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Ata da Décima

 

Segunda

 

Sessão Ordinária do Primeiro

 

Período, do Terceiro

 

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

 

Aos

 

dezessete

 

dias

 

do mês 
de maio

 
do ano de dois mil e dezenove, às

 
oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 

Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da 
Câmara, esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, tendo como Secretários os Vereadores, Joel Teixeira Silva (1º Secretário) e Euvaldo 
Figueredo da Silva (2º Secretário).

 
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro 

de Presença os seguintes Vereadores: Márcio Aparecido Araújo Rocha (Presidente);
 

Reinalvo 
Rocha Ferreira (Vice-Presidente); Joel

 
Teixeira Silva -

 
1º Secretário; Euvaldo Figueredo da Silva 

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

 
e 

Tertulina Silva Andrade.
 

Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador 
Márcio Aparecido Araújo Rocha , “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao 
tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que 
submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes.  Dando prosseguimento aos 
Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE  e solicitou ao Primeiro  
Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) -  Ofício nº 045/2019, datado de 
quatorze de maio do corrente ano, encaminhado pelo Pregoeiro deste Município, Senhor Edilson 
Novais Silva, à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu -BA, solicitando o auditório da 
Câmara Municipal de Vereadores no dia 23.05.19, a partir das 09hs00min, para  a realização da 
sessão de julgamento do Pregão Presencial nº 012/2019 (Transporte Escolar) e ao mesmo tempo 
convidar representantes do renomeado órgão a assistirem a sessão; b) -   Oficio nº 048/2019, 
encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Vanildo Ribeiro Araújo, A 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu/BA.,  com o seguinte teor: Ituaçu, Bahia, 16 se maio 
de 2019. Oficio nº 048/2019 GSFA. A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu/BA. Assessor 
Jurídico, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva. ASSUNTO: Encaminhamento. 
Senhor Assessor, Pelo presente, envio

 
informações quanto à demanda recebida no dia 07.05.19, 

através do oficio protocolado junto a Secretaria de Educação, que conduz o questionamento 
quanto a dotação orçamentária para cobrir as despesas para a aplicação dos dispositivos do 
Projeto de Lei nº 001/20119, que altera e acresce ao anexo único da Lei Municipal nº 896/2013, 
que institui o Plano Municipal de Educação do Município de Ituaçu, para o decênio 2013/2022. 
Oportunamente justifico que tal projeto inicialmente não requer a injeção de recursos oriundos 
do orçamento municipal para sua execução, tratando, portanto

 
de estimulo e incentivo a fim de 

garantir a meta 14 proposta na Lei Municipal 896/2013. No entanto, vale ressaltar que todas as 
despesas provenientes do FUNDEB devem estar amplamente amparadas pela Lei nº 
11.494/2007, que rege

 

e norteia o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação. Assim

 

sendo, informo que todas as despesas 
que correrem no âmbito

 

da Secretaria de Educação, será primordialmente executado com a 
disponibilidade de recursos e certamente observando a legislação vigente em consonância com o 
TCM –

 

Tribunal de Contas dos Municípios, por esse motivo segue abaixo as unidades 
orçamentárias possivelmente utilizadas em qualquer eventualidade que caracterizem manutenção 
da educação. Órgão: 05 –

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO –

 

ATIVIDADE: 2011 –

  
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

–

 

MDE –

 

25%; 
ATIVIDADE: 2014 –

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES BÁSICAS DO FUNDEB

 

40%. Ainda, em 
atenção aos questionamentos verbais dos nobres Edis na última sessão quantos ao projeto de lei 
nº 003/2019, informo que os cargos constantes do ANEXO II, terão suas cargas horárias 
distribuídas das seguintes formas: Coordenador de Transporte Escolar, Coordenador de Merenda 
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Escolar, Coordenador de Programas de Cunho Pedagógico, terão carga horária de 40hs semanais 
e serão vinculados ao FUNDEB 40%, conforme dispõe o art. 1º do mesmo projeto. Já o cargo de 
Assessor Jurídico compreende uma carga horária do 20hs semanais e suas despesas serão 
decorridas dos recursos próprios, vinculado a secretaria de Assistência Social do Município. 
Oportunamente renovo os votos de estima, apreço e distinta consideração.

 

Vanildo ribeiro 
Araújo –

 
Secretário

 
de Administração e Finanças –

 
Portaria 001/2017.

 
c) -

 
Oficio nº 289/2019, 

datado de sete de maio do corrente ano, encaminhado pela Secretária Municipal de Educação, 
Senhora Erica Santos Luz Amorim, ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Medrado dos Anjos e 
Silva, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores , em resposta a solicitação 
formulada pelo mesmo na Secretaria Municipal de Educação, em 07 de maio de 2019, 
informando acerca da fonte de custeio sobre despesas para aplicação do Projeto de Lei 
nº001/2019, com inserção da meta 14 no PME, a dotação orçamentária será por meio do Fundo 
MDE onde disponibiliza o mínimo das receitas do município para aplicação na Educação e/ou 
através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no percentual de

 
60 e 

40 a depender das particularizações e pleitos. Sem mais para o momento, aceite meus votos de 
apreço, estima e consideração. Erica Santos Luz Amorim –  Secretária Municipal de Educação.  

d) – Indicação apresentada pelo Vereador Almir Santos Pessoa , com  o seguinte teor: Exmo. 
Senhor Marcio Aparecido Araújo Silva MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 10 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: “Instalação de um novo Alambrado na 
Quadra Esportiva do Distrito de Tranqueiras, deste município de Ituaçu, Bahia”.  
JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem a finalidade de atender os anseios principalmente 
dos jovens e crianças esportistas daquele Distrito, vez que, o alambrado da quadra encontra-se 
totalmente destruído, o que se torna impossível a pratica do esporte. Naquele Distrito é comum a 
realização de torneios e, com a impossibilidade de realização de jogos, deixa não só os 
desportistas mas também toda a sua população frustrados, sendo assim, imperiosa a instalação de 
um novo alambrado naquele espaço esportivo.  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. Almir Santos Pessoa –

 
Vereador; e) -

 
Indicação apresentada pelo Vereador 

Almir Santos Pessoa, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Marcio Aparecido Araújo Silva MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 10 de maio de 2019. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Ex celência, 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: 
“Que sejam as crianças dos Povoados de Mamonas, do Capim Açu, São Mateus, Marçal, Taquarí 
e Povoados Circunvizinhos, sejam atendidas por meio de extensão da Creche do Distrito de 
Tranqueiras, deste município de Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA : A garantia da educação 
infantil de boa qualidade contribui para o melhor desenvolvimento das crianças e 
reflete

 

o

 

compromisso da administração pública para promover

 

uma sociedade mais equilibrada.  
A deficiência do ensino, na vida da criança, começa com a falta de creche. Esse é um desafio que 
o Poder Público precisa enfrentar rapidamente, e disponibilizar o benefício para todas as 
crianças. Os educadores garantem que as crianças que têm a oportunidade de frequentar

 

uma 
creche, têm mais autonomia, são mais sociáveis e desenvolvem o aprendizado mais rápido. Por 
outro lado, as crianças que não frequentam creches têm dificuldade para

 

se adaptar ao ambiente 
escolar e são mais lentas no aprendizado. Ademais, temos que medir esforços para melhorar a 
educação em nosso município, ofertando local adequado e confortável para iniciar a vida 
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educacional de centenas de crianças. 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. f) 
- Indicação apresentada

 
pelo Vereador Adriano Silva Machado , com o seguinte teor: Exmo. 

Senhor Marcio Aparecido Araújo Silva MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 10 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: INDICAÇÃO:

 
“Pavimentação e iluminação pública na Rua sem 

denominação, ultima rua indo para o Salobro, Travessa da Rua Clety Moraes, desta cidade de 
Ituaçu, Bahia”.  JUSTIFICATIVA : A referida pavimentação e a iluminação pública se impõem a 
toda localidade, como requisito para eficiência de infraestrutura, do tráfego e fator de higiene, 
conforto e estética urbanística, evitando-se ainda, a lama e a poeira, bem como, é 
importantíssimo a iluminação, por ser fator essencial para a promoção da segurança pessoal e do 
patrimônio dos munícipes.  Certo de contar com o acolhimento de Vossa Excelência e a 
aprovação dos 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. Adriano Silva Machado -  Vereador -  PTB; g) -  

Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silv a Machado, com o seguinte teor: Exmo. 
Senhor Marcio Aparecido Araújo Silva MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 10 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: “Construção de uma Praça de Lazer na 
localidade da Cobra, deste município de Ituaçu, Bahia”. JUSTIFICATIVA: A presente indicação 
visa proporcionar lazer e bem-estar aos moradores da localidade da Cobra, como também, das 
localidades circunvizinhas, proporcionando-lhes momentos de convivência entre crianças, 
jovens, adultos e idosos, além de embelezamento e valorização do patrimônio dos moradores. 
Estamos precisando de mais áreas de lazer, para que haja mais integração entre nossos 
munícipes, servindo ainda de instrumento de educação e de uma politica pública que traga 
momentos de alegria e divertimentos. Certo de contar com o acolhimento de Vossa Excelência e 
a aprovação dos 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. -

 
Adriano Silva Machado -

 
Vereador -

 
PTB; h) -

 Requerimento do Sindicato dos Professores
 

da Rede Pública Municipal de Ituaçu , com o 
seguinte teor: Requerimento de Sessão Extraordinária da Câmara. Exmo. Senhor Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-Bahia. Senhor Presidente, 
SIMPROI –

 

SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ITUAÇU,

 pessoa jurídica de direito privado, inscrita na entidade sindical sob CNPJ nº 12219514/0001-11, 
sediada à Praça Francisco Avelino dos Anjos, 2º Piso Comercial Dois Irmãos, nº 189, bairro 
Nossa Senhora Aparecida, Município de Ituaçu/BA, vem respeitosamente, requerer de V. Exa., 
que se digne convocar Sessão Extraordinária do Legislativo Municipal, com a finalidade de 
expor aos Nobres Edis desta Casa, por meio do Assessor Jurídico da Entidade Sindical, a real 
situação

 

pela qual perpassa a Educação Municipal de Ituaçu. Contando, como sempre, com  a 
costumeira atenção de V. Exa., e dos demais Vereadores, esperamos a aprovação do presente 
requerimento, com a determinação da convocação da Sessão Extraordinária, a fim de que a 
mesma seja realizada na primeira semana do mês de junho de 2019. Com o apreço e 
consideração, antecipamos nossos agradecimentos. Ituaçu, 17 de maio de 2019. Risoleyde Costa 
Silva – Presidente do SINPROI – MTE nº 46204007142/2010-92; g) – Convite à Câmara 
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Municipal de Vereadores, para a Festa em Louvor ao Sagrado Coração de Maria, no Santuário  
do Sagrado Coração de Jesus na Gruta da Mangabeira, com a seguinte programação: Novenas do 
dia 17 ao dia 25 de maio, com inicio às 19hs30min; Dia 25/05, após a novena Leilão de Prendas; 
Dia 26/05, Missa Solene às 10hs00min da manhã. Festeiros 2019: Jailma,

 

Priscila e Vade. Em 
seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavras 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 em seguida
 
o Edil destacou que o Projeto de Lei n.º 

03/2019 foi desmembrado por orientação do Assessor Jurídico da Câmara Dr. Antônio Augusto 
Medrado dos Anjos e Silva, e colocado em pauta na sessão anterior. Destacou

 
que os vereadores 

aceitaram fazer essa votação de parte do
 

projeto por acreditar que estavam fazendo uma coisa 
dentro da legalidade. Afirmou que tinha dúvidas em relação a alguns cargos na área da educação, 
mas a Presidente do Conselho convocou uma reunião para esclarecer as suas dúvidas. Disse ter 
conversado com

 
alguns advogados e os mesmos afirmaram que o projeto deveria ter sido votado 

na sua integralidade, que não poderia ter sido feito esse desmembramento e sim que deveriam ter 
sido feitas emendas ao mesmo. Solicitou ao Senhor Presidente que faça uma análise da 
legalidade da votação que foi feita. Em relação ao Projeto de Lei n.º 01/2019, destacou que votou 
a favor, mas que há divergências nos ofícios encaminhados pela Secretária de Educação e pelo 
Secretário de Administração, sendo preciso que isso seja corrigido, porque a Secretária de 
Educação diz que existe o recurso para ser aplicado, enquanto o Secretário de Administração diz 
que vai precisar de recurso. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou o parecer das 
comissões acerca do Projeto de Lei n.º 03-B/2019, que “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. Representando a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação, o Vereador Almir Santos Pessoa disse que iria apresentar o parecer verbal  sobre o 
referido projeto de lei, afirmando que seriam necessárias algumas correções no texto. Destacou  
que no item que cria o cargo de Coordenador de Transporte Escolar é preciso retirar algumas 
obrigações que não são do município, mas sim da empresa vencedora da licitação, a exemplo da 
necessidade de emissão de notas fiscais para pagamento, enfatizando que isso está errado, porque 
a empresa é que tem a obrigação de emitir a nota fiscal. Disse ser preciso acrescentar a carga 
horária de quarenta horas, que não estava previsto no projeto original. Afirmou que precisa rever 
os salários de cada um dos cargos criados no projeto de lei, dizendo que o salário de R$ 1.800,00

 (hum mil e oitocentos reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) precisam ser baixados. Disse
 

ainda, 
que o salário previsto para o cargo de Coordenador de Cunho Pedagógico deve permanecer o que 
está previsto no projeto de lei original. Sobre o cargo de Assessor Jurídico, afirmou ser preciso 
rever o salário.

 
Representando a Comissão de Finanças e Orçamento, o Vereador Ronaldo da 

Silva Rocha,

 

afirmou que o parecer da sua comissão será em conjunto com a comissão presidida 
pelo Vereador Almir e que as duas comissões querem rever o salário previsto para o cargo de 
Assessor Jurídico, porque é preciso ter certeza de que o salário não vai ultrapassar o salário que é 
pago aos procuradores concursados do município. Disse acreditar que se o salário for maior, isso 
é inconstitucional. Prosseguindo, o Senhor Presidente questionou aos presidentes da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de 
Educação, Saúde e

 

Meio Ambiente e Assistência Social, se os pareceres serão apresentados em 
conjunto? Diante da resposta afirmativa de todos, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 
Almir que emitisse o parecer verbal em conjunto. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 
afirmou que o parecer

 

sobre o Projeto de Lei nº 003-B/2019,

 

que 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, propõe as seguintes emendas: Emenda nº 1 -
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Excluir a atribuição do cargo de Coordenador de Transporte Escolar quanto a: -

 

Pedir empenhos 
e emitir notas fiscais para pagamento às empresas prestadoras do transporte. Emenda nº 2

 

-

 

acrescentar mais um artigo ao referido Projeto de Lei, para determinar a carga horária de 
quarenta (40)) horas semanais, para os cargos de Coordenador de Transporte Escolar; 
Coordenador de Merenda Escolar e Coordenador de Programas de Cunho Pedagógico, previstos 
no art. 1º do Projeto de Lei. Emenda nº 3

 
-
 

acrescentar mais um artigo ao referido Projeto de 
Lei, para determinar a carga horária de trinta (30) –

 
horas semanais, para o cargo de Assessor 

Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo Jurídico 
e Matéria, previstos no art. 3º do Projeto de Lei. Salientou que os salários para os cargos 
constantes no Anexo II, do mencionado Projeto de Lei, deveriam ser reduzidos, exceto, o cargo 
Coordenador de Cunho Pedagógico, justificando tal posicionamento devido a crise financeira 
que atravessa os municípios.

 
Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Antônio 

Augusto Medrado dos Anjos e Silva, 
 

esclareceu que também presta assessoria ao município de 
Contendas do Sincorá e que a Associação de Nutricionistas do Estado da Bahia já deve ter 
notificado a Prefeitura de Ituaçu também acerca da necessidade de contratar mais um 
profissional, porque cada nutricionista só pode ficar responsável por um determinado número de 
habitantes e que no município de Contendas do Sincorá já havia a necessidade de se contratar 
dois nutricionistas. Disse que em Contendas do Sincorá que tem uma população menor, existe a 
necessidade de contratação de dois nutricionistas, em Ituaçu a demanda deve ser ainda maior. 
Destacou que o nutricionista que vai assumir o cargo de Coordenador de Merenda Escolar deve 
ter autonomia para trabalhar, ressaltando acreditar que o cargo deve ser preenchido por um 
nutricionista e não por um profissional sem a devida qualificação. Mencionou que essa 
autonomia não se restringe ao cargo de nutricionista e que todos os profissionais como médicos e 
advogados tem autonomia para trabalhar, salientando, que essas informações são a título de 
esclarecimento. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir  disse que o Assessor 
Jurídico entendeu errado, afirmando não ser contra a criação do cargo, mas sim contra a 
delegação de poderes. Falou que o prefeito pode realizar um processo seletivo e contratar 
quantos

 
nutricionistas forem necessários para

 
atender a demanda do município.

 
Disse ser 

necessário atribuir a carga horária de quarenta horas para o Coordenador de Merenda Escolar e 
para todos os outros cargos.

 
Em seguida, o Senhor Presidente questionou aos membros das 

comissões responsáveis se todos estavam de acordo com o Parecer verbal emitido pelo Vereador 
Almir, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recebendo uma resposta 
afirmativa de todos.

 
Prosseguindo, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou 

em discussão e votação as
 

seguintes
 

matérias: a) –
 
Parecer Verbal apresentado em conjunto pelas 

Comissões
 

Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de 
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social,

 
sobre o Projeto de Lei nº 003-B/2019, 

que

 

“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”, com as 
emendas apresentadas.  Todos

 

os Vereadores votaram favoráveis ao referido parecer verbal 
acima mencionado. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de 
votos, o parecer verbal apresentado em conjunto pelas Comissões permanentes, acima referido; 
b) –

 

Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 003-B/2019, que  “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.”

 

Todos os Vereadores votaram 
favoráveis ao referido Projeto de Lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou

 

aprovado por 
unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 003-B/2019, que “Altera a Lei 787/2009, criando 
Cargos Comissionados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal 
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de Assistência Social e dá outras providências”.

 

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

 

esclareceu que os procuradores do município recebem um salário de R$ 
4.800,00(quatro mil e oitocentos reais) por uma jornada de trinta

 

horas, que é a máxima 
permitida pelo

 

Estatuto da Advocacia.

 

Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 

questionou 
qual vai ser a carga horária do cargo de assessor jurídico, já que o projeto prevê uma carga 
horária de quarenta

 

horas e o assessor jurídico esclareceu que a jornada máxima permitida é de 
trinta horas. c) -

 

Segunda e última 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; Todos os Vereadores votaram 
favoráveis ao referido Projeto de Lei; Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o 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; d) -

 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº

 
003-

A/2019
 

que “Cria o cargo de Assessor Jurídico que “ Cria o cargo de Assessor Jurídico no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo Jurídico. Fazendo 
uso da palavra, o Vereador Otacílio

 
afirmou que o seu voto é a favor da aprovação porque o 

Assessor Jurídico vai atender as pessoas carentes e são poucas as pessoas do município que tem 
condição de pagar um advogado. Disse que existem muitas pessoas carentes que dependem desse 
serviço e que votando a favor do projeto, está votando a favor do povo.  Fazendo uso da palavra, 
o Vereador Almir afirmou que o colega Ronaldo tinha solicitado esclarecimentos acerca do 
projeto e que essas explicações deveriam ser dadas pelo executivo e não pelo Presidente da 
Câmara. Defendeu que o Presidente da Câmara precisa levar em consideração os 
questionamentos feitos pelo Vereador Ronaldo, porque além de vereador, ele é presidente da 
comissão mais relevante para apreciação dessa matéria. Disse que o Assessor Jurídico da Câmara 
deve se limitar a prestar esclarecimentos quando for solicitado que assim o faça. Afirmou que 
tirou suas dúvidas sobre a matéria com a Secretária de Educação e que por esse motivo é que 
emitiu o seu parecer sobre o Projeto de Lei. Disse que esteve na Procuradoria do Município para 
tirar as suas dúvidas também, mas que o Vereador Ronaldo nã o tirou as suas dúvidas. Solicitou 
que o Presidente da Câmara tenha mais coerência nos seus atos e aguarde os esclarecimentos 
solicitados pelo Vereador Ronaldo Rocha antes de realizar a segunda votação. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente indagou ao vereador

 
Ronaldo se o voto dele era favorável ou não a aprovação 

do Projeto de Lei N.º 03-A/2019? Em resposta, o Vereador Ronaldo
 
afirmou que o seu voto 

seria favorável somente se o salário pago ao Assessor Jurídico não ultrapassasse o salário pago 
aos procuradores concursados do município. Destacou

 
que os beneficiados com a aprovação do 

referido projeto, são as pessoas mais carentes, mas que o projeto de lei não especificou como 
será feita essa seleção das pessoas que serão atendidas pelo Assessor Jurídico. Disse concordar 
com o Vereador Otacílio, afirmando acreditar que existe uma demanda muito grande no 
município por esse serviço, ressaltando que é sempre procurado pelos moradores da sua região 
em busca desse tipo de ajuda, mas que ele não tem condição de ajudar a todos, aproveitando para 
agradecer a ajuda que o Assessor Jurídico da Câmara tem lhe dado em alguns casos. Afirmou 
que o seu voto é a favor da aprovação do Projeto de Lei N.º 03-A/2019.

 

Fazendo uso da palavra, 
o Vereador Euvaldo

 

afirmou que a criação do cargo de Assessor Jurídico para atender às 
pessoas carentes dos

 

municípios é uma necessidade, afirmando que muitas pessoas não tem 
como pagar pelo serviço de uma advogado e precisam desse serviço gratuito que será oferecido 
pelo município. Em seguida, o Senhor Presidente falou que colocaria a matéria em segunda e 
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última discussão e votação novamente para não restar dúvida quanto a legalidade da mesma. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 003-A/2019 que “Cria o cargo de 
Assessor Jurídico

 

no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo 
Jurídico”. A votação obteve o seguinte resultado: 09(nove) votos favoráveis e 01(um) voto 
contra do Vereador Adriano Silva Machado. Continuando, o Senhor Presidente declarou 
aprovado por dois terços dos votos, o Projeto de Lei nº 003-A/2019

 
que “Cria o cargo de 

Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculado ao Núcleo 
Jurídico”. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação as demais matérias: e) -

 

Indicação apresentada pelo Ver. Almir Santos Pessoa, para “Que sejam as crianças dos Povoados 
de Mamonas, do Capim Açu, São Mateus, Marçal, Taquarí

 
e Povoados Circunvizinhos, sejam 

atendidas por meio de extensão da Creche do Distrito de Tranqueiras, deste município de Ituaçu, 
Bahia”, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos;

 
f) -

 
Indicação 

apresentada pelo Ver. Almir Santos P essoa, para “Instalação de um novo Alambrado na Quadra 
Esportiva do Distrito de Tranqueiras, deste município de Ituaçu, Bahia”, acima transcrita, sendo 
a mesma aprovada por unanimidade de votos; g) - Indicação apresentada pelo Ver. Adriano Silva 
Machado, para Construção de uma Praça de Lazer na localidade da Cobra, deste município de 
Ituaçu-BA, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; h) -  Indicação 
apresentada pelo Ver. Adriano Silva Machado, para Pavimentação e iluminação pública  na Rua 
sem denominação, ultima rua indo para o Salobro, Travessa da Rua Clety Moraes, desta cidade 
de Ituaçu, 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:  Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que seja reiterado o 
pedido que fez anteriormente ao prefeito para concluir a instalação dos braços de luz nas 
comunidades de Santa Clara, Baixa Funda, Canabrava, Guigó e Olhos D’água. Finalizou 
agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo o Edil

 
destacou ser presidente de uma equipe que 

disputa do campeonato de Ituaçu e queria aproveitar a presença do prefeito na sessão para dizer 
que as equipes não estão tendo como arcar com os custos para participar dessa competição, já 
que a taxa da inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais), que tem jogadores que vem de fora e 
não tem condição de arcar com esse custo de deslocamento, que a cada jogo vem um ou dois 
ônibus de torcedores para assistir às partidas. Pediu ao prefeito que arcasse com as despesas com 
a arbitragem para sobrar um pouco da renda para as equipes, porque se continuar da forma que 
está, as equipes da zona rural vão acabar desistindo de participar dessa competição. Afirmou que 
a sua equipe está participando somente para não perder a vaga, pensando nos anos seguintes, na 
esperança de que a cosia melhore. Destacou que cada ônibus fretado custa R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) e que eles ainda precisam abastecer os veículos de alguns jogadores que vem de 
fora. Falou que nesse campeonato cada equipe vai ter que gastar em média R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), só sendo vantagem para aquelas que chegarem à final, porque quem não chegar, vai ficar 
no prejuízo. Disse que se o prefeito der esse apoio, os desportistas de Ituaçu ficarão muito 
agradecidos. Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes. Ver. Adriano Silva 
Machado: Após fazer as saudações de praxe, o Edil apresentou uma Moção de Pesar verbal pelo 
falecimento do Senhor Anísio Honório Lima da Silva, destacando que todos foram pegos de 
surpresa pela sua morte, ressaltando que o mesmo era uma pessoa honesta e sincera, que 
contribuiu muito para o crescimento do município de Ituaçu. Ver. Otacilio Caíres de Souza: 
Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, ao tempo em que, 
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parabenizou o colega Ronaldo pelo pedido feito ao prefeito para apoiar o esporte, destacando que 
não está existindo esse apoio por parte da prefeitura e que o esporte é o meio mais fácil de 
manter os jovens afastados das coisas ruins. Disse que em sessão anterior fez o pedido ao poder 
executivo para apoiar a realização dos campeonatos da zona rural, afirmando que essas 
competições não têm recebido nenhum tipo de apoio e que isso tem sido uma constante, 
inclusive nas gestões anteriores. Mencionou que por falta do apoio que esses campeonatos da 
zona rural merecem, acaba sobrando para os vereadores, já que os representantes das equipes 
pedem os jogos de camisa, bola, patrocínio e os vereadores são obrigados a ajudar com recursos 
próprios. Pediu ao prefeito que apoie a realização dos campeonatos na zona rural e urbana do 
município. Destacou que o estádio de Ituaçu é um dos melhores da região, capaz de receber 
jogos de equipes profissionais e que o município deveria ter uma das melhores seleções. Em 
seguida, o Vereador Otacilio falou que fez uma indicação e já vem cobrando há bastante tempo 
os refletores da quadra de Almas Pobres, destacando que existe um

 
padrão, que fica a cerca de 

cem
 

metros do local, pedindo ao prefeito que faça a instalação dos refletores na referida quadra, 
tendo em vista que os jovens gostam muito de praticar esporte, mas muitos trabalham durante o 
dia e só podem praticar esporte à noite. Disse que os moradores solicitaram que ele fizesse 
novamente essa cobrança, porque estão iniciando os ensaios da quadrilha e precisam da 
iluminação da quadra para ensaiar. Dando continuidade, o Edil solicitou ao prefeito o envio de 
uma patrol para a mesma região, afirmando que foi usada uma retroescavadeira para consertar as 
estradas, mas essa máquina não é mais apropriada, sendo necessário usar a patrol para fazer o 
nivelamento das estradas. Destacou que além da estrada estar com vários trechos esburacados, 
ainda é preciso fazer a roçagem das mesmas, principalmente nas localidades do Angico, sentido 
Barra da Estiva até o Alto do Carro Quebrado, que está em péssimo estado. Falou  que as estradas 
de Boca da Mata para Tranqueiras e do Angico para Tranqueiras que também estão precisando 
de manutenção, além de diversas outras estradas da zona rural. Em seguida, afirmou que o 
projeto de lei votado na Ordem do Dia, visa exclusivamente criar o cargo de Assessor Jurídico, 
não sendo intenção beneficiar A ou B, cabendo ao prefeito nomear quem ele quiser para 
preencher a vaga criada. Disse

 
acreditar que o projeto é de grande importância e que os 

vereadores não poderiam deixar de votar a favor do mesmo, porque existem muitas pessoas
 carentes que precisam de um advogado, mas não tem condição de pagar. Salientou

 
que votou a 

favor desse projeto e que vai sempre votar a favor dos projetos que venham a beneficiar o povo 
de Ituaçu. Afirmou que os projetos que não forem em benefício do povo, que vai votar contra a 
aprovação e que não vai deixar de falar isso porque o prefeito está presente na sessão. Finalizou 
agradecendo a presença de todos.

 
Ver. Tertulina Silva Andrade:

 
Saudou a todos os presentes, e 

em seguida, a Vereadora agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo 
municipal, bem como,

 

pelas chuvas que caíram na sua região, afirmando que o ideal seria que ela 
tivesse caído em todas as regiões do município, destacando que a poeira nas estradas está demais 
e que no dia anterior ela teve que mandar um caminhão molhar alguns trechos da estrada em que 
acumulou mais pó, porque está horrível passar por aqueles

 

locais. Disse que gostaria de deixar 
claro que fez isso com recursos próprios e não da Prefeitura, porque pode ter alguém pensando 
que ela mandou fazer e a prefeitura é quem está pagando. Falou

 

que gostaria de aproveitar a 
presença do prefeito na sessão para pedir esclarecimento do mesmo

 

sobre o ginásio de Lagoa da 
Lage, destacando que o mesmo está fechado e isso é um absurdo. Falou

 

que os moradores estão 
revoltados e dizendo que se não for abrir para usar,

 

que é melhor mandar a máquina

 

derrubar. 
Prosseguindo, a Vereadora Tertulina mencionou

 

que

 

a água que vai beneficiar a Lage, Lagoa dos 
Patos, Pé de Ladeira, Abóbora e região vai ser licitada no dia dezessete. Dando continuidade, 
destacou que as portas do legislativo estão sempre abertas para todos, agradeceu a presença de 
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todos na sessão e finalizou desejando um bom dia.

 

Ver. Euvaldo Figueredo da Silva: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil enfatizou que só quem não tem coração pode votar 
contra o Projeto de Lei que cria o cargo de Assessor Jurídico, porque as pessoas carentes 
necessitam desse serviço. Ver. Elza Marillu Martinelly Silva Ramos: Saudou a todos os 
presentes, e continuando, a Vereadora esclareceu, que no tocante a parte do Projeto de Lei que 
trata da criação do cargo de Coordenador de Merenda Escolar, que sempre se posicionou de 
forma favorável, não só como vereadora, mas também como colega de trabalho do nutricionista 
Japy Ávila. Falou que quando começou a trabalhar na Secretaria de Educação, percebeu a 
necessidade de ter mais nutricionistas trabalhando no município. Afirmou que nessa época ainda 
não havia as três creches que foram inauguradas na atual gestão, existindo apenas as escolas e as 
duas creches da cidade. Disse ser muito importante a aprovação desse projeto para criar esse e os 
outros cargos também. Sobre a criação do

 
cargo de Assessor Jurídico, disse concordar com os 

vereadores que a antecederam, afirmando ser necessário tal cargo para atender as pessoas 
carentes do município. Ratificou as palavras do Vereador Ronaldo, afirmando que os vereadores 
não tem condição de ajudar a todos que os procuram, enfatizando que em alguns casos pede 
ajuda ao seu amigo e advogado Dr. Antônio Augusto. Mencionou que em sua fala o vereador 
Otacílio afirmou que vai votar a favor de todos os projetos que sejam encaminhados ao 
legislativo que beneficiem o município e sua população, destacando que esse deve ser o 
pensamento de todos os vereadores. A Vereadora Elza Marillu a firmou que não gosta de 
picuinha, de ficar dando indiretas, que não gosta disso, que é uma pessoa mais reservada e isso é 
até motivo de crítica por parte de algumas pessoas. Ressaltou  que está exercendo o mandato de 
vereadora e o seu principal objetivo é fazer com que o município se desenvolva. Finalizou 
desejando um bom dia a todos. Em questão de ordem, o Vereador Adriano  disse não ter votado 
contra a criação do cargo de nutricionista e sim contra a criação do cargo de Assessor Jurídico, 
por acreditar que é necessário realizar um processo seletivo para contratar o profissional, ou até 
mesmo um concurso público. Comentou a fala do Vereador Euvaldo, afirmando que o mesmo 
disse que só vota contra esse projeto quem não tem coração, destacando que o referido Vereador 
precisa olhar para trás e relembrar o seu passado. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir

 
solicitou ao Senhor Presidente que permitisse ao Delegado da OAB, Dr. Helcônio

 
Brito Morais

 falar por cinco minutos sobre a aprovação desse projeto de lei que criou o cargo de assessor 
jurídico.

 
Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente esclareceu que a prerrogativa para debater 

as matérias que estão em tramitação no legislativo é dos vereadores, não podendo outras pessoas 
participar

 
da discussão, mas como o projeto de lei já tinha sido

 
aprovado em duas votações, que 

ele não via
 

nenhum problema em franquear a palavra ao Delegado da OAB.
 

Após a deliberação 
do plenário, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Delegado da OAB. Fazendo uso da 
palavra, o Delegado da OAB, Dr. Helcônio Brito Morais,

 
saudou a todos os presentes, disse 

que inicialmente gostaria de fazer uma defesa do Vereador Adriano Machado, afirmando 
acreditar que ele não seja contra o atendimento das pessoas carentes desse município. Disse 
acreditar que ninguém seja contra isso, porque o cidadão carente do município

 

precisa e deve ser 
atendido com a melhor defesa jurídica possível, pelo melhor advogado possível. Enfatizou que 
existem diversos profissionais capacitados em Ituaçu, fazendo uma especial saudação a todos os 
seus colegas operadores do Direito. Disse acreditar que o Vereador Adriano Machado defende 
que a prestação da assistência jurídica deve ser prestada de forma diversa da que está prevista no 
Projeto de Lei aprovado pela Câmara, oportunizando ao prefeito a livre nomeação do advogado 
que vai ocupar o cargo. Destacou que a livre nomeação permite ao prefeito atual e aos próximos 
fazer uso político do seu Assessor Jurídico. Falou que talvez isso tenha ocorrido no passado, não 
tendo informação de que esteja ocorrendo na atual gestão, mas é uma possibilidade de que ocorra 
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no futuro. Afirmou ser Delegado da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Bahia, com 
muito orgulho, que é advogado inscrito na OAB de São Paulo, onde advogou por mais de uma 
década, tem o prazer de advogar na sua cidade natal, ressaltando que

 

nasceu em Vitória da 
Conquista, mas tem Ituaçu como sua terra natal. Ressaltou

 
que a OAB defende que todos 

recebam a tutela jurisdicional, afirmando que Ituaçu não está carente somente de atendimento 
judiciário gratuito, estando carente de um poder judiciário prestativo, que atenda as necessidades

 

do povo ituaçuense. Disse que é triste precisar de uma tutela jurisdicional e o estado se omitir. 
Sobre a lei que foi aprovada, Dr. Helcônio disse esperar que 

 
mesma

 
seja bem usada, afirmando 

acreditar que será, mas que ele gostaria de dizer aos vereadores que, no seu entendimento e no 
entendimento da OAB, talvez essa não foi a melhor forma. Afirmou que um Assessor Jurídico 
não é suficiente para atender as pessoas carentes do município, citando como exemplo,

 
uma ação 

de divórcio entre marido e esposa carentes, questionando o que vai ser feito nesse caso, já que o 
município só vai dispor de um advogado para fazer a assistência judiciária. Disse acreditar que a 
melhor forma seria criar um programa e os advogados interessados em prestar essa assistência 
jurídica deveriam fazer a inscrição e receberiam uma remuneração mínima para atender às 
pessoas carentes. Disse ainda,  não ser contra a assistência jurídica gratuita às pessoas carentes e 
que inclusive a própria OAB fez um pedido ao gestor no sentido de providenciar esse tipo de 
atendimento, mas a lei não foi feita da forma mais adequada, acreditando  que faltou uma maior 
discussão sobre o tema. Falou que eram essas as suas considerações e que ele gostaria de 
parabenizar a casa legislativa, inclusive ao Vereador Adriano Machado, destacando que talvez 
ele tenha sido mal entendido ao votar contra e que ele tem certeza de que não é a intenção do 
vereador deixar as pessoas carentes desassistidas. Voltou a defender q ue a forma ideal seria um 
credenciamento dos advogados e o pagamento de honorários mínimos aos mesmos, ressaltando 
que se assim o fosse, muito mais pessoas poderiam ser atendidas e com muito mais eficiência. 
Agradeceu aos vereadores pela oportunidade de falar e pediu para deixar consignado em ata que 
na condição de Delegado da OAB é obrigado a fiscalizar em defesa dos interesses dos colegas 
advogados que de alguma forma podem se sentir prejudicados, tendo ele a obrigação de agir.

 
Em 

seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Prefeito Municipal. Fazendo uso da palavra, 
o Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
respondeu ao questionamento feito pela Vereadora Tertulina, destacando que as construções

 feitas na gestão anterior foram inclusive inauguradas e receberam nomes, mas que até a presente 
data o município ainda não recebeu oficialmente algumas dessas obras, em razão das 
inconformidades existentes. Disse que o FNDE está exigindo que sejam cumpridas todas as 
exigências para que seja feita a entrega ao município. Afirmou que não pode obrigar a empresa a 
fazer a abertura, sendo que a obra não foi concluída e entregue ao município. Destacou que em 
situação semelhante está a praça do cemitério, que foi

 
inaugurada em dois mil e dezesseis 

(2016), mas só foi recebida oficialmente pelo município há mais de um ano depois do início da 
sua gestão. Falou que o ginásio da Lage não está fechado por birra do prefeito, que o melhor 
seria que ele tivesse sido entregue e servindo à população, mas isso depende do aval do FNDE. 
Disse que a Secretária de Educação está buscando essa regularização junto a empresa vencedora 
da licitação, mas caso isso não seja feito, será preciso formular uma denúncia, porque o 
município não pode ficar à mercê de uma empresa que não está prestando um serviço certo. 
Acrescentou que existe também o caso da creche, que também não foi recebida, que está com 
suas obras atrasadas e que eles estão buscando uma solução para isso. Voltando a falar sobre o 
ginásio da Lage, destacou que a sua gestão não tem culpa, porque o ex-gestor fez até festa para 
inaugurar, então a população se sentiu no direito de usar. Falou que o ginásio está fechado 
porque é de responsabilidade da empresa zelar pela mesma, que a empresa alegou que as pessoas 
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estavam usando e isso estava deteriorando a obra e por isso optou por fechar a mesma para que a 
população não usasse. Dando continuidade, o Senhor Prefeito disse ter ouvido as cobranças 
feitas pelos vereadores e que acredita que todas elas são justas e necessárias, mas que da forma 
como os vereadores falam, fica parecendo que o município vive num mar de rosas, que Ituaçu é 
cidade melhor do mundo, a que mais arrecada, a que mais recebe recursos do ICMS e que nunca 
faltou nada em outras épocas. Enfatizou

 
que se sente constrangido ao ouvir tantas cobranças, 

porque fica parecendo que o prefeito não quer fazer nada pelo município, sendo que muito tem 
sido feito. Disse que quase 80%(oitenta por cento)

 
das estradas do município já foram 

recuperadas, mas que as chuvas que, graças a Deus, tem caído causam estragos nas mesmas. 
Afirmou que o município tem duas patrols e elas não podem fazer todas as estradas ao mesmo 
tempo, destacando que o seu maior interesse é que as estradas estejam em bom estado e que as 
intervenções feitas são sempre para que fiquem com boa qualidade.

  
Destacou que o Vereador 

Ronaldo tem conhecimento do trabalho que foi feito no Campo Grande e toda região dos Gerais, 
que não há nenhuma interferência política na realização desse trabalho e que o objetivo é atender 
a todos os moradores, principalmente os agricultores que precisam  transportar sua produção. 
Salientou que o Vereador Sivaldo tem conhecimento do trabalho que foi feito nas estradas da 
Ovelha, na estrada que liga Ituaçu a Tranqueiras, que foram obras executadas com boa 
qualidade, assim como foi feita na estrada que liga Ituaçu a Tranqueiras, passando pelo Açude. 
Acrescentou que o vereador Márcio Aparecido tem conhecimento do trabalho que foi feito na 
estrada que liga Ituaçu ao povoado da Lage, bem como na sua região. Ressaltou  que não tem 
medido esforços, mas infelizmente é preciso conscientizar os vereadores que as vezes eles  agem 
achando que estão protegendo a população e não votam projetos que são necessários para o 
município. Prosseguindo, o Senhor Prefeito falou que ele está levando “porrada”  por causa de 
alguns projetos, mas que ele não pode se omitir, porque existe uma  lei federal que  o obriga a 
fazer a cobrança dos tributos de competência do município. Destacou  que o IPTU garante 
recursos para o município realizar os investimentos necessários, salientando  que encaminhou um 
projeto de lei no final do ano anterior, mas os vereadores não votaram a tramitação em regime de 
urgência, acreditando que ao fazer isso estavam protegendo a população. Disse que ao agir dessa 
forma, eles deixam a população sem médico especialista, sem a realização de pequenas cirurgias, 
sem instalação de mais braços de luz. Falou

 
que os vereadores precisam ter esse entendimento e 

a coragem de dizer para a população que esses projetos estão sendo votados em favor deles, 
porque o que tem sido pregado nesta casa legislativa é que o prefeito tem feito pedidos absurdos, 
que o ex-gestor faz uso da fala para dizer que o prefeito está propondo aumentos absurdos. 
Enfatizou

 
que o objetivo é fazer com que a atual gestão não tenha recursos para atender as 

pessoas, destacando ser preciso esquecer o passado e pensar no futuro como muito bem foi dito 
pelo

 
Dr. Helcônio. Afirmou se preocupar muito com o futuro de Ituaçu, para os filhos e netos 

dos atuais habitantes, destacando que o município é carente e necessita que as decisões para 
garantir esse futuro sejam tomadas. Disse que os vereadores são as pessoas que decidem os 
rumos do município, cabendo ao prefeito executar o que foi aprovado pelos vereadores, mas que 
ele não pode trabalhar sem recursos, ressaltando que basta ver as notícias para ver que a situação 
está difícil não só em Ituaçu, mas em todo o Brasil. Afirmou que as necessidades são muitas, as 
pessoas são carentes, mas o município não pode se eximir das suas obrigações, enfatizando que 
todos que possuem carro precisam pagar pelo documento todo ano,

 

questionando porque os 
proprietários de imóveis de Ituaçu não podem pagar o IPTU, que também é uma obrigação. 
Disse que as pessoas só pagam o IPTU em Ituaçu quando vão vender a casa e precisam 
regularizar a situação da mesma, mas que isso deve mudar e as pessoas precisam se conscientizar 
da importância de pagar todo ano, seja parcelado ou de uma vez. Afirmou que o projeto 
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encaminhado garantia a legalidade da cobrança, porque se for cobrada da forma como é hoje, 
não existe a legalidade na cobrança e o município pode ser obrigado a devolver o dinheiro ao 
contribuinte no futuro. Afirmou que foi gasto um horror de dinheiro para elaborar a planta 
genérica do município, sendo necessário sobrevoar todo o município para ver as localidades e 
fazer o mapa da cidade, mas quando

 
o referido projeto

 
foi encaminhado ao legislativo, 

simplesmente não foi votado por essa Casa. Mencionou
 
que o pensamento de alguns vereadores 

é que se o prefeito tiver mais dinheiro, vai trabalhar mais,
 
e isso pode atrapalhar os planos para o 

futuro político. Disse que não faz nada pensando nas próximas eleições, porque quem tem que 
ganhar é Ituaçu. Afirmou que não vive de política e que se no próximo ano tiver que entregar a 
Prefeitura, torce para que seja para uma pessoa de bem. Falou

 
que as pessoas não podem ficar 

torcendo e tentando prejudicar a atual administração só porque isso pode facilitar a vitória nas 
próximas eleições, prejudicando o povo com essas ações. Ressaltou

 
que não se pode apostar na 

política do quanto pior, melhor. Disse
 

que se os vereadores estão receosos em votar determinada 
matéria e querem que seja convocada uma audiência pública, que ele está à disposição para fazer 
isso, chamar a população para mostrar os benefícios da cobrança do IPTU, porque o município 
só tem a ganhar com tal cobrança. Destacou que a única cidade onde não é cobrada a TIP é 
Ituaçu, afirmando que a Prefeitura paga a iluminação pública e se a TIP fosse cobrada as pessoas 
pagariam em média R$ 2,00 (dois reais), questionando se isso representa um grande custo para a 
maior parte da população. Pediu aos vereadores que revejam essa decisão, ressaltando que ele 
está exercendo o mandato de prefeito, mas que outros prefeitos virão e os mesmos também serão 
beneficiados com a cobrança do IPTU. Salientou que é preciso  deixar de lado as questões 
eleitorais, esquecer as próximas eleições e lembrar sempre que a vida é feita de vitórias e 
derrotas, até porque as pessoas muito acostumadas a ganhar, acabam se perdendo. Disse que se 
os vereadores quiserem, ele pode enviar pessoas capacitadas para explanar sobre a necessidade 
de cobrar o IPTU, a forma como será feita a cobrança e os benefícios que isso vai trazer para o 
município. Disse ainda, que ele poderia ser até penalizado por não cobrar o IPTU, mas que isso 
não vai acontecer porque ele fez a sua parte, encaminhou o projeto para a Câmara e essa não fez 
a votação, destacando

 
que se ele não tivesse enviado,

 
responderia por improbidade 

administrativa. Disse que não é fácil para ele vir ao plenário do legislativo e defender a cobrança 
de impostos, porque isso causa um desgaste, mas ele não pode se eximir dessa obrigação. Dando 
continuidade, o Senhor Prefeito parabenizou os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei que 
criou o cargo de Assessor Jurídico, enfatizando não ter nada contra o vereador que votou contra a 
aprovação por entender que ele tem a sua opinião e que por isso é importante que as decisões 
sejam tomadas por um colegiado e não pode uma pessoa só. Afirmou que o objetivo do projeto 
não foi simplesmente criar um cargo, que ele foi convidado pela promotoria para verificar a 
possibilidade de prestar assistência jurídica às pessoas carentes e ele assumiu o compromisso de 
fazer isso através da Secretaria de Assistência Social. Falou

 

que posteriormente se reuniu com o 
Presidente da OAB Brumado e Dr. Helcônio, oportunidade em que os mesmos lhe 
parabenizaram pela atitude, mas ressaltaram que ele estava somente cuidando de um lado e 
questionaram se ele não iria cuidar do outro lado. Comentou

 

que na oportunidade foi informado 
que em Aracatu tinha sido aprovado um projeto de lei que permitia ao município contratar um 
segundo advogado para atender a outra parte carente. Afirmou que se reuniu com todos os 
advogados do município e que os mesmos lhe relataram as dificuldades enfrentadas, alegando 
que a prefeitura estava priorizando o atendimento de pessoas que não deveriam estar sendo 
atendidas. Afirmou que nunca houve essa priorização por parte da Prefeitura, que as pessoas 
carentes é que procuram a prefeitura em busca de assistência, sendo dever do município assistir 
essas pessoas. Falou que essas pessoas são encaminhada para a Secretaria de Assistência Social, 
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que fica responsável pelo

 

encaminhamento do caso para a Assessora Jurídica Dra. Monique. 
Disse que ficou preocupado com o fato de deixar um dos lados desassistidos e que, sem nenhuma 
pretensão política, encaminhou o referido projeto de lei para a Câmara. Destacou

 

que quando 
presta

 

assistência para uma pessoa, de alguma forma está prejudicando outra, que isso não é bom 
politicamente, mas para Ituaçu é bom e que isso é o que mais importa para ele. Mencionou

 
que 

na sua vida pública Ituaçu vem em primeiro lugar, que ele não é nada
 

se Ituaçu não estiver à 
frente, ressaltando que

 
se Ituaçu está bem, ele também está. Disse que não entende

 
porque em 

Ituaçu as pessoas tem lado, porque todos de alguma forma tem algum grau de parentesco, 
construindo uma grande família, mas por causa de política as pessoas acabam maltratando os 
parentes para ficar no poder, questionando qual a importância desse tal poder. Disse que até o 
presente momento ainda não se deu conta desse tal poder que ele tem, afirmando que o 
sentimento maior é de sofrimento, de lástima, por não poder concretizar as coisas que tem 
vontade. Questionou como as pessoas podem ficar brigando por esse suposto poder, que na 
verdade não existe, porque se dá conta de que não pode melhorar a vida de todo mundo. Disse 
que vê os vereadores reclamando das estradas e sabe que está prejudicando a população por não 
ter condição de consertar todas as estradas de uma vez só. Voltou a questionar onde está esse 
poder quando se vê tantas pessoas pedindo cestas básicas e a prefeitura não tem condição e 
atender a todos. Questionou se esse poder é de maldade, ruindade ou de não assistir as pessoas. 
Disse que sinceramente está exercendo o cargo, agradece a Deus, a Nossa Senhora do Alívio e às 
pessoas que votaram nele, mas pediu às pessoas que parem de brigar por esse poder que eles 
acham que o prefeito tem, porque quando eles chegarem lá vão ver que não podem fazer tudo 
que querem ou imaginavam. Afirmou que tem trabalhado e está com a consciência tranquila de 
estar cumprindo com o seu dever de homem público, com  toda dedicação. Falou  que aproveitou 
o fato do Deputado Nelson Leal ter assumido o cargo de governador interinamente para fazer 
alguns pedidos ao mesmo, salientando, que na oportunidade o parlamentar enfatizou que apesar 
de estar no cargo não poderia atender a todos os pedidos feitos, mas informou que no dia 
dezessete

 
será licitado o sistema

 
de abastecimento de água da Lage, que será abastecido pela 

Barragem de Cristalândia e tão logo seja licitado os trabalhos já serão iniciados. Afirmou que o 
sistema vai

 
beneficiar cerca de dez comunidades e isso é uma benção para Ituaçu. Disse que o 

Vereador Joel, que mora em uma das localidades que serão beneficiadas, conhece as dificuldades 
enfrentadas pela população, mas que depois de pronta a obra vai

 
ter acesso à água tratada. 

Ressaltou
 

que essa tem sido a sua luta, que tem buscado sempre os benefícios para Ituaçu. 
Comentou

 
que teve uma conversa com o Vereador Almir, que esse lhe relatou um pedido que 

tinha feito ao seu deputado e na oportunidade ele apoiou a iniciativa e torce para que a obra seja 
liberada. Disse que qualquer obra que for conseguida para o município será executada, 
independentemente de quem seja o deputado que tenha conseguido, questionando porque ele 
deixaria de levar o benefício para o povo. Dando continuidade, o Senhor Prefeito falou

 

que ao 
tomar conhecimento da intenção de extinguir a comarca de Ituaçu, a primeira pessoa que ele 
procurou foi o deputado Marquinho Viana para levar ao seu conhecimento, até para que depois 
ele não tenha o direito de dizer que a comarca foi extinta porque o prefeito não havia lhe 
procurado. Disse que também manteve contato com o Deputado Nelson Leal e o então Deputado 
Benito Gama, compartilhando com todos essa responsabilidade de não deixar extinguir a 
comarca de Ituaçu. Disse que no dia anterior foi informado de que haverá um sorteio para definir 
quais comarcas serão extintas e que Ituaçu corre o risco de perder. Falou

 

que se a comarca for 
extinta, Ituaçu vai perder cerca de quinze

 

funcionários que trabalham no fórum, recebem seus 
salários e injetam esses recursos na economia local. Afirmou que se isso acontecer será mais 
uma derrota para o município, assim como foi o fechamento da Itaguarana, que deixou cerca de 
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quinhentos

 

desempregados. Destacou que o município está enfrentando uma crise, que o TCM 
notificou o município recomendando o afastamento dos funcionários aposentados e que ele quer 
deixar claro para as pessoas,

 

que ele não está perseguindo ninguém, que está cumprindo aquilo 
que está sendo determinado. Afirmou que nesse momento de crise, com tantas pessoas 
desempregadas, não é admissível que uma pessoa aposentada continue trabalhando e que esse 
também é o entendimento do TCM. Disse que existe outro problema, que é o dos professores, 
que está sendo discutido para retirar algumas pessoas que não tem direito ao Plano de Carreira, 
da época de 1983. Falou

 
que todas as medidas estão sendo adotadas, que foi uma decisão dos 

procuradores do município. Destacou que quando assumiu a prefeitura, a primeira pessoa que 
recebeu foi Dr. Mateus e ele falou que o prefeito anterior não teve a coragem de resolver o 
problema e questionou se ele teria. Disse que informou ao mesmo que tinha coragem porque 
havia assumido para trabalhar por Ituaçu, que era empregado de Ituaçu e como tal iria cumprir 
tudo que fosse determinado por lei. Disse

 
ainda,

 
ter autorizado o procurador a fazer todo o 

processo para identificar o que era de direito, porque não tinha intenção de prejudicar ninguém, 
mas iria cumprir o que é de obrigação do município e defender os interesses da população. 
Afirmou que a qualquer momento alguns professores devem sofrer uma redução salarial, porque 
não tem o direito de receber. Salientou que não tem medo das críticas e nem de formação de  

motim, que vive para Ituaçu e vai seguir vivendo para Ituaçu, independentemente de estar 
prefeito ou não. Falou que todos os funcionários aposentados estão sendo afastados, inclusive 
professores. Afirmou que essa não foi uma decisão sua, que ele precisa seguir o  que for decidido 
pelos procuradores, porque eles têm o dever de defender os interesses do município. Em seguida, 
o Senhor Prefeito agradeceu ao Senhor Presidente pela oportunidade de fazer uso da palavra, 
pediu mais prudência aos vereadores nas suas cobranças e que ajudassem o município, citando 
como exemplo o projeto do IPTU, da TIP, afirmando que eles devem deixar  o município 
arrecadar o que é de direito. Destacou que todos que fazem política sonham em chegar ao cargo 
que ele está ocupando, e no futuro, se isso vier a acontecer, eles vão sentir as mesmas 
dificuldades que ele está sentindo e vão ficar desmoralizados se vierem ao legislativo pedir o que 
ele está pedindo hoje, já que adotaram hoje uma postura de ser contra. Disse que as pessoas vão 
questionar como antes a pessoa era contra e porque depois está pedindo para aprovar. Afirmou 
que Dr. Helcônio estava certo em seus questionamentos, que ele sabe como é difícil administrar 
um município em que as pessoas pedem mais

 
do que a prefeitura pode pagar, destacando que 

tem
 

conhecimento do seu histórico como advogado, que o conhece há muito tempo, que sabe que 
ele é uma pessoa guerreira, que foi para São Paulo, lutou e chegou, parabenizando o mesmo pela 
carreira brilhante, mas que infelizmente na política não tem como agradar a todos. Finalizou 
desejando um bom dia a todos.

 
Após a deliberação do Plenário, o Senhor Presidente franqueou a 

palavra ao ex-Prefeito, Senhor Juvenal Wanderley Neto. Fazendo uso da palavra, o ex-prefeito, 
Juvenal Wanderley Neto

 

saudou a todos os presentes, e prosseguindo, disse ter ouvido a fala do 
prefeito e que, na condição de ex-prefeito, não poderia se omitir diante daquela situação. 
Afirmou que foi prefeito e enfrentou muitas dificuldades, que acredita que o ex-prefeito 
Albercinho também enfrentou dificuldades, porque infelizmente Ituaçu não tem recursos 
próprios. Destacou que o município recebe repasses do governo federal e estadual e que esses 
recursos vêm num montante suficiente de janeiro a junho, mas de julho em diante a receita cai e 
fica abaixo das despesas, acreditando que a população não sabe disso. Enfatizou que em face das 
despesas que o município tem, ele acaba ficando vulnerável, porque qualquer crise no governo 
federal ou estadual afeta diretamente o município, porque o repasse diminui e isso prejudica o 
desenvolvimento de todos os municípios. Afirmou que os ex-gestores, incluindo ele mesmo, 
fizeram a cobrança irregular do IPTU sem saber que estavam agindo desta forma. Disse que na 
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época em que exerceu o cargo de prefeito ainda não era advogado e que os seus assessores da 
época não se atentaram para esse fato, até porque o pagamento do IPTU é obrigatório e o 
imposto está previsto na Constituição Federal, sendo dever do prefeito fazer a cobrança, podendo 
responder por improbidade administrativa quando não cobra. Falou

 
que essa cobrança também 

não pode ser feita de forma irregular e que é importante que o legislativo aprove a planta 
genérica. Afirmou que a sua fala não tem o objetivo de defender o atual prefeito, mas sim evitar 
que ele e os próximos prefeitos passem pelo que ele passou e o ex-prefeito Albercinho também 
passou, que é falta de recursos para fazer o que é preciso para atender a população. Comentou

 

que o prefeito se reuniu com ele e alguns vereadores e na oportunidade explicou que não haverá 
nenhuma alteração do valor cobrado e que os valores serão os mesmos da época em que era 
prefeito. Afirmou que a aprovação da planta genérica visa unicamente legalizar a cobrança de 
um imposto que está previsto na Constituição Federal e cuja cobrança é obrigatória. Destacou

 

que a responsabilidade de resolver esse problema não é só do prefeito, mas sim de todos que 
possuem imóveis em Ituaçu e que precisam pagar o IPTU, porque isso é obrigatório e um dever 
de todos que tem imóveis. Dando continuidade, comentou a aprovação do projeto de lei que 
criou o cargo de Assessor Jurídico, afirmando que tal nomeação cabe ao prefeito, mas antes 
mesmo dela ocorrer já estava provocando muita discussão e polêmica desnecessariamente, já que 
o projeto visa beneficiar a população carente do município, ressaltando que diante de tantos 
conflitos que foram criados nesta Casa por uma coisa em prol do município, que ele colocava o 
referido cargo á disposição do prefeito. Disse que foi ofendido por um colega  advogado por 
defender que a nomeação do Assessor Jurídico cabe ao prefeito, já que foi ele quem criou o 
cargo, sendo inclusive chamado de desleal. Salientou que aprendeu desde cedo a trabalhar, 
sempre trabalhou, fez o curso de direito e trabalhava ao mesmo tempo porque é pai de família e 
não aceita ter a sua imagem maculada perante a classe dos advogados.   Afirmou que nunca 
pleiteou o cargo de Assessor Jurídico ao prefeito, e que passaram essa informação para a classe 
dos advogados tentando macular a sua imagem. Destacou que a sugestão para que o município 
prestasse assistência jurídica gratuita às pessoa carentes não foi dele, mas sim do próprio cidadão 
que citou o seu nome em uma gravação. Disse não aceitar que esse cidadão venha ao legislativo 
para fazer

 
discurso moralista, que não aceita que ele se apresente como paladino da moral, 

porque ele não é. Na oportunidade, disse que se esse mesmo cidadão quer tanto o cargo, que 
converse com o prefeito e peça. Finalizou agradecendo ao Senhor Presidente pela oportunidade 
de fazer uso da palavra.

 
Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Líder da 

Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da Oposição, Vereador Almir Santos Pessoa , 
saudou a todos os presentes, e em seguida, disse que o ex-prefeito Neto em sua fala afirmou que 
foram criados empecilhos para a criação do cargo, mas que da sua parte não houve nenhuma 
movimentação nesse sentido. Afirmou ter conversado com os procuradores,

 
tirou todas as suas 

dúvidas e que depois disso decidiu votar a favor da aprovação do projeto de lei. Disse acreditar 
que não houve qualquer tentativa de criar empecilhos para a criação do cargo no legislativo, 
ressaltando que na sessão anterior foi realizada a primeira votação do projeto criando o cargo de 
Assessor Jurídico, ficando a primeira votação do projeto criando os cargos no âmbito da 
Secretaria de Educação para a presente sessão, depois que a Secretária de Educação prestou os 
esclarecimentos, ressaltando a importância da criação de tais cargos, já que não existe uma 
pessoa responsável pela coordenação do transporte escolar para fiscalizar e acompanhar o 
trabalho, evitando que pessoas faltem injustificadamente ou que veículos sejam conduzidos por 
pessoas sem habilitação. Disse que após a nomeação do coordenador de transporte escolar vai 
passar a cobrar do mesmo tudo isso. Destacou que não pode falar em nome dos outros 
vereadores, mas que antes de aprovar qualquer projeto de lei, ele precisa tirar todas as suas 

Fl. 162



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 1731 DE MAIO DE 2019

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

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

 
 

dúvidas, porque se assim não for, ele prefere votar contra. Sobre a fala do Vereador Euvaldo a 
respeito do voto dado pelo Vereador Adriano, afirmou ser preciso respeitar o voto dos outros 
vereadores. Enfatizou que o município tem uma advogada que trabalha no setor de assistência 
social, que é Dra. Monique, que ela já exerce essa função e tem portaria de nomeação. Sobre o 
cargo de assessor jurídico, disse acreditar que o prefeito deveria ter criado mais de um cargo, 
porque como foi dito pelo representante da OAB, Dr. Helcônio, existem muitas pessoas carentes 
no município e a demanda é muito grande. Citou o exemplo dado por Dr. Helcônio, 
questionando nos casos de divórcio entre pessoas carentes, qual das partes o município vai 
assistir. Sobre o projeto da planta genérica, afirmou acreditar que o prefeito deveria ser mais 
maleável com os vereadores, ressaltando que o gestor tem a assessoria de vários procuradores, de 
várias assessorias, levou dois anos para elaborar o projeto de lei e queria que o mesmo fosse 
apreciado no legislativo em quinze dias. Mencionou que os vereadores precisavam fazer uma 
análise cuidadosa da matéria, porque o impacto é grande. Disse ter ciência de que a cobrança do 
IPTU está prevista em lei, mas que a partir do momento que começa a ser feita a cobrança, só 
sobra para o vereador que aprovou o projeto na Câmara. Defendeu que projetos dessa relevância 
devem ser enviados com mais tempo hábil para serem analisados pelos vereadores, destacando 
que não entende muito de lei e que sempre tenta obter os esclarecimentos junto ao assessor do 
legislativo antes de dar o seu parecer, já que se um projeto for aprovado de forma errada, eles 
podem sofrer sanções no futuro. Dando continuidade, o Edil parabenizou a todos os vereadores e 
agradeceu aos mesmos por terem acompanhado o parecer emitido pela sua comissão. Falou que 
o prefeito fez uso da palavra para fazer alguns esclarecimentos, pedindo ao mesmo que voltasse  
mais vezes ao legislativo. Parabenizou a vereadora Tertulina pela iniciativa de mandar molhar as 
estradas da sua região, ressaltando que depois dela ter molhado, vieram as chuvas e que ela 
deveria mandar molhar de novo para ver se chove novamente. Em seguida, disse que o prefeito 
tem defendido que com a aprovação da planta genérica, os  proprietários poderão fazer a escritura 
pública dos seus imóveis em Ituaçu. O Edil falou que para fazer isso, os proprietários vão 
precisar pagar as taxas que são cobradas pelo poder judiciário, sendo preciso que haja uma 
parceria entre executivo e judiciário, já que na gestão do ex-prefeito Juvenal Wanderely Neto se 
tentou fazer isso, mas esbarrou exatamente na exigência do poder judiciário de cobrar todas as 
taxas. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício para o Secretário de 
Transportes pedindo esclarecimentos acerca dos Pregões N.º 12 e N.º 13, que vão acontecer 
nesse mês em Ituaçu. Disse que analisou a planilha, percebeu que houve uma elevação nos 
valores e ele quer explicações do Secretário de Transportes sobre o porquê dessa elevação. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos.

 
Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador 

Márcio Aparecido Araújo Rocha, saudou a todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu a 
presença do Prefeito

 
Municipal, Senhor

 
Adalberto

 
Alves

 
Luz, da ex-vereadora Senhora  Maria 

Rosa Teixeira, do ex-prefeito Senhor Juvenal

 

Wanderley

 

Neto, do advogado Dr. Helcônio

 

Brito 
Morais, da Secretária

 

Municipal

 

de Educação Senhora Érica

 

Amorim, do Chefe de Gabinete 
Senhor Aroldo

 

Chaves, do Assessor Jurídico da Câmara

 

Dr. Antônio Augusto, funcionários da 
Câmara, do nutricionista Japy Ávila e demais presentes. Em seguida, elogiou a fala dos 
vereadores que o antecederam, destacando que os mesmos demonstraram a sua preocupação com 
as pessoas carentes do município. Disse que isso é muito bom porque todos sabem o quanto 
Ituaçu necessita desse tipo de atendimento

 

jurídico, ressaltando que em nenhum momento 
qualquer dos vereadores que fizeram uso da fala questionaram a legalidade, cientes da 
necessidade dos mais carentes. Destacou que o prefeito em sua fala tranquilizou a todos 
informando que o município vai prestar assistência jurídica para ambas as partes nas ações que 
envolverem duas pessoas carentes. Mencionou que se a população não for a favor da prestação 
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desse serviço ou

 

não esteja satisfeita com o atendimento prestado pelo profissional contratado, o 
prefeito poderá acabar com o mesmo ou exonerar o advogado contratado, já que o cargo é de 
livre nomeação e exoneração. Afirmou que o fato do cargo ser de livre nomeação e exoneração é 
bom, porque se a população não estiver satisfeita com o atendimento vai se queixar com os 
vereadores e eles vão cobrar a melhoria desse atendimento. Sobre o projeto da planta genérica, o 
Senhor Presidente disse acreditar que o poder executivo deve convocar uma audiência pública

 

para tratar desse assunto, enfatizando que por oportunidade da realização da Jornada Pedagógica 
a palestrante questionou como era feita a cobrança do IPTU no município e que eles ficaram com 
vergonha de dizer que não existe uma lei regulamentando essa cobrança em Ituaçu. Salientou 
que isso é constrangedor para os vereadores, ressaltando que o encaminhamento do projeto de lei 
pelo poder executivo não quer dizer que o mesmo deve ser aprovado da forma como foi enviado, 
devendo o mesmo ser discutido e votado pelos vereadores. Afirmou que a discussão em plenário 
das matérias

 
que estão tramitando no legislativo é privativa dos vereadores,

 
e que enquanto for 

presidente não vai permitir que pessoas usem da Tribuna Livre da Câmara para debater esses 
projetos e tentar influenciar a decisão dos vereadores. Disse ter ciência da grande 
responsabilidade que os vereadores têm ao examinar as matérias que são submetidas à 
apreciação do legislativo, que todos têm a preocupação de fazer as coisas da maneira correta, 
visando sempre o bem do município. Enfatizou que assumiu o seu primeiro mandato em 2009 e 
logo no início da legislatura houve a tramitação do projeto de lei instituindo o Código de Ética e 
Postura, apresentado pelo então Vereador Antônio Costa Brito Sobrinho (Tonhão). Destacou que 
somente após a aprovação desse projeto de lei é que o município passou a ter algum tipo de 
regulamentação, citando como exemplo, o estádio municipal, onde as pessoas fizeram 
construções irregulares, mas como não havia regulamentação, ninguém fez nada, não cabendo 
agora discutir o mérito dessa questão. Falou que algumas votações são impopulares e alguns 
vereadores ficam temerosos de votar por medo de perder votos, mas que no futuro esse 
reconhecimento vem e a população vai agradecer. Disse que existem cidades antigas com ruas 
largas, enquanto Ituaçu tem ruas estreitas, onde os carros maiores enfrentam dificuldade para 
manobrar. Afirmou que esse Código de Postura deveria ter sido aprovado não em dois mil e nove 
(2009), mas logo que o município começou, porque se assim fosse, hoje a realidade de Ituaçu 
seria outra. Falou

 
que muitos políticos passaram pela história do município e não tiveram a 

coragem de encaminhar um projeto dessa natureza para a Câmara por temer a impopularidade do 
mesmo, mas isso acabou prejudicando a cidade,

 
a qual

 
cresceu de forma desordenada e com 

falhas na estrutura e assim vai ser para sempre. Afirmou que não é isso o que eles querem para 
Ituaçu., ressaltando

 
que apesar de ser muito doloroso

 
saber que isso vai ter um peso no 

orçamento das pessoas, que não vai agradar a todos, mas tem a convicção de que, no futuro, se o 
vereador souber explicar ao cidadão e esse não tiver intenção de fazer política baseada de certas 
coisas, quem tem a ganhar é a população. Em seguida, disse ao Vereador Adriano que ele tem a 
liberdade para votar de acordo com as suas convicções, que o Vereador Euvaldo não citou o 
nome

 

de nenhum colega em sua fala, sendo o mesmo merecedor de todo o respeito, destacando 
ainda que esse respeito deve ser mútuo entre todos os vereadores. Afirmou que o Vereador 
Euvaldo não desrespeitou

 

o Vereador Adriano e que este deveria ter sido mais respeitoso em sua 
fala, enfatizando que não foi a primeira vez que o Vereador Adriano usou da fala para 
desrespeitar um colega, pedindo ao mesmo que tenha mais respeito pelos colegas já que, como 
todos sabem, todos os vereadores estão ali de passagem e que o mais importante de tudo é 
cultivar a amizade, evitando os embates de cunho pessoal, que criam mágoas difíceis de 
esquecer. Pediu a todos os vereadores que sejam mais unidos e que estejam mais abertos ao 
diálogo, evitando que os debates se encaminhem para o lado pessoal. Dando continuidade, 
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franqueou a palavra ao Assessor Jurídico Dr. Antônio Augusto Medrado.
 

Fazendo uso da 
palavra, o Assessor Jurídico

 
esclareceu que o Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis de 

Ituaçu está exigindo que o município tenha uma planta genérica, porque existe uma lei que 
regulamenta o registro, mas que é preciso que exista uma planta genérica para complementar 
essa lei. Afirmou que a falta dessa planta genérica está prejudicando a cidade de Ituaçu, 
ressaltando que não vai entrar no mérito da discussão sobre valores cobrados no IPTU, cabendo 
essa discussão aos vereadores. Disse que os vereadores e o prefeito, que são os representantes do 
povo, precisa regulamentar isso, porque a falta da planta genérica está causando embaraços aos 
moradores, afirmando que algumas pessoas não estão conseguindo obter a escritura pública.  

Prosseguindo, o Senhor Presidente agradeceu os esclarecimentos do Assessor Jurídico, 
afirmando que ele tocou em um ponto importante dessa questão. Afirmou que o poder executivo  
precisa encaminhar o projeto de lei ao legislativo, aproveitando a presença do prefeito para pedir 
ao mesmo que solicite ao setor administrativo da Prefeitura que responda com a maior brevidade 
possível os ofícios encaminhados pelos vereadores solicitando esclarecimentos. Disse que 
existem projetos de lei tramitando na Câmara, dos quais foram solicitados esclarecimentos há 
cerca de vinte dias e que foi preciso entrar em contato diretamente com a Secretária e alguns 
funcionários da prefeitura para pedir que agilizassem, mas não teve retorno. Falou  que a 
agilidade na tramitação dos projetos no legislativo depende também da agilidade na prestação de 
informações por parte do poder executivo. Solicitou ao prefeito que encaminhasse

 
para o 

legislativo o projeto de lei da planta genérica para que possa ser debatido pelos vereadores, 
enfatizando que não existe nenhuma garantia de que o projeto será

 
aprovado da forma como foi 

encaminhado pelo poder executivo, podendo o mesmo sofrer emendas. Ressaltou que o papel da 
câmara é analisar os projetos de maneira célere e transparente. 

 
Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente voltou a 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 dezessete

 

de maio

 

de dois mil e 
dezenove. 

 
____________________________________________  

 
____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 
____________________________________________ 
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