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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça

 

Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 –

 

Bairro: Nossa Senhora do Alívio.

 

Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-

 

Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44

 

Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: camaramunicipal.ituacu@hotmail.com

 
 

Ata da Segunda

 

Sessão Ordinária do Segundo

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

dezesseis

 

dias

 

do mês de agosto

 

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 e Tertulina Silva Andrade.

 
Ausentes os Vereadores: Otacilio Caíres de Souza

 
e

 
Elza 

Marillu Martinelly Silva Ramos.
 

Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,

 
“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 

Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Segundo
 
Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão 

anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes.  Em seguida, o 
Senhor Presidente iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE, e solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura das seguintes matérias: a) – Ofício nº 058/2019,  datado de treze de agosto do 
corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz,  capeando 
Projeto de Lei Complementar nº 005/2019, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal 
(REFIS 2019) do Município de Ituaçu, e dá outras providências”, abaixo transcritos:  Exmº Sr. 
Marcio Aparecido Araújo Rocha, M.D. Presidente da Câmara Municipal.de Ituaçu –  BA.  Ofício 
PMI – Gabinete do Prefeito – n.º 058/2019. Ituaçu/BA, 13 de Agosto de 2019.  Ref: Projeto de 
Lei Complementar Municipal n.º 005/2019.  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 Complementar Municipal n.º 05/2019 que: “Institui o Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS 2019) do Município de Ituaçu e da outras providencias”. Buscando gerir com 
austeridade os recursos confiados ao Poder Público e dando atendimento a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, encaminhamos com pedido de tramitação em REGIME DE 
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, nos termos do Regimento Interno desta Casa e da própria Lei 
Orgânica. Contando, como sempre, com a costumeira atenção de V.Exa. e dos demais 
Vereadores, esperamos a aprovação do presente Projeto de Lei, tempo e m que reiteramos os 
votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Adalberto Alves Luz -

 
Prefeito Municipal

 MENSAGEM Nº 005/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019. Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Temos a honra de submeter para deliberação e apreciação

 
dessa Egrégia Casa de 

Leis, Mensagem e Projeto de Lei que institui o Refis/Ituaçu 2019. A medida tem por finalidade 
propiciar e incentivar a população de Ituaçu a regularização dos tributos, bem como viabilizar e 
aumentar incremento da receita tributária do Município. Com a presente proposta buscamos 
atender ás determinações da LRF e, paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em 
atraso com a Fazenda Municipal a possibilidade de regularizar sua situação, como já asseverado, 
através de adoção de regime especial de parcelamento, com redução de multa e juros incidentes 
sobre os valores lançados. Em razão do que se explanou, bem como das razões já expostas e 
buscando gerir com austeridade os recursos confiados ao Poder Público e dando atendimento a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos com pedido de tramitação em REGIME DE 
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, nos termos do Regimento Interno desta Casa e da própria Lei 
Orgânica. Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na 
aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e 
consideração, subscrevendo-nos, Adalberto Alves Luz - Prefeito Municipal; Projeto de Lei 
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

 

Praça
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Cep: 46640-000   –

    

Ituaçu-
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Complementar Municipal nº 005/2019 de 13 de Agosto de

 

2019. “Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS/2019) do Município de Ituaçu e dá outras providências”. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 58, incisos IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 
Art. 1º. Fica 

instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Ituaçu –
 

REFIS/Ituaçu 2019 
destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos a Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhoria, ocorridos até 31 de dezembro de 2019, constituídos ou não, inscritos 
ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

 
Art. 2º. O 

ingresso no REFIS/Ituaçu 2019 possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos 
débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo: Forma de 
Pagamento: A Vista; Percentual de Desconto -

 
Juros: 100% (cem por cento); Multa: 100% (cem 

por cento); Forma de Pagamento:
 

Em 05 parcelas; Percentual de Desconto -
 

Juros: 95% (noventa 
e cinco por cento); Multa: 95 (noventa e cinco por cento) § 1º. Os contribuintes com débitos 
tributários já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS/Ituaçu 2019, deduzindo-se 
do número máximo fixado no caput deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de 
adesão.§ 2º. Tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação 
executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de pagamento das 
custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento. § 3º. A primeira 
parcela deverá ser paga no ato do parcelamento. § 4º. A opção pelo REFIS/Ituaçu 2019 importa 
na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas 
ações de execução fiscal. Art. 3º. A adesão ao REFIS/Ituaçu 2019 implica: I –  na confissão 
irrevogável e irretratável dos débitos fiscais; II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou 
recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à 
matéria cujo respectivo débito queira parcelar; III – na ciência acerca dos executivos fiscais e 
respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes; IV –  aceitação plena e 
irretratável de todas as condições estabelecidas; V –

 
no compromisso de recolhimento dos 

respectivos tributos do exercício corrente; VI –
 
não atraso no pagamento de parcelas de REFIS 

de exercícios anteriores; Art. 4º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado: I –
 

através de 
formulário próprio; II –

 
distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e 

números das ações executivas, quando existentes; III –
 
assinado pelo devedor ou seu 

representante legal com poderes especiais; e,  IV
 
–
 
instruído com: a) comprovante de pagamento 

das custas judiciais e honorários, no caso de execução fiscal; b) cópia do Contrato Social ou 
Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da 
empresa; c) instrumento de mandato. Parágrafo único -

 
O Contribuinte que possuir ação judicial 

em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros 
parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da 
respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual 
se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos do inciso VII do caput do art. 485 do Código de Processo Civil, no ato da 
adesão do parcelamento do REFIS. Art. 5º. Constitui causa para exclusão do contribuinte do 
REFIS/Ituaçu 2019, com a consequente

 

revogação do parcelamento: I –

 

o atraso no pagamento 
de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos 
pelo Programa de Recuperação Fiscal; II –

 

o descumprimento dos termos da presente Lei ou de 
qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento; III –

 

a decretação 
da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica; IV – a cisão, fusão, incorporação ou 
transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem 
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estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS; V -

 

a 
prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair 
receita do contribuinte optante. Parágrafo único -

 

A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do 
Refis Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda 
não pago e, se for o caso, automática execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, 
restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação 
aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Art. 6º. O prazo para adesão ao 
REFIS/Ituaçu 2019 encerra-se impreterivelmente em 31 de dezembro de 2019. Art. 7º. Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, em 13 de Agosto de 2019. Adalberto Alves Luz -

 

Prefeito Municipal; Vanildo Ribeiro Araújo -
 
Secretário Municipal

 
de Administração e Finanças; 

b) –
 

Indicação apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha , com o seguinte teor: 
À Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Bahia. Ituaçu (BA), 16 de 
agosto de 2019. Prezados Senhores, O Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, que a esta 
subscreve, com fulcro no Regimento Interno da Câmara Municipal de Ituaçu, submete à 
apreciação do plenário para aprovação e posterior envio ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a presente INDICAÇÃO, com base na justificativa a seguir aduzida:  INDICAÇÃO:   “Implantação, 
no âmbito da Educação Pública Municipal de um Cursinho Preparatório para o vestibular e 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). JUSTIFICATIVA: É de conhecimento de todos que a 
competência e as atribuições do município para com a área educação são relacionadas à 
Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I e II, sendo competência do Estado o Ensino Médio 
e da União o Ensino Superior. No entanto, existem muitos jovens do município de Ituaçu que 
sonham em dar continuidade aos estudos após a conclusão do ensino médio, mas a maioria deles 
esbarra na falta de condição financeira, já que suas famílias não dispõe de recursos para custear 
esse estudo em cidades de maior porte. Embora não seja competência e atribuição do município, 
o vereador que a esta subscreve acredita no poder transformador da educação e que somente com 
investimentos neste setor é que os municípios conseguirão crescer de forma sustentável. Acredita 
também que o atual Governo Municipal de Ituaçu já demonstrou por diversas vezes a sua 
preocupação com o futuro do município, adotando inclusive medidas impopulares e cujos frutos 
serão colhidos não pela própria gestão, mas por gestões futuras. Ciente de tudo isso, é que pede 
ao Poder Executivo Municipal para fazer esse esforço, seja com recursos próprios ou através de 
parceria com o Governo do Estado, para oferecer um curso preparatório para os jovens 
estudantes que pretendem dar continuidade aos estudos após o ensino médio, seja prestando 
vestibular ou se submetendo ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A implantação de 
um cursinho pré-vestibular em Ituaçu, com plena certeza, seria mais uma ação que trará bons 
frutos no futuro e que deixará um legado importante do atual governo municipal. Por esses 
motivos e por acreditar que a presente indicação será aprovada em plenário, é que peço ao Chefe 
do Poder Executivo que não meça esforços no sentido de atender esta INDICAÇÃO.  
Atenciosamente. Ituaçu (BA), 16 de Agosto de 2019.

 

Márcio Aparecido Araújo Rocha –

 Vereador. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou

 

às Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei Complementar 
nº 005/2019,

 

acima mencionado,

 

para apreciação e apresentação dos pareceres ao referido 
projeto de lei.

 

Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis pelo tempo 
regimental de cinco minutos para comentar sobre os expedientes lidos. Usou da palavra o Ver. 
Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil teceu comentários 
acerca do Projeto de Lei Complementar nº 005/2019 que institui o Refis/2019, afirmando que a 
Câmara já aprovou projeto de lei autorizando o parcelamento de débitos com o município, e que
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quando o referido projeto foi encaminhado ao legislativo tinha um brinde de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) para sortear entre os contribuintes que fizessem a adesão ao REFIS, mas que não foi 
feito o sorteio. Destacou que na ocasião até fez o correção no projeto de lei, modificando de um 
valor fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para um teto de até de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Afirmou que encaminhou vários ofícios para a Secretaria de Administração pedindo 
respostas sobre o REFIS, enfatizando que ele aderiu ao mesmo na condição de contribuinte e 
quitou os débitos com o IPTU da sua casa, mas até o presente momento não foi feito tal sorteio. 
Disse que o Senhor Presidente precisa tomar providência, questionando como o legislativo pode 
aprovar esse projeto de lei, sendo que aprovou um semelhante anteriormente e o mesmo não foi 
cumprido. Em questão de ordem, o Senhor Presidente esclareceu que o Projeto de Lei 
encaminhado pelo Poder Executivo é um projeto complementar. Voltando a fazer uso da palavra, 
o Vereador Almir

 
mencionou que se o atual projeto é complementar, será preciso sanar as 

pendências em relação ao projeto anterior, já que o mesmo previa que o sorteio seria realizado 
até dezembro do mesmo ano. Dando continuidade, pediu ao

 
Senhor Presidente que solicitasse

 
do 

Assessor Jurídico da Câmara a mesma agilidade que teve na apresentação da Indicação de sua 
autoria, ressaltando que o Presidente fez a indicação verbal na semana anterior e já na presente 
sessão a indicação estava sendo apresentada formalmente. Afirmou que esperava contar com a  

presença do Assessor Jurídico na Sessão.  Na sequência, o Senhor Presidente  iniciou a ORDEM 
DO DIA, e colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) -  Requerimento do Prefeito 
Municipal, para que o Projeto de Lei Complementar nº 005/2019, que “Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS) do Município de Ituaçu-BAS, e dá outras providências, tenha a sua 
tramitação em caráter de urgência, urgentíssima, nos termos do Regimento Interno desta Casa e 
da Lei Orgânica do Município. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir,  afirmou ser contra o 
requerimento do prefeito para tramitação do projeto de lei que institui o REFIS em caráter de 
urgência, ao tempo em que, solicitou vistas ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, que 
institui a Planta Genérica de Valores e Terrenos, sobre a tabela de preço de construção e 
estabelece critérios de apuração do valor venal dos imóveis cadastrados no município de Ituaçu –

 
Bahia e dá outras providências. A votação obteve o seguinte resultado: 03(três) votos contra e 
05(cinco) votos favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por maioria 
simples o referido requerimento. Em seguida, o Senhor Presidente

 
questionou ao Vereador 

Almir,
 

se ele pediria vista de um projeto que está tramitando há mais de três meses no legislativo 
municipal.

 
Em resposta, o Vereador Almir

 
ratificou o seu pedido e afirmou que cabe ao 

Presidente decidir se acata ou não o
 

mesmo.
 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu o 
prazo de sete dias para o Vereador Almir, afirmando que pretende incluir o projeto de lei na 
Ordem do Dia da próxima sessão legislativa. O Vereador Almir

 
disse que gostaria de justificar 

o seu pedido de vista

 
ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, afirmando que foi realizada 

uma reunião na Câmara com um representante da Prefeitura, com o chefe do setor para sanar 
algumas dúvidas que alguns vereadores ainda tinham. Disse que o próprio Presidente e uma 
vereadora também manifestaram ter dúvidas em relação ao referido projeto, destacando que o 
Presidente esteve na EMAC, salvo engano, ao longo daquela

 

semana, para fazer 
questionamentos. Falou

 

que a iniciativa de realizar essa reunião com os vereadores partiu dos 
representantes do próprio poder executivo e que o objetivo dos vereadores era ter certeza sobre 
os valores reais que seriam cobrados. Afirmou que o Vereador Ronaldo, presidente da Comissão 
de Finanças

 

e Orçamento, tinha várias dúvidas, bem como o Vereador Otacílio, presidente da 
Comissão de Obras e Serviços Públicos, e que por esses motivos é que estava pedindo vistas ao 
Projeto de Lei. Em seguida, o Senhor Presidente esclareceu ao Vereador Almir que o prazo do 
pedido de vistas é de dois dias. Em resposta, o Vereador Almir afirmou estar à disposição caso 
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o Presidente resolva convocar uma sessão extraordinária antes da próxima sessão ordinária.

  

Fazendo uso da palavra, o Vereador Ronaldo

 

afirmou que as suas dúvidas não foram sanadas 
durante a reunião com os representantes do poder executivo, bem como as dúvidas de outros 
vereadores que estavam presentes. Disse que, na oportunidade, os representantes do poder 
executivo ficaram de rever o citado projeto, fazer algumas adequações para apresentar aos 
vereadores depois do recesso parlamentar, mas até o presente momento eles não compareceram 
na Câmara. Falou que ficou acertado

 
que seria marcada uma nova reunião antes da matéria

 
ser 

votada pelo legislativo. O Senhor Presidente disse acreditar que essa justificativa apresentada 
pelos Vereadores não são aceitáveis do ponto de vista jurídico para pedir vistas ao Projeto de 
Lei. Destacou que o projeto

 
de lei complementar nº 004/2019

 
foi encaminhado para o legislativo 

no mês de junho. Disse que entendia a preocupação dos vereadores, que ele e a Vereadora 
Tertulina procuraram a EMAC para esclarecer uma dúvida que foi suscitada pelo Vereador 
Ronaldo. Salientou

 
que o Vereador Ronaldo questionou onde ficava

 
o centro da cidade, que 

serviria de referência para a delimitação dos raios de distância. Disse que, segundo informações 
do Senhor Daniel, o centro da cidade foi delimitado como sendo um raio de 300m (trezentos 
metros) com ponto central na Igreja Matriz, que atinge até o Bairro 2 de Julho, onde  foi feito um 
loteamento e o Ginásio de Esportes do município. Afirmou ter feito algumas perguntas ao 
Senhor Daniel e perguntou, por exemplo, qual seria o valor de um terreno para os contribuintes 
que tem imóvel nesse raio, onde as alíquotas são as mais altas. Disse que em reposta, o Senhor 
Daniel informou que o valor será de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos)  no terreno por 
ano. Afirmou que alguns valores com a planta de instituição da planta genérica vão ficar abaixo 
do que é cobrado atualmente pelo município, que em alguns casos haverá aumentos pouco 
significativos de R$ 3,00 (três reais). Mencionou  que o Projeto de Lei visa unicamente a 
regulamentação da cobrança do IPTU que já foi feita de forma errada pelo município, e que não 
vê porque esteja havendo essa dificuldade e estejam sendo criados empecilhos para que esse 
projeto de lei seja votado pela Câmara de Vereadores. Destacou que muitos contrib uintes querem 
regularizar os seus terrenos e cobram do próprio legislativo uma providência no sentido de 
regulamentar. Enfatizou

 
que o prefeito já fez a sua parte e encaminhou o projeto de lei para a 

Câmara, cabendo agora aos Vereadores analisa -lo, fazer os ajustes necessários, propor as 
emendas e aprová-lo. Afirmou que os vereadores que tem dúvidas

 
podem procurar a EMAC para 

saná-las como fez a Vereadora Tertulina, parabenizando a mesma por isso e enfatizando que os 
vereadores precisam ter mais compromisso com o exercício da sua função.

 
Disse

 
ainda,

 
que os 

vereadores não podem ficar só esperando que o Executivo venha ao legislativo.
 

Dando 
continuidade, elogiou a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Alívio, afirmando que foi uma 
festa muito linda, agradecendo o convite para que o poder legislativo participasse do evento ao 
lado do Executivo e do Judiciário. Ressaltou

 

ser sempre bom buscar a palavra de Deus, 
especialmente nos momentos turbulentos da vida, mas também para refletir sobre a vida de uma 
maneira geral. Em seguida, questionou ao Vereador Almir, se ele confirmava o seu pedido de 
vista, recebendo do mesmo uma resposta afirmativa. O Senhor Presidente então concedeu o 
pedido de vista e informou a todos os vereadores que incluirá o projeto de lei

 

complementar nº 
004/2019 na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Destacou que há um consenso entre os 
vereadores de que se o poder executivo mantiver os mesmos valores de 2016, o projeto será 
aprovado pela Câmara, afirmando esperar que todos cumpram esse acordo. Afirmou que o 
legislativo não

 

tem interesse de aumentar a carga tributária do município, que o objetivo é 
apenas regulamentar uma cobrança de IPTU que já existe. Mencionou

 

que gostaria de deixar isso 
muito claro para a população, porque muitas vezes as informações chegam de forma distorcida 
para a sociedade, as pessoas ficam dizendo que o projeto vai instituir uma nova cobrança de 
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imposto, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Destacou que alguns contribuintes 
vão pagar um valor menor de IPTU com a instituição Planta Genérica de Valores e nos casos em 
vai haver um aumento, o mesmo é pouco significativo e vai ser de apenas R$ 3,00

 

(três reais). 
Voltou a afirmar

 

que o objetivo principal do Projeto de Lei é regulamentar uma cobrança que já 
existe no município. Dando continuidade, colocou em votação a 

 
Indicação apresentada pelo 

Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, para  a “Implantação no âmbito da Educação Pública 
Municipal, de um Cursinho Preparatório para o Vestibular e Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade.

 
Dando prosseguimento,

 
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 esclareceu que a ideia de representantes do poder executivo 
participarem de uma reunião na Câmara não partiu dos vereadores, mas sim dos próprios 
representantes

 
do executivo. Afirmou que na oportunidade ficou acertado que após o recesso 

parlamentar seria realizada uma nova reunião, já que os representantes do poder executivo 
identificaram a necessidade de fazer alguns ajustes no Projeto de Lei.  Afirmou que os vereadores 
não estão simplesmente esperando que o poder executivo compareça ao legislativo, até porque a 
sugestão partiu dos próprios representantes da Prefeitura. Disse que na reunião realizada, 
questionou onde ficava o centro e recebeu como resposta que seria onde fica localizado o Banco 
do Brasil, que até foi sugerido que fosse usado esse ponto como referência , até porque a agência 
pode mudar de local e seria melhor usar o nome de uma rua. Falou  que pediu uma simulação de 
valor de uma casa de cem metros quadrados, construída num terreno de cem  metros quadrados 
nos raios de distância de cem, duzentos, trezentos e quatrocentos metros do centro da cidade. 
Afirmou que isso facilitaria o entendimento por parte dos vereadores e da população, que o 
representante da Prefeitura assumiu o compromisso de trazer essa informação após o recesso 
parlamentar. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  disse que veio ao legislativo municipal 
por diversas vezes no mês de agosto com o objetivo de sanar algumas dúvidas com o Assessor 
Jurídico da Câmara em relação ao Projeto de Lei que institui a Planta Genérica de Valores, mas 
não conseguiu falar com o mesmo, enfatizando acreditar que pelo fato dos vereadores estarem 
em recesso, o Assessor Jurídico deve ter acreditado que também teria direito ao recesso 
parlamentar. Falou

 
que para ficar registrado, solicitou ao Controlador Interno da Câmara que lhe 

fornecesse um documento informando que naqueles dias esteve no legislativo e que o Assessor 
Jurídico não estava presente. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira:

 
Saudou a todos os presentes, e em 

seguida, o Edil afirmou que no seu entendimento já chegou na hora de colocar em votação o 
Projeto de Lei que institui a Planta Genérica de Valores, ressaltando acreditar que as pessoas 
contrárias ao mesmo não querem o crescimento de Ituaçu. Afirmou que as pessoas que tem 
conhecimento da matéria estão cobrando a sua aprovação pelo legislativo, já que precisam disso 
para regularizar os seus imóveis, mas não podem fazer isso por causa dessa pendência. Finalizou 
desejando um bom dia a todos os presentes.

  

Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:

 

Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil disse que a sua maior preocupação é com o desenvolvimento do 
município e que os vereadores sabem que alguns projetos precisam ser aprovados pelo 
legislativo para que as coisas caminhem em direção a esse progresso. Afirmou que conversou 
com algumas pessoas e

 

as mesmas lhe externaram a vontade de regularizar os seus imóveis e 
cobraram da Câmara a aprovação desse Projeto de Lei, porque isso vai permitir tal regularização. 
Mencionou que sem ter o documento de propriedade, os donos dos imóveis não conseguem 
resolver nada, não conseguem um financiamento pela Caixa Econômica Federal, Banco do 
Nordeste, ou outra instituição financeira para fazer uma melhoria. Disse acreditar que chegou a 
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hora de colocar esse projeto de lei em votação, que os vereadores não podem ser contrários à 
aprovação do mesmo e que se julgarem necessário fazer algum ajuste, que apresentam a emenda, 
no prazo regimental. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia! Ver. 
Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a Vereadora agradeceu 
ao Presidente da Câmara, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, por ter ido com ela na 
EMAC para esclarecer as dúvidas que tinha em relação ao

 
Projeto de Lei que institui a Planta 

Genérica de Valores, afirmando que é impossível tirar todas as dúvidas, mas que a presença do 
Presidente foi importante por ele ser mais experiente no exercício do mandato de vereador. 
Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Ver.

 
Euvaldo

 
Figueredo

 
da

 
Silva:

 
Após

 

fazer
 

as
 

saudações
 

de
 

praxe,
 

o
 

Edil
 

parabenizou o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Senhor André Mota Magalhães, pelo evento realizado e o Prefeito Adalberto Luz pelo 
apoio que deu nessa realização, afirmando que ambos estão de parabéns. Ressaltou que Ituaçu 
precisa ter mais eventos dessa natureza sendo realizados, porque trazem profissionais experientes 
e competentes para compartilhar o conhecimento que tem com os produtores do município. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia.  Ver.  Joel  Teixeira  Silva:  

Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por permitir  a  participação  em  mais  uma  sessão  

do legislativo municipal, e em seguida, o Edil agradeceu ao Deputado Federal José Rocha pelo 
suporte que lhe deu na sua ida a Salvador, salientando que precisou ir até a capital do estado para 
resolver um problema. Disse que o parlamentar é uma pessoa com a qual ele pode sempre contar 
e que por esse motivo não abre mão de apoiá-lo. Dando continuidade, disse que gostaria de 
aproveitar a presença do prefeito, para pedir ao mesmo a roçagem da estrada que vai da ponte até 
Tranqueiras, afirmando que os moradores estão sempre lhe cobrando esse benefício e que ele 
entende a cobrança, porque está mesmo precisando fazer esse serviço. Falou que a Vereadora 
Tertulina sempre passa por essa mesma estrada e conhece a situação. Destacou que tem 
determinados pontos em que o mato está quase fechando a estrada, que esteve recentemente na  
região do Coité para levar uma paciente que tinha sido operada em Brumado e durante a viagem 
ela questionou porque ele, na condição de vereador, não pedia ao prefeito para fazer a roçagem 
da estrada. Afirmou que os garranchos estavam pegando na lataria da

 
sua ambulância, que o 

prefeito não precisa nem fazer uma roçagem completa, podendo mandar só cortar as pontas dos 
galhos. Em seguida, afirmou que as estradas da região do Coité estão acabadas, sugerindo ao 
prefeito que vá lá pessoalmente para ver, já que existem buracos muito grandes na estrada, que a 
sua ambulância caiu em um buraco e ele precisou descer para conseguir sair. Acrescentou que 
foram feitos alguns quebra-molas na estrada e que alguns são tão altos que a sua ambulância 
ficou pendurada no meio da estrada. Falou que os moradores estão cobrando esse benefício e que 
alguns relataram que já estiveram na prefeitura para fazer esse pedido pessoalmente ao prefeito. 
Disse que eles lhe pediram para fazer esse pedido ao prefeito e que ele estava aproveitando a 
presença do mesmo na sessão para fazer o pedido. Dando continuidade, pediu que o Projeto de 
Lei que institui a Planta Genérica de Valores seja colocado em votação, ressaltando que cada 
vereador vota contra ou a favor de acordo com a sua vontade, mas o projeto precisa tramitar e ser 
votado. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, agradeceu ao Prefeito Municipal, Senhor 
Adalberto Alves Luz pela presença na Câmara de Vereadores, afirmando que ele é o prefeito que 
mais vezes compareceu ao legislativo, ressaltando que esse respeito entre os poderes é muito 
importante e ele se sente muito honrado por isso. Saudou a todos os presentes, ao tempo em que, 
justificou a sua ausência no evento promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, 
enfatizando ter tomado conhecimento de que foi um grande evento, parabenizando o Secretário, 
Senhor André Mota Magalhães, pela sua realização. Prosseguindo, o Senhor Presidente pediu a 
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compreensão dos vereadores porque estava presente na Câmara de Vereadores um professor que 
vivencia de perto a experiência do cursinho pré-vestibular no município

 

de Tanhaçu e que ele 
gostaria que o mesmo fizesse uso da palavra para explanar um pouco sobre essa experiência. 
Questionou ao plenário se todos estavam de acordo, e não havendo nenhuma manifestação 
contra, franqueou a palavra ao Professor Josenilton Nunes. Fazendo uso da palavra, o Professor 
Josenilton Nunes, inicialmente saudou a todos os presentes, ressaltando

 
que o vereador e 

Presidente da Câmara, Márcio Aparecido Araújo Rocha é também um amigo. Prosseguindo, 
mencionou que ele vem acompanhando de perto o Projeto Universidade para Todos no 
município de Tanhaçu-BA, destacando que já foi aluno desse cursinho e que há quatro anos atua 
como um dos coordenadores de base do mesmo. Destacou que a Universidade

 
para Todos é um 

projeto do Governo do Estado da Bahia, criado em 2004, através do Decreto N.º 9.149. Enfatizou
 

que devido ao seu grande sucesso, o Governador Rui Costa reeditou esse Decreto, sob o N.º 
17.610/2017. Parabenizou os vereadores pela aprovação unânime da indicação do Vereador 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, ressaltando que é uma indicação importante, que mexe com 
todo o futuro da população de Ituaçu, a exemplo do vem fazendo com a população de Tanhaçu. 
Disse que o Projeto Universidade para Todos é desenvolvido pelo Governo da Bahia em parceria 
com as universidades estaduais, sendo dividido por polos, e que Tanhaçu integra o polo da 
UESB e Ituaçu o da UNEB. Disse ainda, que participou de um curso na UESB ao lado de outros 
coordenadores, e na oportunidade eles questionaram porque Ituaçu, com tanto potencial, com 
tantos jovens querendo ingressar na universidade, não ser beneficiado pelo Projeto Universidade 
para Todos. Falou que o Governo da Bahia dá total apoio ao prefeito que queira implantar o 
projeto no município, que o gasto mais expressivo para o município é a contratação de cinco 
professores, porque as disciplinas oferecidas são português, matemática, redação, física, química 
e biologia, as quais são as matérias essenciais. Afirmou que esse cursinho ajuda na preparação 
dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é usado por 90%  (noventa por cento)  
das universidades para selecionar os alunos via SISU e PROUNI. Destacou  que o cursinho 
também prepara os alunos para o vestibular. Enfatizou que os alunos da

 
Universidade para Todos 

são oriundos de escolas públicas, ganham isenção das taxas de inscrição no vestibular, que o 
cursinho funciona como um reforço para os alunos que estão cursando o terceiro ano do ensino 
médio, e que caso ainda restem vagas, pessoas que já concluíram o ensino médio e preenchem o 
perfil, também podem frequentar. Afirmou que normalmente o cursinho disponibiliza de 
quarenta a cinquenta vagas, mas que outras pessoas podem assistir às aulas na condição de 
ouvintes, podendo estes também ser

 
beneficiados pela isenção do pagamento de taxas de 

inscrição no vestibular, caso comprovem a frequência. Disse que Tanhaçu são disponibilizadas 
cinquenta vagas, mas cem jovens frequentam o Universidade para Todos e todos serão 
beneficiados pela isenção no pagamento da taxa de inscrição, o que representa uma economia de 
R$ 10.000,00

 

(dez mil reais), já que a taxa cobrada pela UNEB é R$ 100,00

 

(cem reais). 
Salientou

 

que R$ 100,00

 

(cem reais)

 

para um jovem de baixa renda é muito dinheiro. Disse que o 
projeto foi implantado na gestão do ex-prefeito João Francisco e que o atual prefeito está dando 
continuidade por entender que é uma coisa boa para Tanhaçu. Afirmou que Tanhaçu vem se 
destacando entre as vinte cidades integrantes do polo da UESB como uma das que mais envia 
jovens para a UNEB e outras instituições de ensino superior como UFBA, UNEB, FTC, 
FAINOR, entre outras, nos mais variados cursos oferecidos por essas universidades. Mencionou

 
que

 

Tanhaçu tem cerca de quatrocentos jovens cursando o nível superior, que já tem médico, 
dentista e outros profissionais formados que passaram pela

 

Universidade para Todos em 
Tanhaçu. Ressaltou que Ituaçu tem muito potencial e que mesmo sem o suporte da Universidade 
para Todos, muitos jovens estão conseguindo serem aprovados, enfatizando que a implantação 
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do cursinho vai ampliar esse número. Disse acreditar que o prefeito e sua equipe não vão medir 
esforços para implantar a

 

Universidade para Todos em Ituaçu. Afirmou que o maior custo é a 
contratação dos professores, mas se o prefeito optar, poderá ser contratado

 

os monitores da 
própria universidade. Comentou

 

que em Tanhaçu, a opção usada foi contratar os professores por 
hora/aula, sendo que cada professor dá quatro aulas por se mana, totalizando dezesseis

 

horas/aula 
por mês. Disse

 
que quando a opção é por trazer os monitores, o município arca com os custos de 

deslocamento e hospedagem dos mesmos e que isso acaba tornando o custo mais alto. Disse que 
em Tanhaçu o prefeito optou por contratar professores capacitados do próprio município, mas 
que alguns tiveram que vir de fora, porque não havia disponibilidade de profissional em 
Tanhaçu. Destacou que a

 
Universidade para Todos é uma política pública muito bem aceita pela 

população, que tem levado o nome de Tanhaçu para vários cantos do estado, que no futuro o 
município vai ganhar com isso, já que muitos dos profissionais que vão se formar, retornarão 
para o município de origem. Falou

 
que antigamente era muito difícil ter um médico, um 

enfermeiro do próprio município, mas hoje a realidade é diferente. Dando continuidade, o 
Professor Josenilton elogiou o trabalho desenvolvido pela Câmara de Vereadores, afirmando que 
tem costume de frequentar outros legislativos e que os vereadores de Ituaçu estão de parabéns 
pela forma como conduzem os trabalhos legislativos. Convidou os vereadores a ir a Tanhaçu 
para conhecer a Universidade para Todos e constatar a veracidade da sua fala. Afirmou que para 
ter um filho fazendo cursinho pré-vestibular em Vitória da Conquista, com todas as despesas, a 
família gasta em média cerca de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que as pessoas tem costume de 
valorizar mais os profissionais de cidades maiores, mas existem muitos professores competentes 
na própria cidade, habilitados para ensinar no cursinho pré-vestibular Universidade para Todos 
em Ituaçu. Na oportunidade, colocou-se à disposição dos vereadores, do prefeito e Secretária de 
Educação para discutir a implantação do cursinho pré-vestibular em Ituaçu, afirmando que tem 
muitos detalhes e não é possível esclarecer tudo de uma vez só. Falou  que os vereadores vão 
ficar muito satisfeitos quando, no futuro, receberam o convite para formatura dos alunos que 
passaram pela

 
Universidade para Todos, enfatizando que esses alunos são sempre muito 

agradecidos aos que lhes ajudaram. Dando continuidade, disse que vem lutando há
 

muito tempo 
pela reconstrução da BA-142, afirmando ser contra a realização de operação tapa-buracos, 
porque é um paliativo de pouca durabilidade, mas que faz com que a população fique 
acomodada. Falou

 
que tem

 
usado as redes sociais para cobrar do governador Rui Costa a 

realização dessa obra, que muitas vezes as pessoas o criticam por isso, mas que ele não se 
importa, porque está fazendo algo para beneficiar a todos. Destacou

 
que a estrada é muito 

perigosa, estreita, sem acostamento, que

 
está sendo feita uma operação tapa-buraco, mas que já 

tem um tempo que a mesma foi interrompida e ele não sabe o porquê, questionando se o 
Presidente pode lhe dar algum esclarecimento a respeito disso. Disse que o Governador Rui 
Costa, ao lado do Secretário de Estadual de Infraestrutura, no programa Papo Correria, 
comentaram a construção da nova ponte em Sussuarana, lembrando que em 2007 houve um 
trágico acidente no local e que uma das vítimas foi o seu tio. Afirmou que desde então vem 
cobrando a construção de uma nova ponte, até como forma de homenagear as pessoas que 
morreram naquele trágico acidente. Mencionou

 

que o Secretário Estadual de Infraestrutura 
anunciou que o Banco Mundial já liberou os recursos e o trecho entre o entroncamento e Anagé e 
Mucugê será refeito. Disse que isso é ótimo, que a obra já foi licitada e a empresa deve iniciar a 
obra em breve, mas que a estrada entre Tanhaçu e Ituaçu precisa de um paliativo até lá, porque 
os buracos estão aumentando e isso está colocando em risco os motoristas que trafegam por essa 
via. 

 

Por fim, o Professor Josenilton agradeceu a oportunidade de fazer uso da palavra, e 
colocou-se à disposição dos vereadores para conversar sobre assuntos relacionados ao setor de 
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educação, afirmando que seu maior objetivo é ver Ituaçu crescer. Em seguida, o Senhor 
Presidente, agradeceu ao Professor Josenilton Nunes por ter comparecido ao legislativo, 
ressaltando que esteve com o mesmo no dia anterior e comentou sobre a sua intenção de 
apresentar a indicação. Disse que o prefeito também estava presente e mostrou interesse em 
implantar o Projeto Universidade para Todos em Ituaçu. Afirmou que a explanação dada pelo 
Professor Josenilton Nunes foi muito boa e que toda população do município lhe agradece pela 
disponibilidade de sair de Tanhaçu e vir até Ituaçu para fazer isso, ao tempo em que, agradeceu a 
presença das pessoas que chegaram após a sua fala inicial. Dando continuidade, informou aos 
vereadores que o Artigo 173 do Regimento Interno institui que os projetos que estejam 
tramitando em regime de urgência não podem ter a sua discussão e votação adiadas. Afirmou 
que na próxima sexta-feira, dia vinte e três, colocará em primeira discussão e votação o Projeto 
de Lei Complementar N.º 005/2019. E, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão.

 

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

 

a

 

presente

 

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 Vereado res de Ituaçu-BA, em 
dezesseis

 

de agosto de dois mil e dezenove. 

 

___________________________________________

 

____________________________________________ 
 

____________________________________________
 

____________________________________________
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 

____________________________________________  

___________________________________________   

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________ 
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