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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e dois, 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 José Cesar Wanderley Brito, tendo como 
Secretários os Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º 
Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os 
seguintes Vereadores: José Cesar Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-
Presidente); Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Sivaldo 
Ferreira da Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Ronaldo da Silva 
Rocha, Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana e Ednei Novais Ferreira. Constatado 
o quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
Sessão”, ao tempo em que, saudou a todos os presentes. Destacou que esta sessão marca o início
do ano legislativo de 2022, desejando que fosse um ano de paz harmonia, compreensão e
entendimento, esperando que os vereadores possam executar um trabalho nobre em prol do
município, em prol da sociedade que tanto almeja uma melhora para Ituaçu. Dando continuidade,
o Senhor Presidente, solicitou que todos ficassem em pé para fazer um minuto de silêncio em
homenagem ao ex-prefeito Lupes José dos Santos, afirmando que o ex-gestor se dedicou a Ituaçu
no seu mandato de prefeito, nos dois mandatos de vereador, como presidente desta casa, como pai
de família, cidadão ímpar, popular e íntegro. Em seguida, convidou a todos para rezar a oração do
Pai Nosso. Prosseguindo, o Senhor Presidente, colocou em votação as atas das ultimas sessões
ordinárias, extraordinárias e solene, realizadas antes do recesso legislativo, tendo sido todas
aprovadas por unanimidade de votos. Dando seguimento, o Senhor Presidente, iniciou o
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes
matérias: a) – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito. M.D Presidente da Câmara  Municipal
de Ituaçu-BA. Ofício GPJ – nº 010/2022, datado de 14 de fevereiro do corrente ano, encaminhado
pelo Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor José César
Wanderley Brito, M.D Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, capeando Projeto de  Lei nº
001/2022, como o seguinte teor: Ofício GPJ – nº 010/2022. Ituaçu, 14 de fevereiro de 2022. Ref:
Projeto de Lei nº 01/2022. Senhor Presidente, Estramos encaminhando a essa Egrégia Casa de
Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei
Municipal nº 01/2022 que: “Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2022,
na forma que indica e dá outras providências”. Certos de sermos congratulados com a aprovação
do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente,
Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito. Ituaçu, 14 de fevereiro de 2022. MENSAGEM AO
PROJETO DE LEI Nº 001/2022. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Tenho a honra de 
submeter à consideração de Vossa Excelência e demais integrantes dessa ilustre Casa Legislativa, 
o presente Projeto de Lei, relativo à abertura de crédito adicional especial ao Orçamento Anual de
2022. A finalidade da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer é formular e
executar a política, a promoção e a exploração do turismo e atividades afins na cidade, e também
executar e promover o apoio e/ou patrocínio a projetos ou eventos de interesse social, turístico,
cultural, religioso e outros similares. Assim, é importante que recursos orçamentários sejam
alocados para as atividades a serem desenvolvidas, primando sempre pelo desenvolvimento de
atividades sustentáveis do ponto de vista ambiental. O presente Projeto de Lei foi elaborado a
partir da análise e empenho de nossos técnicos e atende às demandas e prioridades do Município,
especialmente na disponibilização de recursos para manutenção dos serviços de apoio ao turismo,
que é uma importante atividade para a nossa comunidade, representando principal fonte de renda
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para centenas de munícipes. Aliado a isto, a existem propostas cadastradas junto ao Governo do 
Estado da Bahia e ao Governo Federal para apoio a projetos de infraestrutura turística, 
necessitando assim de dotação orçamentária para que município se habilite à assinatura dos 
respetivos termos de convênios. Dessa forma, em obediência à Lei Orgânica do Município do 
Ituaçu, solicito a esta Casa a apreciação em regime de urgência do presente projeto, garantindo 
assim a reserva orçamentária para desenvolvimento das atividades do setor e ainda dos pré-
requisitos para a assinatura de instrumentos que visam a transferência de recursos para esta área 
essencial da economia de nossa cidade. Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro 
do prazo legal, renovo votos de apreço e consideração.  Atenciosamente, Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito - Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 001/2022, de 14 de fevereiro de 2022. 
“Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2022, na forma que indica e dá 
outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais. Faço saber que a Câmara de Vereadores de Ituaçu aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento 
Anual vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 973, de 12 de novembro de 2021, o crédito 
especial no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), para atender às 
programações abaixo discriminadas: Órgão: 2 - Prefeitura Municipal de Ituaçu; Secretaria: 009 -
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer; Unidade: 009 - Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer; Ação: 2.055 - Manutenção das Ações de Turismo; Elemento-Fonte: 3.1.90.11.00 
- 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil...R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
Elemento-Fonte: 3.3.90.14.00 - 00 Diárias – Civil...R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Elemento-
Fonte: 3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo... R$10.000,00 (dez mil reais); Elemento-Fonte: 
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.... R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ; 
Elemento-Fonte: 3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica....R$ 
70.000,00(setenta mil reais); Elemento-Fonte: 4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material 
Permanente...R$ 5.000,00 (cinco mil reais); TOTAL: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil 
reais); Parágrafo único. O Crédito Adicional Especial de que trata o art. 1º será resultante da 
anulação parcial ou total de dotações, nos termos do disposto no Art. 43, § 1º, inciso III da Lei n.º 
4.320/64. Art. 2º Para regulamentar a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o Art. 1º 
desta Lei, o Chefe do Poder Executivo editará, tempestivamente, o competente Decreto, conforme 
disposto no artigo 42, da lei Federal nº 4.320/64. Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a promover as alterações necessárias para compatibilização dos registros contábeis 
pertinentes à abertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei. Art. 4º Ocorrendo insuficiência de 
saldo nas dotações constantes do crédito adicional especial de que trata o Art. 1°, fica o Poder 
Executivo autorizado a promover sua suplementação até o limite estipulado no Art. 8º da Lei 
Municipal 973/2021. Art. 5º Ficam atualizadas as denominações das secretarias de numeração 004 
e 006 para Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, respectivamente, em atendimento à Lei Complementar 006/2017 e Lei 
Complementar 007/2017. Parágrafo único. Em decorrência das alterações citadas no Caput deste 
artigo, fica atualizado o Anexo I do Decreto Municipal 159/2021, para que a Unidade 
Orçamentária 009 passe a ser vinculada à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer. Art. 6º As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022 e 
os programas definidos no Plano Plurianual 2022-2025, em obediência a Lei Complementar 101 
de 04 de maio de 2000, ficam reajustados na conformidade com as alterações promovidas por esta 
Lei. Art. 7º Esta Lei entrará em vigor, na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, em 14 de fevereiro de 2022. Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito - Prefeito Municipal. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou às Comissões 
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Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei 
nº 001/2022, acima referido, para apreciação e apresentação do parecer ao referido projeto de lei, 
ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários 
dos expedientes lidos. Não houve uso da palavra. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou o 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação, as seguintes matérias: a) – Requerimento 
do Prefeito Municipal do Prefeito Municipal, para que o Projeto de Lei nº 001/2022, tenha sua 
tramitação em caráter de urgência.  Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do citado 
requerimento. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o
requerimento do prefeito, acima referido. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou das 
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, a 
apresentação do parecer verbal sobre o Projeto de Lei nº 001/2022, que “Autoriza a abertura de 
crédito especial ao orçamento anual de 2022, na forma que indica e dá outras providências”.
Fazendo uso da palavra o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 
Vereador José Antônio Brito Fontana, saudou a todos os presentes, agradeceu as presenças do
Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito Moraes e da sua esposa Inara, do Secretário de Turismo,
Senhor Francisco de Assis Nunes e demais presentes. Em seguida, apresentou o parecer verbal
favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 001/2022, acima mencionado, e em seguida,
questionou aos membros da Comissão, se estavam de acordo com o referido parecer, sendo
respondido pelos vereadores Ronaldo e Reinalvo, que sim. Fazendo uso da palavra, o Presidente
da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, apresentou o
parecer verbal favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 001/2022, acima referido, e em seguida,
questionou aos membros da Comissão, se estavam de acordo com o citado parecer, sendo
respondido pelos vereadores, Adriano e Tertulina, que sim. Na sequência, o Senhor Presidente,
colocou em votação os Pareceres verbais apresentados pelas Comissões Permanentes sobre o 
Projeto de Lei nº 001/2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 
2022, na forma que indica e dá outras providências”, acima mencionados. Todos os Edis votaram 
favoráveis à aprovação do citado parecer. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por
unanimidade de votos, os pareceres verbais, sobre o Projeto de Lei nº 001/2022, acima referido.
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2022 que “Autoriza a abertura de crédito 
especial ao orçamento anual de 2022, na forma que indica e dá outras providências”; Primeira 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2022,  que “Autoriza a abertura de crédito especial 
ao orçamento anual de 2022, na forma que indica e dá outras providências”. Todos os Edis 
votaram favoráveis à aprovação do referido projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 001/2022, acima mencionado. 
Em seguida, o Senhor Presidente, disse que o Projeto de Lei Nº 003/2021, de autoria da Vereadora
Tertulina, será submetido a segunda e última discussão e votação na próxima sessão legislativa.
Fazendo uso da palavra, o Vereador José Antônio, falou que o Assessor Jurídico Dr. Helcônio e
o advogado Dr. Valdemir, ficaram de se reunir para chegar a um consenso sobre esse projeto. Em
seguida, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis 
por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Ednei de Novais Ferreira: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, e afirmou que as máquinas estão trabalhando
na estrada que vai do Coité para Arrecife e Lajedo, salientando que recentemente chegaram três
máquinas na região de Tranqueiras, mas a pedido dos moradores do Coité, queria pedir ao gestor
que mandasse dar manutenção em um trecho pequeno, que fica próximo da casa do Senhor Luiz.
Disse que o trecho, apesar de não ser usado pelo transporte escolar, é usado pelos moradores para
se deslocar para a feira, para o posto de saúde e é preciso dar manutenção também. Disse que, a
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pedido dos moradores do Capim Açu, gostaria de pedir a manutenção da estrada, enfatizando que
choveu muito nesta região e as estradas estão muito ruins. Mencionou que é preciso, pelo menos,
tapar os buracos maiores, salientando que o Vereador Almir tem conhecimento do problema, sabe
que foi dada manutenção em umas partes, mas não em todas. Dando continuidade, o Vereador
Ednei falou que a barragem de Tranqueiras é responsável pelo abastecimento do distrito e região,
lembrando que no dia anterior fez um vídeo, a pedido da população, pedindo ao prefeito para
tomar uma providência. Disse que é situação de emergência, que o rio baixa muito rápido, a água
vai embora e não tem como encher a barragem de novo. Pediu ao Prefeito que tomasse uma
providência, enfatizando que se nada for feito a população vai sofrer com a falta d’água no final
do ano. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas, em especial
aos moradores das regiões de Mandassaia, Gama, Viana, Roncador, Melancia, Curralinho,
Baraúna, Várzea da Pedra, Umburanas, Olhos D’água, Lagoa dos Patos, Pé da Ladeira, Abóbora,
Verde, Tróia, Laje, Barreiro, Cansanção, Cubículo, Manoel Alves, Retiro, Jataí, Barriguda e
Foveira. Em seguida, a Vereadora, desculpou-se com os moradores de outras regiões, dizendo que
são muitas e não tem como falar todas. Agradeceu a Deus pelo retorno das sessões e a sua família
por tudo que tem feito por ela. Disse ter participado de uma reunião, no Espírito Santo, com o
futuro deputado Manoel Rocha, afirmando ser o mesmo um homem digno. Parabenizou o ex-
prefeito Adalberto Luz pela aprovação das suas contas, destacando que o ex-gestor mostrou
dignidade, cumpriu com o seu dever. Em seguida, a Vereadora Tertulina, pediu ao prefeito
Phellipe Brito que dê manutenção na ponte de Cristalândia, afirmando que o equipamento está
bastante danificado após as últimas chuvas, sugerindo que o gestor mantenha entendimento com o
prefeito de Brumado para que o reparo seja feito conjuntamente pelos dois municípios.
Questionou o prefeito sobre o pagamento do piso aos professores, afirmando ser preciso dar o
aumento a esses profissionais. Destacou que o professor tem extrema importância na vida das
pessoas, que seus pais foram seus primeiros professores, que qualquer profissão quem ensina são
os professores, enfatizando que sempre defendeu a categoria. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma
sessão, ao tempo em que, fez uma indicação verbal ao prefeito pedindo a roçagem das estradas do
município que ainda não foram roçadas, afirmando que algumas estradas estão praticamente
fechadas pelo mato, causando prejuízo aos motoristas que precisam trafegar por essas vias. Disse
que, recentemente, viu um motorista cortando os garranchos com facão, que parou para conversar
e ele lhe mostrou a lona toda rasgada pelos garranchos. Falou que a estrada que liga a Várzea ao
Açude foi roçada e foi um serviço muito bem feito, pedindo ao prefeito que dê continuidade a esse
trabalho nas outras estradas também. Mencionou que a estrada que liga Tranqueiras a Boca da
Mata, que liga o Barbosa à Piaba, Santo Antônio de Carolo e outras também precisam do
benefício. Dando continuidade, o Edil disse que o patrolamento das estradas está sendo feito, que
realmente começou na região de Tranqueira, já chegou a Mamona, que os moradores estão
pedindo a reforma de várias estradas, salientando que a estrada que vai para Barbosa está
praticamente interditada, que a Coelba nem está entregando as contas de energia em razão disso,
que está deixando em outras localidades e os moradores têm que ir buscar. Pediu ao Prefeito que
faça o levantamento da situação de todas as estradas do município e estabeleça um cronograma.
Afirmou ter conversado com o operador da patrol e ele não soube informar para qual região vai
quando concluir o trabalho. Enfatizou que essa informação é importante, haja vista, que as pessoas
sempre questionam aos vereadores sobre o cronograma. Pediu ainda ao prefeito, que colocasse
uma pessoa para acompanhar o trabalho da patrol, para catar as pedras, salientando que a patrol
deixa muita pedra solta e isso coloca em risco os motoristas, que recentemente um rapaz quase
caiu de moto ao bater em uma pedra solta na estrada. Afirmou que se o gestor fizer isso, o serviço
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vai ficar com melhor qualidade. Em seguida, falou que existem vários córregos que cortam as
estradas, que na estrada que liga Boca da Mata ao Açude tem uma passagem molhada bastante
estragada, a exemplo de outras. Pediu ao prefeito que dê manutenção nas passagens molhadas,
destacando que muitos a chapa de proteção dos carros menores pega nas pedras, quando passam
por estes trechos. Acrescentou que tem um córrego perto de Boca da Mata, outro perto do Angico,
que todos os dias o transporte escolar passa por estas estradas e é importante que seja dada
manutenção. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas,
externou os seus sentimentos aos familiares do ex-prefeito Lupes José dos Santos pelo seu
falecimento, afirmando que o ex-gestor foi um grande pai na política, uma pessoa que sempre o
incentivou, uma pessoa que acompanhou quando era jovem, ressaltando ter votado nele na eleição
que perdeu para o ex-prefeito Albercinho. Disse que ficou muito feliz quando Lupes veio para o
seu grupo político, destacando ser o mesmo uma pessoa que admirava muito, que depois das
sessões sempre ia à sua casa, juntamente com os vereadores Almir e Márcio Aparecido para
almoçar. Falou que Lupes tinha um enorme carinho, uma satisfação imensa de receber os amigos
em sua casa, que dedicou sua vida à política e vai deixar muita saudade. Manifestou os seus
sentimentos aos familiares de Antônio José de Souza Neto, mais conhecido como Neto de
Contendas, destacando que era um amigo, que praticamente toda semana passava em seus casa,
tomava café com ele, que sempre o ajudou nas campanhas políticas, pedia voto para ele no Bairro
Primavera, na Caatinga e nunca pediu nada em troca. Disse que ele fazia por amor, porque gostava
de ajudar o povo. Manifestou os seus sentimentos ao Deputado Estadual Marquinho Viana pela
perda do seu irmão Marcelo Viana, destacando que ‘Marcelão’, sempre participava dos eventos
políticos, tinha um problema de saúde e infelizmente não está mais aqui. Dando continuidade,
parabenizou a Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, na pessoa do Secretário ‘Chiquinho’ e da
Diretora Brena Rocha, afirmando que eles estão fazendo um belo trabalho. Disse que o Reisado
foi lindo demais de se ver, que todo mundo aplaudiu de pé o evento. Enfatizou que a Diretora
Brena Rocha está fazendo um trabalho brilhante, mostrando Ituaçu para todo o Brasil, destacando
que o município tem grande potencial no turismo, é uma potência no turismo religioso, conhecido
no Brasil inteiro, mas o turismo ecológico era pouco conhecido. Disse ainda, que esse trabalho da
equipe da Secretaria está apresentando o município ao Brasil, lembrando que recentemente um
amigo do Mato Grosso ligou perguntando sobre as cachoeiras. Parabenizou a toda equipe pelo
trabalho que vem realizando. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo, agradeceu ao prefeito
Phellipe Brito pelo trabalho que vem realizando à frente do município, afirmando que o gestor não
para e que tem acompanhado o seu trabalho. Destacou que o gestor está trabalhando na
recuperação das estradas, que uma parte já foi feita, outras ainda não. Afirmou ser preciso ter
paciência, que todas as estradas serão recuperadas. Agradeceu ao prefeito pela recuperação da
estrada do Barreiro, da Bateia e Espírito Santo, afirmando ter ficado muito bem-feita. Agradeceu
ao prefeito pelo início do trabalho de manilhamento das estradas dos Gerais, enfatizando que são
mais de trinta pontos de manilhamento, que está ficando um trabalho excelente, que todos
esperavam há muito tempo por esse trabalho, que as pessoas comentam que não tem como fazer o
reparo das estradas sem fazer o manilhamento, porque a região é muito acidentada e a chuva
estraga rapidamente as estradas. Agradeceu ao prefeito pela iluminação pública, afirmando que
nunca se viu tanto o braço de lâmpada em tão pouco tempo, que todos os vereadores são
testemunhas, que passou quatro anos pedindo braço de lâmpada para as localidades de Laranjeira e
São José, mas não foi atendido. Falou que nos últimos três meses, a atual gestão já colocou mais
de cinquenta braços de lâmpada na região dos Gerais, ressaltando que esse sim é um trabalho de
verdade e que merece toda confiança. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil, fez uma indicação verbal ao prefeito pedindo a
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perfuração de um poço artesiano na localidade do Riacho, afirmando ter conversado com os
moradores e eles pediram esse benefício com urgência. Pediu ao prefeito uma atenção especial nas
estradas da Ingazeira e Bateia, afirmando que emergencialmente pode ser feito uma operação tapa-
buracos e depois o serviço de encascalhamento e manilhamento. Pediu também uma atenção
especial na água do Catingueiro, afirmando ser preciso resolver com urgência essa situação. Ver.
José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil
disse que o Vereador Ronaldo já abordou muitos temas que pretendia comentar. Parabenizou o
prefeito Phellipe Brito por não estar medindo esforços para atender o povo de Ituaçu, afirmando
que em um ano de mandato o gestor fez mais obras que outros gestores em todo o governo,
referindo-se principalmente o gestor anterior. Disse ser testemunha da instalação dos braços de
lâmpada, que no povoado da Canabrava o povo vivia na escuridão, mas falou com o prefeito
Phellipe e o gestor não mediu esforços e está lá para qualquer um ver. Acrescentou que só faltam
dois postes porque são redondos, mas já pediu a seu amigo Roque Ribas para fazer a abraçadeira e
serão instalados braços de lâmpada nestes dois postes. Afirmou que vários vereadores, vários ex-
gestores já passaram pelo município e não foi feito esse trabalho na iluminação pública, mas o
atual prefeito Phellipe Brito está instalando braços de lâmpada em todas as regiões. Falou que a
região da Canabrava está 100% (cem por cento) iluminada graças ao trabalho do prefeito, que
atendeu um pedido do vereador Zé Paixão, destacando ter sito bem votado naquela região e que
está à disposição do povo. Afirmou já ter pedido ao prefeito e até o próximo mês será feito o
reparo da cabeceira da ponte, ressaltando que a chuva estragou, mas será consertada. Enfatizou
que isso é trabalho de quem tem compromisso com o povo, que foram instalados braços de
lâmpada no povoado do Cansanção e no povoado do Barreiro, que ainda faltam algumas casas,
mas o prefeito já se prontificou em colocar. Agradeceu ao prefeito pelo trabalho realizado no
primeiro ano de mandato, afirmando ter certeza de que o gestor vai dar continuidade nos próximos
anos porque tem compromisso com o povo, tem um grupo de vereadores ao seu lado, apoiando e
cobrando. Afirmou ter orgulho de falar que o prefeito tem um excelente quadro de funcionários,
de secretários, de assessores e todos estão de parabéns porque só fazem ajudar o gestor a
administrar o município com dignidade e honestidade. Agradeceu em nome do Assessor Jurídico
Dr. Helcônio Brito a todos os funcionários da prefeitura, salientando que eles são totalmente
diferente dos anteriores que hoje estão respondendo a processos. Dando continuidade, disse que
todo gestor tem obrigação de ter suas contas aprovadas, até porque se não for aprovada é sinal de
que não fez uma boa gestão. Mencionou que os processos continuam, que não é porque a conta foi
aprovada que não vai deixar de continuar os processos. Disse que a Polícia Federal enviou ao
Ministério Público Federal o inquérito para indiciamento do ex-gestor e alguns ex-secretários e
funcionários por crimes de responsabilidade. Afirmou que o parecer do TCM é técnico, que quem
aprova as contas são os vereadores, que no momento da votação vai apresentar todas as provas do
desvio do dinheiro público. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Sivaldo sobre a
manutenção das estradas, salientando que choveu muito na região, na Bahia, que em todas as
estradas foi passado pelo menos uma patrol, uma carregadeira, uma retroescavadeira, mas a chuva
veio e destruiu tudo de novo. Disse que a máquina concluiu um serviço à noite, choveu de
madrugada e estragou tudo de novo. Afirmou que o prefeito tem a boa vontade de mandar
consertar e que gostaria de pedir a compreensão do povo, ressaltando ter ciência de que é um
direito do vereador cobrar, mas o prefeito não tem como colocar uma a máquina em cada região,
tem que priorizar as que estão em pior estado. Disse que as máquinas estão trabalhando todo dia,
que o Secretário Átila não para, trabalha arduamente até nove, dez horas da noite para melhorar as
estradas, mas a previsão é que os meses de fevereiro e março serão de muita chuva também. Falou
que o prefeito Phellipe Brito tem boa vontade de consertar todas as estradas. Dando continuidade,

Fl. 03V

04/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 7

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



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

afirmou que foram colocados braços de lâmpada no Baixão, que um morador ligou agradecendo e
que gostaria de agradecer a Zé Luiz e Carreirinha por não medirem esforços para servir o povo.
Manifestou os seus sentimentos aos familiares do ex-prefeito Lupes José dos Santos pelo seu
falecimento, ao Deputado Marquinho Viana pela perda do seu irmão Marcelo, rogando a Deus que
conforte os corações de todos os familiares, bem como os familiares de Neto. Em aparte, o
Vereador Sivaldo, disse ter feito a cobrança da manutenção das estradas porque em várias
oportunidades, no ano de 2021, pediu que mandasse uma patrol na estrada que liga Mamona a
Barbosa e na que liga Piaba ao Marçal, pedindo que fosse feito pelo menos um retoque nos trechos
em pior estado, mas não foi atendido. Disse ainda, que a Coelba não está fazendo a entrega das
contas de energia porque as estradas estão intrafegáveis, que a situação só não está pior porque os
moradores taparam os buracos maiores, mas agora a chuva estragou tudo novamente. Finalizando
a sua fala, o Vereador José Antônio, disse aos moradores do Barreiro que faltam algumas casas
para serem colocadas as lâmpadas, mas que em breve o trabalho será retomado. Ver. Reinalvo
Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, agradeceu a Deus por participar de
mais uma sessão, e em seguida, o Edil comentou a fala do Vereador José Antônio, afirmando que
a primeira indicação para instalação de braços de lâmpada na Canabrava e Santa Clara, na gestão
do atual prefeito Phellipe Brito, foi feita por ele. Afirmou ter feito o pedido ao ex-prefeito
Adalberto para colocar braços de lâmpada da Baixa Funda a Santa Clara, que o ex-gestor concluiu
a Baixa Funda e não deu tempo de concluir o restante. Mencionou que cada prefeito faz uma parte,
que quatro anos é pouco para fazer tudo, destacando que o ex-prefeito Adalberto Luz colocou
mais de dois mil braços de lâmpada no município e agora o prefeito Phellipe Brito está dando
continuidade e concluindo o restante. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo trabalho.
Prosseguindo, o Vereador Reinalvo, falou que nunca deixou de fazer suas indicações, lembrando
que no último mandato de Albercinho as suas indicações não foram atendidas porque o ex-prefeito
não se interessou pela sua região. Em seguida, reiterou o pedido de envio de ofício para a
Secretária de Saúde solicitando o seu comparecimento no legislativo municipal para dar
explicações sobre o atendimento médico do Guigó. Disse que a estrada do Guigó ao São José está
muito ruim, que o transporte escolar passa por aquela estrada e está muito perigoso porque a
estrada está muito fechada e com muito buraco. Pediu ao prefeito que mandasse o Secretário de
Transporte fazer uma visita para ver a situação da estrada, pedindo também que seja feita a
roçagem da Baixa Funda até o São José e Canabrava. Disse que o trecho da Baixa Funda para
cidade já foi feito, mas falta concluir o restante. Dando continuidade, questionou ao Assessor
Jurídico do município sobre os pagamentos da Lei Audir Blanc, afirmando que na sua vinda ao
legislativo o Assessor teria afirmado que a lista seria a mesma, mas o Terno de Reis do Guigó e do
Boqueirão estavam nesta lista, mas ficaram de fora. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico
da prefeitura, Dr. Helcônio Brito Moraes, saudou a todos os presentes, e afirmou que quando
foi votada a nova dotação orçamentária para autorizar o pagamento aos beneficiários da Lei Aldir
Blanc, disse que não existia uma nova lista e que a lista seria a mesma, mas houve o cancelamento
da dotação orçamentária e foi preciso fazer uma nova autorização. Afirmou que todos os
beneficiários da lista anterior foram contactados pela Secretaria de Turismo para fazer novamente
o cadastro, que não sabe dizer exatamente o que aconteceu com o Terno de Reis do Guigó, mas
pode garantir que foi dada ampla publicidade, foi feita uma ‘Live’ a respeito pelo Secretário
Chiquinho, foi feito contato telefônico. Disse que o interesse da comissão é todos apresentassem a
documentação para receber o dinheiro, que seria ótimo se 100% (cem por cento) dos Reisados
recebessem. Afirmou não ter sido nada pessoal, que não houve isso em momento nenhum. Disse
acreditar ter havido uma falha de comunicação, que quem se credenciou, apresentou a
documentação e recebeu. O Vereador Reinalvo, disse que os representantes do Reisado lhe
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questionaram, que ficou de dar uma resposta a eles, destacando que o Reisado do Guigó é bastante
conhecido no município. Dr. Helcônio, afirmou que vai manter contato com o Secretário
Chiquinho e com a Diretora Brena para se informar sobre o que realmente aconteceu. Em seguida,
o Senhor Presidente, questionou ao Assessor Jurídico quem foram as pessoas que fizeram parte
desta Comissão. Dr. Helcônio, disse que não se lembrava de todos, mas que ele fez parte, assim
como o colega Eduardo Moraes, a colega Suzana, o amigo Jorge, Éder, Fred, a amiga Helena
Ramos e outras pessoas. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir, falou que o Secretário
Chiquinho entregou a pasta com todas as atas e relatório, salientando que esta documentação está
à disposição de todos na Secretaria da Câmara. Disse que já analisou a documentação e tem todas
as informações. O Senhor Presidente, disse acreditar que houve uma falha de comunicação entre
a comissão e beneficiários. Dr. Helcônio, mencionou que havia acabado de falar com a Diretora
de Turismo, que ela disse que a informação foi amplamente divulgada nas mídias sociais, que os
representantes do Terno de Reis do Guigó compareceram depois que o prazo para credenciamento
tinha sido encerrado. Afirmou que o credenciamento ficou aberto por quase trinta dias e que foi
dado um prazo extensivo para que todos comparecessem. Disse que em sua opinião, seria
excelente se todos tivessem recebido. O Senhor Presidente, falou que gostaria de aproveitar a
presença do Assessor Jurídico para questionar sobre o aumento de 33,24% (trinta e três, vinte e
quatro por cento) para os professores. Em resposta, Dr. Helcônio, afirmou que uma das marcas da
administração do prefeito Phellipe Brito, é o compromisso com a educação, com o pagamento dos
direitos dos professores e dos servidores de um modo geral, que prova disso é que, no ano de
2021, o gestor autorizou o pagamento do terço de férias do ano de 2020, que não havia sido pago
aos professores, embora não fosse uma obrigação do atual gestor. Com relação especificamente ao
aumento anunciado pelo Governo Federal, afirmou que Ituaçu está na vanguarda de cumprir o piso
dos professores, que a gestão está aguardando o repasse dos recursos para repassar o reajuste na
mesma proporção. O Senhor Presidente, questionou qual o piso dos professores atualmente no
município? Em resposta, Dr. Helcônio, disse não saber exatamente, mas é em torno de R$
2.000,00 (dois mil reais) por 20 (vinte) horas. Falou que pode estar equivocado, que pode ser que
nem todos recebem este piso, voltando a afirmar que tão logo os recursos sejam repassados pelo
governo federal, automaticamente o governo municipal vai conceder o reajuste aos servidores da
educação. Fazendo uso da palavra, a Vereadora Tertulina, questionou por que outros municípios
já concederam o reajuste, a exemplo de Brumado, Vitória da Conquista e Contendas do Sincorá e
Ituaçu não. Em resposta, Dr. Helcônio, falou que a gestão municipal só pode conceder o reajuste
se tiver condição de efetuar os pagamentos. Disse não saber como está o caixa de Brumado, que
no final do ano anterior o prefeito de Brumado distribuiu dinheiro para os professores porque tinha
excesso, porque não cumprem o índice. Afirmou que, em Ituaçu, a gestão municipal cumpre o
índice, respeita os 70% (setenta por cento), rigorosamente, ressaltando que no ano passado
superou esse índice e chegou a quase 73% (setenta e três por cento) com o pagamento da folha dos
servidores da educação. O Vereador José Antônio, questionou se houve o pagamento de alguma
gratificação aos professores no ano anterior? Em resposta, Dr. Helcônio, disse que os professores
receberam pagamentos das mais diversas ordens, desde o terço de féria referente ao ano de 2020,
que não tinha sido pago, até o pagamento de horas extras que também não haviam sido pagas ou
que não estavam computadas. Disse ainda, que houve também o pagamento de benefícios a
professores que ministram aulas para alunos com necessidades especiais, por exemplo, ressaltando
que esses profissionais não estavam recebendo o percentual correspondente. Concluindo a sua
fala, o Vereador Reinalvo, agradeceu a presença de todos, desejou um excelente final de semana
a todos e pediu ao Prefeito que comparecesse mais vezes nas sessões. Ver. Márcio Aparecido
Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil fez uma
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indicação verbal ao prefeito pedindo a reabertura do Centro Covid ou a abertura de um Gripário
para atender as pessoas que estão com sintomas gripais, afirmando ter ido ao hospital e visto
algumas pessoas que foram lá para fazer o teste. Disse ter ciência de que existe uma parte do
hospital isolada para atender essas pessoas, mas que em sua maioria são pessoas debilitadas,
idosas e que seria interessante e prudente que o município adotasse essa medida, tendo em vista
que muitas pessoas vêm apresentando sintomas e não se sabe ao certo se é uma gripe ou Covid.
Afirmou que essa situação não está acontecendo apenas em Ituaçu, que todos precisam se
preocupar com o aumento do número de casos por se tratar de um a questão de saúde pública.
Destacou que a pandemia não acabou, que é preciso tomar uma atitude para evitar o fechamento
das escolas e do comércio novamente. Dando continuidade, disse que o Vereador Sivaldo e outros
Edis falaram sobre a roçagem de estradas, ressaltando ter visto o trabalho realizado na estrada do
Açude, e na oportunidade, pediu ao prefeito que fizesse também sentido Riachão até o São José,
Largo, Canabrava, Santa Clara. Destacou que as aulas já começaram, todos sabem disso, e além de
recuperar as estradas é preciso também fazer a roçagem. Pediu ao prefeito que esse trabalho não
parasse em Tranqueiras, que continuasse descendo o vale do Rio Ourives, enfatizando que os
moradores ficariam muito agradecidos por dar um conforto maior para seus filhos que utilizam o
transporte escolar. Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido, comentou que muitas
pessoas estão postando nas redes sociais a questão dos entulhos na cidade, que as pessoas estão
externando a preocupação com a proliferação do mosquito da dengue. Afirmou que já estamos
vivendo uma pandemia de Covid, que se não tiver cuidado o município pode ter também muitos
casos também de dengue, Chikungunya e Zika. Falou que se for de responsabilidade do
município, é preciso realizar esse trabalho, que se for de responsabilidade dos proprietários dos
terrenos, a EMAC precisa tomar uma providência. Prosseguindo, afirmou que o Terno de Reis do
Boqueirão e do Guigó são pioneiros no município, e que em sua opinião alguém da gestão deveria
ter mantido contato com os representantes para tratar da questão do recurso da Lei Audir Blanc,
enfatizando que foi o repasse de um recurso feito pelo Governo Federal e não deveria ter sido
permitido a devolução desse dinheiro. Afirmou acreditar que houve uma falha, que isso não
deveria ter acontecido, mas agora não tem mais jeito porque o recurso já foi devolvido e não tem
como voltar atrás. Disse acreditar que houve uma falta de consideração com esses dois Ternos de
Reis e que gostaria de deixar esse lembrete para as pessoas que trabalham com a cultura do
município. Dando continuidade, afirmou que a esta sessão marca o reinício dos trabalhos
legislativos, que todos os vereadores querem o melhor para o município, independentemente de
ser situação ou oposição, ressaltando que a oposição tem papel importante porque aponta os erros
que os vereadores de situação não observam. Afirmou que algumas linhas do transporte escolar
ainda precisam ser regularizadas, que algumas linhas não estão atendendo 100% (cem por cento)
as localidades, enfatizando que o município precisa rever essas situações, salientando que ouviu
relatos de pessoas comentando que o transporte não está passando na porta para pegar os alunos.
Disse que as aulas estão só começando, que o município ainda pode solucionar esses problemas,
que não sabe ao certo se foi por uma questão de estrada ou quebra do veículo, mas é preciso dar
uma satisfação aos alunos. Afirmou que quem paga o salário do professor são os alunos, que o
município recebe a verba de acordo com o número de alunos, que não pode perder aluno. Disse
que não vai participar da sessão extraordinária na segunda-feira, mas gostaria de deixar registrado
o seu voto favorável ao projeto de suplementação orçamentária para que o município melhore a
atuação no setor de turismo. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos
internautas, e  continuando, o Edil parabenizou o prefeito Phellipe Brito, pela realização da Festa
de Reis, afirmando ter sido uma festa linda. Convidou a todos para Festa de Reis na Baixa Funda
no dia seguinte, afirmando que vai participar do evento no povoado de Melancia. Agradeceu ao
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Senhor Presidente por estar sempre junto com ele, sempre ligando, conversando, salientando que
aguarda a sua visita na sua casa. Em seguida, o Senhor Presidente, parabenizou o Vereador Joel
pelo seu trabalho, destacando acreditar que cada vereador tem o seu mérito, tem sua forma de agir,
de ser, que todos se empenham para cumprir o seu papel, cada um da sua forma. Prosseguindo,
cedeu a palavra para a Vereadora Tertulina por dois minutos. Voltando a usar da palavra, a
VereadoraTertulina, disse que não tem nada a agradecer pelo riacho de Olhos D’água do Meio,
afirmando que fez até a Lage, até Cristalândia e não fez o riacho, que só fez agora, salientando que
algumas pessoas da administração devem ter pensado que só ela passava por lá, mas se
esquecerem de que toda a comunidade também passa por lá. Falou que ninguém nunca ficou
atolado no riacho, que os carros atolam em cima da ladeira. Pediu desculpas ao Prefeito pelas suas
palavras, enfatizando que suas críticas são dirigidas a algumas pessoas que trabalham na atual
gestão, mas não a todas. Em seguida, afirmou que desde a gestão passada tem um problema com o
colégio da Lage, destacando que o a Diretora da unidade escolar é tia do gestor, que só está tendo
aula duas vezes por semana, de duas disciplinas. Pediu ao Prefeito que tome uma providência
nesse sentido, enfatizando estar fazendo o pedido em nome dos alunos e pais. Afirmou ter tirado
sua filha deste colégio, mas que nem todos têm condição de fazer o mesmo. Disse ser preciso
regularizar a situação ou então o colégio deve ser fechado e os alunos transferidos. Em resposta, o
Prefeito Municipal Phellipe Brito, afirmou que a sua gestão não faz marcação com ninguém, que
existe um planejamento, que a Prefeitura paga a execução da obra e a empresa vencedora da
licitação é quem executa. Disse que foram priorizadas as pontes naquele trecho de Algodões até
depois da Várzea Comprida, que foram feitas três pontes e as passagens molhadas. Dando
continuidade, disse ter conhecimento da situação do colégio da Lage, ressaltando que alguns
estudantes mantiveram contato com ele pelo INSTAGRAM, que falou com a professora Carmen,
e ela já fez o relatório, já cobrou do Secretário Jerônimo, do Governo do Estado. Mencionou que
os alunos estão sofrendo com isso, que este problema também está acontecendo em Tranqueiras e
no Campo Grande, mas que conversou com a Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação e
pediu urgência . Disse que muitos alunos se transferiram para Rio de Contas e Barra da Estiva,
que o Estado da Bahia ficou de fazer uma contratação de emergência, via REDA. Afirmou que os
estudantes do município não podem ser prejudicados, que todos precisam ter o mesmo tratamento
e ensino de qualidade, enfatizando ter confiança de que a Secretaria de Educação vai solucionar
este problema. Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Secretário
Municipal de Turismo. Fazendo uso da palavra, o Secretário Municipal de Turismo, Esporte,
Cultura e Lazer, Senhor Francisco de Assis Nunes, saudou a todos os presentes, ao tempo em
que, agradeceu ao Vereador Ronaldo pelo esclarecimento feito sobre o trabalho de Secretaria de
Turismo, Esporte e Lazer. Disse que no próximo dia 1º de março, será realizada a Feira de
Artesanato com a participação de algumas cidades da Chapada Diamantina, destacando já ter
visitado as cidades de Andaraí e Ibicoara, que tem outra cidade para ser visitada. Disse que a Feira
será realizada pela Secretaria de Turismo da Bahia, juntamente com a Prefeitura de Ituaçu,
ressaltando que o prefeito está dando o maior apoio. Afirmou que a gestão municipal vai realizar a
reforma do estádio, salientando que a Tribuna de Honra está caindo e em razão disso não pode ser
realizado nenhum evento no local. Afirmou que a Secretaria está realizando o cadastramento para
reconhecimento do artesanato do município de Ituaçu, através da Secretaria de Artesanato do
Estado da Bahia, que as pessoas terão direito à carteirinha e vai ser reconhecida como artesão.
Pediu aos vereadores que ajudem nesta divulgação, informando que basta procurar a Secretaria
para fazer o cadastro e receber a carteirinha reconhecida nacionalmente, que permite a
participação em várias feiras em todo o país. Em seguida, usou da palavra, o Ver. Almir Santos
Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil apresentou Moção de
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Pesar pelo falecimento do ex-prefeito Lupes José dos Santos, manifestando os seus sentimentos a
todos os familiares, afirmando que o ex-gestor era amigo do seu pai, que teve a oportunidade de
conviver com ele e frequentar sua casa e acabou criando um vínculo de amizade. Disse que tem
uma grande gratidão, um grande carinho pelo ex-prefeito, pela família dele, solicitando que cópia
da Moção de Pesar seja entregue aos familiares. Dando continuidade, agradeceu ao prefeito
Phellipe Brito pela estrada que liga Lagoa da Várzea a Tranqueiras, destacando que o trecho foi
patrolado, a roçagem foi feita, ficou um serviço de qualidade e foi para atender um pedido feito
por ele. Agradeceu ao Secretário Átila, ressaltando que ele não tem hora para chegar a casa e está
dando a maior assistência nas estradas. Agradeceu também pela manutenção da estrada do Lajedo,
enfatizando que o trecho ficou esquecido por muitos e muitos anos, que o serviço foi realizado na
terça e na quarta a chuva levou tudo, mas as máquinas já estão fazendo os reparos para dar mais
conforto àquela comunidade. Falou que esteve com o prefeito no da anterior e pediu a instalação
de braços de lâmpada na localidade de Lajedo, ressaltando vai atender o seu pedido e mandar um
eletricista naquela comunidade para trocar as lâmpadas queimadas e colocar novos braços de
lâmpada. Sobre a fala do Vereador Sivaldo, afirmou que existe sim um cronograma, que esteve
com o Secretário Átila, que vai o serviço vai ser iniciado em Mamonas, depois Piaba, Barbosa,
Jatobá e Marçal até o riacho, depois retornar para Tranqueiras, Capim-Açu e Taquari. Falou que a
patrol também chegou em Tranqueiras, agradecendo ao prefeito Phellipe Brito e ao Secretário
Átila pela manutenção da estrada de Tranqueiras a Lagoa da Laje, que já está sendo feita. Afirmou
que o município está trocando as lâmpadas convencionais da cidade por lâmpadas de LED,
pedindo que também faça isso em Tranqueiras e na praça da Gruta da Mangabeira. Dando
continuidade, afirmou que a energia do Bonito era muito fraca, que um engenheiro da SEINFRA e
um funcionário da COELBA estiveram no local para dar continuidade ao projeto. Disse ter
aproveitado a oportunidade para pedir a iluminação da rua de Alan do Açougue, afirmando que o
projetista já esteve na localidade e fez a medição, que só falta executar. Disse que Alan tem um
grande empreendimento no local, um frigorífico de ótima qualidade, mas não tem energia e é
preciso usar gerador, o que eleva demais o seu custo. Pediu ao prefeito que não meça esforços para
que essa obra seja realizada o mais rápido possível. Afirmou ter em mãos um abaixo-assinado dos
moradores da Mangabeira pedindo a abertura de um poço artesiano na localidade, destacando já
ter conversado com o Deputado Marquinho Viana e o parlamentar solicitou que a documentação
lhe fosse entregue para dar encaminhamento em Salvador. Prosseguindo, afirmou que os
vereadores foram eleitos para atender o povo e buscar melhorias para o município. Em aparte, o
Senhor Presidente, falou que tem um problema grave na tubulação do poço artesiano até a caixa
d’água, que já conversou com o prefeito sobre esse assunto e ele ficou de solucionar o mais rápido
possível. Disse que a comunidade está realmente com esse problema no abastecimento de água,
que o poço existente supre a necessidade, mas é preciso trocar a tubulação, que está 70% (setenta
por cento) comprometida. Continuando, o Vereador Almir, disse que os moradores estão pedindo
um poço artesiano para atender somente a própria comunidade, destacando já ter sido feita a
medição dos canos, que são 950 (novecentos e cinquenta) metros e vai ser realizada a licitação
para compra. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito e ao Secretário Átila, pela estrada de Lagoa da
Lage e Tranqueiras, afirmando que esteve no local e viu que está sendo construída uma bela
passagem molhada na saída da Lage. Falou que o prefeito está buscando junto ao governo do
estado o asfaltamento, enfatizando ser um sonho antigo dos moradores e um pedido antigo do
Vereador Joel. Afirmou que na semana passada prefeito lhe ligou para falar sobre a barragem de
Tranqueiras, informando que o governador já autorizou a vinda dos engenheiros para fazer o
levantamento e dar início o mais rápido possível. Pediu que o prefeito se empenhasse ao máximo
para que essa obra se concretize o mais rapidamente possível, destacando que a barragem abastece
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várias famílias e os moradores não podem esperar muito. Prosseguindo, disse que o prefeito já
autorizou o patrolamento da estrada do Taquari, que o serviço será feito após a conclusão da
estrada de Barbosa e Marçal. Afirmou que existe um prazo para votar as contas do ex-prefeito
Adalberto Luz, relativas ao ano de 2019, pedindo ao Presidente que encaminhasse para as
comissões responsáveis. Comentou que amigo Zezito lhe ligou perguntando se poderia fazer a
passagem da Mamona, que ‘Tonho de Belinha’ disponibilizou o caminhão para pegar as pedras e
eles vão fazer sim essa passagem, em parceria com a comunidade e com o apoio do prefeito
Phellipe Brito. Agradeceu aos moradores do Marçal, afirmando que eles fizeram umas manilhas
em parceria com o Vereador Almir, que Ivan lhe procurou, ele ajudou, a comunidade entrou com a
mão-de-obra e ficou um serviço de ótima qualidade. Agradeceu ao amigo Carlinhos do Marçal
pelo reparo e manutenção na ladeira, salientando que o trecho estava desativado, mas agora está
com uma ótima qualidade. Mencionou que só tem a agradecer às pessoas que contribuem com o
município. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pelo ginásio que está sendo está no Manoel
Alves, afirmando que em breve será entregue à comunidade para ser usado como espaço para
prática de esportes e realização de eventos. Disse ainda, que não poderia encerrar sua fala sem
agradecer a sua família pelo apoio que tem lhe dado na sua vida política, afirmando que será
eternamente grato a todos, bem como ao ex-prefeito Albercinho. Na sequência, o Senhor
Presidente franqueou a palavra ao Lider do Prefeito. Fazendo uso da palavra, o Lider do Prefeito,
Ver. José Antônio Brito Fontana, disse que nunca vai deixar de agradecer ao prefeito pelo
trabalho que vem fazendo no município, que não pode deixar de lembrar o seu pedido de roçagem,
que foi atendido pelo prefeito, começou na Água Preta e está seguindo sentido Barreiro e Gerais,
também na Cainana e Baixa Funda. Afirmou ter pedido ao prefeito da Baixa Funda a Cana Brava,
que o prefeito já autorizou e o serviço será iniciado no final deste mês. Disse ser um dos
vereadores que menos pede, que fica observando os pedidos feitos pelos outros vereadores e
mesmo com receio, não pode deixar de pedir. Disse ter ido no Manoel Alves, descendo pelo
Barreiro até Conceição, com o prefeito e o Vereador Almir Pessoa no dia anterior e o gestor viu o
estado em que a estrada está, que está precisando de pelo menos um tapa-buraco imediato na
Lage. Pediu ao prefeito que atenda esse pedido e mande fazer a roçagem e tapa-buraco. Disse ter
ciência de que a Prefeitura tem o seu orçamento, que tem um limite, que a atual gestão está
trabalhando no limite, mas assim que terminar um serviço pode iniciar esse. Afirmou que muitas
regiões estão precisando de roçagem, que já são quase quatro meses de chuva, que a Prefeitura
tem o limite para contratar, que é preciso esperar terminar os serviços que estão sendo feitos para
depois iniciar os novos. Enfatizou que na condição de Líder da Situação a sua obrigação é levar ao
conhecimento do prefeito as cobranças e os pedidos, que gostaria de aproveitar a presença do
prefeito para agradecer o atendimento de um pedido seu e do Vereador José César Brito. Falou
que o gestor não mediu esforços para atender, que esteve no dia anterior no Bonito, onde vai ser
feito o melhoramento da energia. Falou que a gestão municipal já comprou o terreno onde será
construído o ginásio de esportes do Bonito, destacando está sendo feito o levantamento
topográfico para em breve iniciar essa obra. Agradeceu ao prefeito pela atenção que dando a ele e
ao Vereador José César na comunidade do Bonito. Disse ter orgulho de falar do prefeito, de lhe
agradecer por tudo que tem feito pela comunidade, nos quatro cantos do município, enfatizando
que por onde passa tem uma obra, que isso é muito importante para os políticos, seja de situação
ou oposição, que o importante é o prefeito trabalhar e o povo ficar satisfeito. Em seguida, o
Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da
Oposição, Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, manifestou os seus sentimentos às famílias do
Deputado Marquinho Viana e do ex-prefeito Lupes José dos Santos. Parabenizou o ex-prefeito
Adalberto Luz, pela aprovação das suas contas do ano de 2020, afirmando ter ciência de que é
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obrigação do gestor ter suas contas aprovadas, mas que as vezes, por uma falha, isso não acontece.
Disse ter conversado com o ex-gestor e ele lhe disse que algumas denúncias sobre os recursos da
Covid já foram arquivadas, que o Juiz entendeu que não houve irregularidade. Parabenizou o ex-
prefeito, afirmando ter conhecimento da sua luta por Ituaçu, do quanto fez pelo município.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Prefeito Municipal. Fazendo uso da
palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, saudou a todos os
presentes, aos internautas, ao tempo em que, agradeceu a Deus pela oportunidade e desejou um
bom trabalho aos vereadores no ano de 2022, com muita sabedoria, paz e discernimento. Rogou a
Deus que dê muita saúde e paciência ao Presidente da Câmara para que continue conduzindo os
trabalhos de forma pacífica. Disse que na sessão solene de encerramento dos trabalhos fez um
rápido levantamento das obras realizadas no primeiro ano de gestão, destacando que o seu governo
está empenhado em buscar o melhor para população de Ituaçu, independentemente de ser situação
ou oposição. Afirmou que procura tratar a todos de forma igual, que sempre busca sempre
solucionar os problemas, que é pago para isso, a demanda é grande, mas não falta força de
vontade. Parabenizou o Secretário Átila e equipe pelo trabalho que vem realizando, afirmando que
todos estão empenhados em resolver os problemas, trabalhando com dedicação. Prosseguindo, o
Senhor Prefeito, parabenizou a Secretária Emanuela Brito pelo um trabalho excepcional na saúde,
afirmando que a Secretária tem buscado sempre se colocar no lugar do outro, sentir a dor do
paciente, tratar a todos com afeto e compaixão, que isso é o mais importante. Comentou que no
dia anterior algumas pessoas questionaram sobre o Posto de Saúde da Lage, chamou a
coordenadora para conversar e buscar uma solução. Dando continuidade, afirmou que vários
vereadores questionaram a respeito da roçagem, destacando que infelizmente o município ficou
quatro anos sem essa manutenção e a atual gestão não tem como atender todas as localidades de
uma vez só. Falou que, na medida do possível, os serviços serão executados, que primeiro será
feito nas estradas principais. Disse que a sua gestão fez um trabalho muito bom nas estradas, mas
as chuvas danificaram as vias, enfatizando ser preciso ter paciência. Sobre a fala do Vereador
Reinalvo, afirmou que estão sendo realizadas algumas obras, que já pediu ao Deputado Marquinho
Viana para notificar a empresa que fez do Bebedouro a Santa Clara e também no São José de Noé.
Afirmou que onde é feita a vala, fofa tudo e não tem como a gestão ficar dando manutenção
diariamente. Salientou que no São José foi preciso realizar uma intervenção urgente, que a
comunidade ajudou e foi feito um paliativo para garantir a trafegabilidade da via. Falou que esse
está sendo um ano atípico de chuva, que em 31 anos de vida nunca viu tanta chuva em Ituaçu, que
a sua equipe está empenhada, que agora o município está com duas patrol alugadas, prestando
serviço para adiantar o serviço. Disse já ter conseguido fazer uma grande parte dos Gerais, que no
ano anterior foi feito um serviço perfeito nas Velhas, que as pessoas ficaram muito satisfeitas,
depois pediram para que fosse feita a roçagem e agora o motorista precisa segurar o pé para não
acelerar demais, porque ficou muito bom o serviço de encascalhamento executado com recurso
próprio. Afirmou já estar buscando junto ao governo do estado um recurso de R$ 2 milhões para
encascalhamento, enfatizando que o recurso será usado nas estradas do município, a exemplo do
que foi feito de Algodões a Lage, com instalação de bueiros, passagens molhadas, pontes, com
recurso próprio. Enfatizou que município é pobre, que tem muita vontade de colocar asfalto na
zona rural, mas a realidade é outra. Destacou que os deputados Paulo Magalhães e Marquinho
Viana são bem atuantes, que em breve vai assinar esse convênio. Disse que o município está com
dificuldade para assinar convênio por estar com problema no INSS, que só vai conseguir assinar
esse convênio porque foi reconhecida a situação de emergência, mas ao final do prazo a situação
vai ficar complicada para assinar convênio com o governo federal e governo estadual. Em seguida,
o Senhor Presidente, questionou sobre o parcelamento especial, enfatizando que já se passou um
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ano e um mês do início da atual gestão e ainda não teve nenhuma resposta sobre isso. Em resposta,
o Senhor Prefeito, destacou ter participado de um movimento da UPB, em Brasília, que na
oportunidade foi informado que está tramitando, votado na câmara e aprovado, enfatizando ter o
maior interesse em fazer este parcelamento. Falou que o município precisa fazer esse
parcelamento, que a atual gestão recolhe e repassa de forma integral o INSS. Afirmou que em
breve vai assinar o convênio para pavimentação asfáltica das comunidades de Ovelha, Boca da
Mata, Melancia e Lage. Disse já ter sido publicada no Diário Oficial a licitação para pavimentar o
centro de Ituaçu, a parte da feira, a avenida ali que vai para posto de João, a entrada do bairro
Avenida Brasil até a Clínica de Dr. Hugo, enfatizando ter sido uma solicitação sua, do deputado
federal Paulo Magalhães, do deputado estadual Marquinho Viana e do senador Otto Alencar, que é
o presidente do seu partido. Mencionou que o governo do estado é um grande parceiro, que está
sempre em Salvador cobrando novos benefícios, ressaltando fazer isso porque é cobrado pelo
povo do município, pelas pessoas que votaram nele e pelas que não votaram. Disse ter sido eleito
para governar para todos. Falou que tem cobrado do deputado Marquinho Viana o sistema de
abastecimento de água do Espírito Santo, que esteve recentemente na SEINFRA, enfatizando que
o Secretário Marcos Cavalcanti sempre o atende de forma cordial e amiga. Afirmou que essa
solicitação é antiga, que o problema do pessoal do Bonito, do Murundu e toda região precisa de
uma solução, já que se trata de uma região com forte vocação agrícola, que tem desenvolvido
muito, tem dois grandes mercados e tem problema de energia. Disse ainda, que fez a cobrança e
foi atendido, que o engenheiro do governo do estado esteve no município, juntamente com
Marcelo, representante da COELBA e já foi autorizado pelo governador o projeto, que em breve a
COELBA vai executar a mudança da rede para trifásica. Afirmou que esteve em Lagoa da Lage
para ver o problema da energia, afirmando ter sido uma cobrança do Vereador Joel, do Diretor da
Escola José Orlando, que já foi feito todo o levantamento. Ressaltou que a sua gestão já realizou a
reforma das escolas, está fazendo a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas. Dando
continuidade, manifestou os seus sentimentos aos familiares do ex-prefeito Lupes José dos Santos,
afirmando ter uma gratidão enorme por ele, que disse isso para ele várias vezes em vida, que onde
ele estiver agora sabe que é muito grato a ele, que o ex-gestor foi um grande parceiro, um
guerreiro, uma pessoa que eu aprendi a gostar, amar, uma pessoa que teve desavenças políticas
com seu pai no passado, mas depois se uniu ao grupo político. Falou que a viúva Dona Dina lhe
chama de filho, que se emociona todas as vezes que vai na casa dela, que é muito grato por tudo
que Lupes fez por ele, lhe colocou debaixo do braço e saiu lhe apresentando no município, lhe
chamando de menino e dizendo que ele iria ser o melhor prefeito de Ituaçu. Disse que o ex-gestor
vai deixar muita saudade. Manifestou os seus sentimentos ao deputado Marquinho Viana pela
perda do seu irmão Marcelo, aos familiares de Neto e a todos que perderam entes queridos.
Agradeceu as pessoas que tem confiado nele e na sua equipe, afirmando que tem buscado ouvir as
pessoas, que se cada servidor público do município tiver empatia pelas pessoas, Ituaçu vai ser
sempre uma cidade referência, independentemente de quem seja o prefeito. Agradeceu a toda sua
equipe, especialmente ao Secretário de Administração Antônio José Cedraz, afirmando ser um
grande parceiro, que está sempre ao seu lado, ajudando a resolver os problemas do município de
Ituaçu. Agradeceu aos vereadores pelo trabalho, pela dedicação, especialmente ao presidente da
Câmara, Vereador José César Brito e aos vereadores Almir, Ronaldo, Joel e José Antônio,
enfatizando que são os vereadores da base e que estão sempre ao seu lado. Agradeceu a seu pai
Albercinho, por estar sempre ao seu lado, por ser seu braço direito, por lhe apoiar sempre e querer
que faça um bom trabalho e um bom governo. Disse ser muito ativo nas redes sociais, que sempre
procura responder as perguntas, que não deixa outras pessoas terem acesso às suas redes sociais
para mexer. Rogou a Deus que essa pandemia acabe logo e a vida volte ao normal. Agradeceu ao
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Senhor Presidente pelo convite, afirmando que o Edil vai conduzir essa casa legislativa até o final
deste seu primeiro mandato, pedindo que continue presidindo com transparência, levando as
informações para a população que querem acompanhar os trabalhos do legislativo. Logo após, o 
Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, agradeceu a presença de todos,
aos vereadores pela atuação, afirmando que existem as divergências, mas tem tentado conduzir as
sessões com serenidade e harmonia para que a única luta entre os vereadores seja para buscar
benefícios para população. Pediu aos Edis que deixem as divergências pessoais de lado e briguem
por mais benefícios para as suas regiões, enfatizando que todos os vereadores têm suas famílias e é
preciso que haja o devido respeito. Agradeceu a presença do prefeito Phellipe Brito, afirmando
que o gestor tem mostrado muito trabalho, está correndo atrás dos benefícios para a população,
juntamente com os deputados Marquinho Viana e Paulo Magalhães. Ressaltou que um bom
político faz isso, busca o benefício sem precisar denegrir a imagem do outro. Afirmou ser novato
na política, mas já existem os que o criticam, ressaltando não ter medo de cobrança, que quer ser
cobrado. Elogiou a atuação da Secretária de Saúde, da responsável pela marcação de exames
Marlene Rocha, afirmando que elas estão tratando a todos de forma igual, sem distinção. Elogiou
a atuação do Secretário de Turismo Francisco de Assis e da Diretora de Turismo Brena Rocha,
destacando que eles têm divulgado o potencial turístico de Ituaçu, que muitos não acreditaram no
trabalho da referida Diretora, mas ela tem sido uma guerreira e isso é muito bom. Elogiou o
trabalho do Secretário de Transportes Átila, ressaltando que tem acompanhado esse trabalho, que
desde que o Secretário assumiu o cargo vestiu a camisa da gestão e isso é para poucos. Elogiou o
trabalho da Secretária de Educação, afirmando que ela tem buscado ajudar os professores do
município. Fez um agradecimento especial à Diretora Maria Hélia Rocha Luz, afirmando ser uma
professora que dedica 100% (cem por cento) do seu tempo à educação, assim como Nika, quando
foi Diretora da creche e Néia, que faz um papel exemplar atualmente. Afirmou que a crítica
construtiva faz parte e é importante, que o Vereador Sivaldo está certo em fazer suas cobranças
porque foi eleito para buscar melhorias para sua região. Pediu ao prefeito uma atenção especial ao
Grupo da 3ª Idade, pedindo que contribua para melhorar a estrutura do Clube da 3ª Idade.
Agradeceu a presença de todos e desejou um bom final de semana. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que 
lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir 
Santos Pessoa – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
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Ata da Primeira Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e dois, às nove 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 José César Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada 
compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César 
Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa (1º 
Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário), José Antônio Brito Fontana, Ronaldo da Silva Rocha,
Ednei de Novais Ferreira. Ausentes os Vereadores: Reinalvo Rocha Ferreira, Tertulina Silva 
Andrade, Márcio Aparecido Araújo Rocha e Sivaldo Ferreira da Silva (faltas justificadas). 
Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito,
“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”. PEQUENO EXPEDIENTE: Não
Houve. Na sequência, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e 
votação a seguinte matéria: a) - Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
001/2022, que “Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2022, na forma que 
indica e dá outras providências”. Todos os Vereadores presentes votaram favoráveis ao citado projeto 
de lei. Prosseguindo o Senhor Presidente, convidou o vice-presidente, Vereador Adriano Silva
Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou seu voto favorável ao referido
projeto de lei nº 001/2022. Em seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por maioria absoluta
de votos, o projeto de lei nº 001/2022, acima mencionado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata 
que após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro 
Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA, em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois.
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