viu de perto a grande necessidade que os moradores estão tendo, sendo preciso 
adotar providências urgentes para arrumar as estradas. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Ver. Otacilio Caíres de Souza:

 

Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil

 

, mencionou

 

que gostaria de reforçar as palavras do colega Adriano, afirmando que passa praticamente todos 
os dias na estrada citada por ele e que tem conhecimento da necessidade de mandar uma 
máquina para colocar cascalho nas subidas mais ruins, destacando que são alguns trechos que 
estão em pior

 
estado e que para consertá-los é preciso colocar cascalho. Disse a Presidente do 

Sindicato dos Professores que pode contar com seu apoio, afirmando que sempre vem 
comentando que não apoia

 
determinadas atitudes do atual prefeito, porque quando a situação 

financeira não está boa, é preciso evitar certos tipos de gastos, salientando
 

que vê muitos gastos 
sem necessidade, que deveria ter sido cortados antes. Disse que vem questionando há algum 
tempo o dinheiro gasto com o aluguel de imóveis, ressaltando que existem três prédios públicos 
sem uso e abandonados, defendendo que ao invés de gastar com aluguel e reforma de imóveis 
particulares, o prefeito deveria ter reformado os prédios públicos para funcionar as secretarias 
municipais. Afirmou que vem fazendo estas cobranças há algum tempo, mas que agora a verdade 
está começando a aparecer. Enfatizou que os professores merecem receber um bom salário, 
destacando que são profissionais que sofrem muito e tem uma responsabilidade muito grande no 
trabalho, não sendo fácil ver esses professores se deslocando diariamente da sede para zona rural 
para dar aula. Afirmou que o gasto desses professores nesses deslocamentos é muito grande. 
Disse que se tirar a gratificação, o que é ruim, vai ficar pior, porque todos eles já têm  os seus 
compromissos e cada dinheiro recebido a menos, vai fazer falta. Destacou  que no início da 
gestão o prefeito pisou muito o pé no acelerador e que se tivesse iniciado mais devagar, seguindo 
o conselho de muitos que estavam ao seu lado, a situação hoje seria bem melhor. Destacou que 
ainda tem tempo para consertar, mas que é preciso adotar providências urgentes, porque senão 
não vai ter mais jeito. Disse que os professores podem contar com ele para o que der e vier, que 
ele está pronto para apoiar, porque sabe da importância do professor na educação dos filhos, 
ressaltando que através da

 
educação as pessoas conseguem tudo de bom. Finalizou agradecendo 

a atenção de todos.
 

Ver. Tertulina
 

Silva Andrade:
 
Saudou a todos os presentes, e em seguida, a 

Vereadora disse que o Presidente
 

da Câmara
 

já tinha feito um bom esclarecimento acerca dos 
fatos, afirmando que o que foi dito por ele está correto, destacando

 
que apoia todas as 

reivindicações em favor dos professores, porque tudo de bom vem da educação, é através dela 
que se formam médicos, engenheiros, administradores e todas as outras profissões. Afirmou que 
admira demais essa classe e finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Ver. Elza

 
Marillu 

Martinelly Silva Ramos:
 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora destacou 
que todos os vereadores que a antecederam manifestaram o seu apoio à classe dos professores, 
destacaram a importância desses profissionais e que ela entende que, além do problema que esses 
profissionais estão enfrentando hoje, que diz respeito ao financeiro, entende que os professores

 precisam ser mais valorizados. Disse que isso não se restringe ao acontecimento atual, porque 
conhece muitos professores que atuam no município, que tem uma vizinha professora e sabe que 
esses profissionais tem a missão que vai além de educar, sendo pessoas que cuidam e zelam dos 
seus alunos, que tem um carinho pelos mesmos, sendo preciso valorizá-los não só do ponto de 
vista financeiro. Ressaltou

 

que a escola é a segunda família dos alunos. Disse que ela, assim 
como todos os vereadores, estão ali para apoiar os professores. Finalizou desejando um bom dia 
a todos os presentes.

 

Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, o Edil afirmou que os vereadores que o antecederam já falaram tudo que havia a ser dito 
sobre essa situação, destacando que os professores podem contar com o seu apoio, que ele está à 
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disposição para apoiar tudo que for correto. Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 

Logo 
após, o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos 
os presentes, e prosseguindo, disse que as reivindicações de recuperação de estradas são muito 
importantes, porque em muitas regiões do município é grande a produção de café e está 
chegando a época da colheita, sendo importante que o executivo mande pelo menos a patrol 
fazer um paliativo nas estradas para garantir o melhor escoamento da produção. Afirmou que 
alguns trechos estão com difícil acesso, sendo preciso uma intervenção dos mesmos. Dando 
continuidade, destacou que os professores recebem algumas gratificações no exercício da 
profissão, mas mesmo com essas gratificações, esses profissionais enfrentam muitas dificuldades 
e demonstram ter muito amor pelo que fazem. Disse que naquele dia mesmo, por volta das 
6hs40min

 

já viu dois professores se dirigindo para as escolas onde lecionam e que

 

esse percurso 
é feito diariamente, faça chuva ou faça sol, porque eles tem o compromisso de cumprir a sua 
carga horária e, muitas vezes, fazem além do que eles foram contratados para fazer. Afirmou que 
não pode deixar de fazer esse registro, porque tem conhecimento das dificuldades enfrentadas 
por esses professores que precisam de se deslocar para dar aula na zona rural do município. 
Citou como exemplo,

 

a Escola Ramiro Barbosa, destacando que alguns professores de lá moram 
na sede e se deslocam todos os dias para ir dar aula, porque tem compromisso com o setor de 
educação, em dar a melhor aula para os alunos. Mencionou

 

que gostaria de parabenizar esses 
professores pela forma como vem desempenhando as suas atividades naquela

 

escola, juntamente 
com a Diretora

 

Vera, destacando que vem observando o comportamento das crianças que lá 
estudam e percebeu a evolução. Ressaltou que durante muitos anos existia uma escola 
multisseriada, mas hoje não existe mais, sendo perceptível a mudança de postura por parte dos 
estudantes, que mostram muito mais desenvoltura ao se comunicar, usando corretamente as 
palavras. 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. Euvaldo Figueredo da Silva

 
–
 

Segundo
 

Secretário, 
mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA,

 

em sete de junho de dois mil e dezenove. 
 

___________________________________________
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________  

___________________________________________  

____________________________________________ 
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