


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio.
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Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e dois dias do mês de abril do 
ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta 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 
(Presidente), tendo como Secretários os Vereadores: Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário) e 
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); Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva 
(2º Secretário); Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana. 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei 
de Novais Ferreira. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José 
César Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, e em 
seguida solicitou a Secretária 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, disse que a sessão anterior foi desrespeitosa com o público, houve uma
confusão desnecessária e descabida, enfatizando que o Presidente tem as prerrogativas de zelar
pelo bom nome, direitos e imunidade dos vereadores, não sendo permitido o uso da fala sem
permissão, sob pena de advertência ou cassação da palavra. Destacou que o Artigo 20 do
Regimento Interno estabelece como sendo prerrogativa do presidente: dar advertência pessoal,
advertência em plenário, cassação da palavra e retirada do plenário, em caso de insistência.
Salientou que as sessões estão sendo transmitidas ao vivo, que as pessoas estão vendo, que ele
está tentando conduzir de forma ordeira, com cordialidade e não vai admitir nenhum excesso e
irá tomar as providências cabíveis, caso seja necessário. Pediu aos Vereadores que pensem
antes de falar, evitem agir ou manter uma postura errônea para que as pessoas que assistem às
sessões tenham uma boa imagem do legislativo municipal. Em seguida, iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias:
a) – Ofício nº 056/2022, datado de 14 de abril do corrente ano, encaminhado pela Secretária
Municipal de Saúde, Sra. Emanuela Silva Rocha Costa, Câmara Municipal de Vereadores de
Ituaçu-BA, A/C do Vereador José César Wanderley Brito, Presidente da Câmara de
Vereadores, enviando resposta do Coordenador de Saúde Bucal ao Oficio nº 022/2022, com o
seguinte teor: Ituaçu, 13 de abril de 2022. Oficio nº 052/2022, Jean Thiago Silva Araújo-
Coordenador de Saúde Bucal. Os agendamentos para consultas odontológicas nas unidades de
saúde da sede I e II são feitos semanalmente pela equipe de saúde bucal das unidades. Na
unidade da sede I o atendimento de odontopediatria é agendado para as quintas-feiras, por se
tratar de um atendimento que demanda maior tempo e atenção por parte da equipe, entretanto
se um paciente, de qualquer faixa etária, necessitar de atendimento de urgência ou emergência
a equipe de saúde da unidade estará disponível independente do dia e horário. O cronograma de
agendamento das unidades de saúde foi discutido com os profissionais e a coordenação em
saúde bucal. Atenciosamente, Jean Thiago Silva Araújo – Coordenador de Saúde Bucal. b) –
Ofício nº 0223/2022/GIGOV-VC, datado de 14 de abril do ano em curso, da Gerência
Executiva da Caixa Econômica Federal, a sua Excelência, o Senhor José César Wanderley
Brito, Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, notificando o crédito de recursos
financeiros, sob bloqueio, em 11/04/2022, no valor de R$ 697.150,00 (seiscentos e noventa e
sete mil, cento e cinquenta reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 893449/2019 –
Operação 1069807-05, firmado com o Município de Ituaçu, assinado em 31.12.2019, no
âmbito do Programa Agropecuária Sustentável, sob a gestão do Ministério da Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto “pavimentação em vias nas comunidades de
lagoa da Lage, Melancia, Cobra, e São José de Lídio no município de Ituaçu, estará
beneficiando em torno de quatro mil produtores rurais. Informa que o valor da Contrapartida
deverá ser depositado na Conta Vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os
rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. c)
– Edital de Disponibilidade Pública nº 007/2022, referente à Prestação de Contas Anuais da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, exercício financeiro de 2021; d) – Edital de
Disponibilidade Pública nº 008/2022, referente à Prestação de Contas Anuais da Prefeitura
Municipal de Ituaçu-BA, exercício financeiro de 2021; e) – Indicações apresentadas pelo
Vereador Adriano Machado, abaixo transcritas: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito,
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022.
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: “Construção de uma pista de atletismo com mil metros de extensão”.
JUSTIFICATIVA: A atividade física deve ser tratada indiscutivelmente como questão de saúde
publica e incentivar a pratica de esportes é dever da administração publica tendo em vista os
inúmeros benefícios que os trazem aos munícipes. O município já é destaque em diversas
modalidades de esportes e precisa cada dia de incentivo para que os atletas dediquem ao
máximo a pratica de atividades e a construção de uma pista de atletismo trará benefícios
importantes para população. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os
votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador –
PSB; II – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 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: “Colocação de manilhamento nas
estradas da localidade da região da Bateia manutenção da ladeira pinga-pinga naquelas
imediações”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais, não importantes meio de locomoção do
homem do campo que entrega suas mercadorias e alimentos advindos da agricultura família,
fortalecendo a economia local e entregando alimentos saudáveis na mesa do Ituaçuense que
reside na sede do Município. Para melhor comodidade dos agricultores e para que os mesmos
possam ser beneficiado com segurança é necessário que a administração viabilize
incansavelmente a manutenção das estradas vicinais. Certo do acolhimento de Vossa
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente,
Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; III - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito,
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022.
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: “Construção de passagem molhada e manilhamento na região do Riachão e
regiões de catingueiro e ingazeira”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais, não importantes
meio de locomoção do homem do campo que entrega suas mercadorias e alimentos advindos
da agricultura família, fortalecendo a economia local e entregando alimentos saudáveis na
mesa do Ituaçuense que reside na sede do Município. Para melhor comodidade dos agricultores
e para que os mesmos possam ser beneficiado com segurança é necessário que a administração
viabilize incansavelmente a manutenção das estradas vicinais. Certo do acolhimento de Vossa
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará
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para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, 
Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; IV - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 
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: “Limpeza do Esgoto do Município, conhecido como Pinicão e disponibilização 
do carro fumacê para controle de mosquitos”. JUSTIFICATIVA: É comum o aparecimento de 
mosquitos e muriçocas, principalmente nas ruas próximos ao pinicão. É importante ressalvar 
que o aparecimento dos insetos se dão, quando as beiras das lagoas estão repletos de mato e 
necessitando urgentemente de limpeza. Desta forma, solicito da gestão municipal que 
providencie com a urgência que o caso requer a imediata limpeza daqueles arredores, seguido 
da disponibilização do carro fumacê para que a vigilância sanitária faça o controle das pragas e 
insetos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o 
Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; V - -
Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 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: “Fechamento da Rua Epitácio 
Batista de Aguiar, nas proximidades da Escola Rodrigues Lima, quando no horário de entrada e 
saída de alunos”. JUSTIFICATIVA: É de conhecimento de todos os munícipes que o fluxo de 
alunado da Escola Municipalizada Dr. Rodrigues Lima é volumoso e formado por diversos 
tipos de estudantes que vão desde as crianças adolescentes mais conscientes. Desta maneira é 
importante que a administração encaminhe ao legislativo Municipal o projeto de Lei que 
autoriza o fechamento daquela Rua nos horários de entrada e saída de alunos, a fim de garantir 
segurança aos alunos e principalmente dando conforto aos pais que necessitam deixar seus 
filhos nas portas das escolas. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo 
a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador –
PSB; f) – Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: 
Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 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: “Manutenção recuperação na 
estrada que liga Boca da Mata ao Açude”. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do 
Executivo Municipal desempenharem as atividades de manutenção de estradas vicinais, bem 
com promover toda conservação necessária para oferecer aos transeuntes a devida segurança 
enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e vir. Deste modo, solicito do Poder 
Publico Municipal que promova reparos urgentes e imediatos no trecho mencionado, 
considerando que os moradores que utilizam daquela via tem apresentado relevantes queixas de 
buracos que atrapalha o ir e vir. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e 
tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Sivaldo Ferreira da Silva -
Vereador – PP; g) - Indicação apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
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Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Recuperação da 
Estada que da Localidade de Inhame”. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do 
Executivo Municipal desempenharem as atividades de manutenção de estradas vicinais, bem 
com promover toda conservação necessária para oferecer aos transeuntes a devida segurança 
enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e vir. Deste modo, solicito do Poder 
Publico Municipal que promova reparos urgentes e imediatos no trecho mencionado, 
considerando que os moradores que utilizam daquela via tem apresentado relevantes queixas e 
considerando o precário estado de conservação. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Márcio Aparecido 
Araújo Rocha - Vereador – PL; h) – Indicação apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva 
Rocha, abaixo transcrita: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 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: “Reforma 
na Rodoviária de Ituaçu”. JUSTIFICATIVA: Muito utilizada pelos moradores que necessitam 
viajar constantemente, a rodoviária de Ituaçu esta situada em ponto estratégico do centro da 
cidade e nos últimos dias tem necessitado urgentemente de reformas e adequações. O fato da 
Rodoviária encontra-se no centro da cidade traz, sobretudo visibilidade ao espaço publico e 
devido ser aberto é acessado ate mesmo por animais abandonados que transitam pela cidade, 
portanto é necessário que o poder publico viabilize meios para oferecer melhores condições aos 
munícipes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o 
Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
apreço e consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - Vereador – PSD; i) - 
Indicação apresentada pelo Vereador Edinei de Novais Ferreira, abaixo transcrita: Exmo. 
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 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: “Recuperação da Estrada que Liga Coité ao 
Arrecife”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais, não importantes meio de locomoção do 
homem do campo que entrega suas mercadorias e alimentos advindos da agricultura família, 
fortalecendo a economia local e entregando alimentos saudáveis na mesa do Ituaçuense que 
reside na sede do Município. Para melhor comodidade dos agricultores e para que os mesmos 
possam ser beneficiado com segurança é necessário que a administração viabilize 
incansavelmente a manutenção das estradas vicinais. Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. 
Atenciosamente, Edinei de Novais Ferreira - Vereador – PSB; j) - Indicação apresentada pelo 
Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 22 de Abril de 2022. 
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: “Recuperação das Estradas Vicinais que liga o Santa Clara a Canabrava, com 
atenção maior ao acesso ao Guigó e Caldeirão sentido Lagoa da Lage e Barra e Cana Brava. 
JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenharem as 
atividades de manutenção de estradas vicinais, bem com promover toda conservação necessária 
para oferecer aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais 
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constitucionais de ir e vir. Deste modo, solicito do Poder Publico Municipal que promova 
reparos urgentes e imediatos no trecho mencionado, considerando que os moradores que 
utilizam daquela via tem apresentado relevantes queixas e considerando o precário estado de 
conservação. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que 
o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador - PP

“Recuperação das Estradas Vicinais que liga o Santa Clara a Canabrava, com atenção maior ao 
acesso ao Guigó e Caldeirão sentido Lagoa da Lage e Barra e Cana Brava. JUSTIFICATIVA:
É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenharem as atividades de 
manutenção de estradas vicinais, bem com promover toda conservação necessária para oferecer 
aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e vir. 
Deste modo, solicito do Poder Publico Municipal que promova reparos urgentes e imediatos no 
trecho mencionado, considerando que os moradores que utilizam daquela via tem apresentado 
relevantes queixas e considerando o precário estado de conservação. Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador - PP

para a “Recuperação das Estradas Vicinais que liga a Santa Clara a Canabrava, com atenção 
maior ao acesso ao Guigó e Caldeirão sentido Lagoa da Lage e Barra e Cana Brava. Em 
seguida, o Vereador Márcio Aparecido, solicitou a Secretária para fazer a leitura do relatório 
parcial, referente ao parecer das contas anuais do FUNDEB/Ano/2021, inserido na prestação de 
contas do Executivo, o que foi concedido pelo Presidente. Após a leitura, o Vereador Almir, 
questionou qual foi a votação final da ata onde consta o referido relatório, se houve uma 
aprovação ou uma reprovação. Na sequência, o Vereador José Antônio, solicitou a Secretária 
para fazer a leitura do Oficio do Executivo à Presidente do CACS FUNDEB, solicitando 
reapreciação das contas do FUNDEB/ano/2020, considerando possíveis indícios de 
irregularidades denunciadas à policia federal e também da denúncia apresentada pelo Prefeito 
Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, à Policia Federal, referente aos indícios 
de irregularidades na gestão de recursos da educação no ano de 2020, o que foi concedido pelo 
Presidente. Após a leitura dos referidos documentos, o Senhor Presidente, franqueou a palavra 
aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários sobre os expedientes lidos. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas, e em resposta a indagação do Vereador Almir, o Edil, falou  que, no 
seu entendimento, o relatório feito pelo conselho versa sobre o FUNDEB e que foi aprovado. 
Disse ser importante que o poder executivo faça as correções necessárias, que foram apontadas 
pelo conselho porque o objetivo final é beneficiar os alunos. Destacou que as falhas existem, 
que o ano letivo está no início e acredita que as falhas serão sanadas no decorrer do ano, 
enfatizando que as falhas foram apontadas no parecer e o parecer foi aprovado pelos 
Conselheiros. Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido, comentou que na sessão 
anterior questionou o atendimento odontológico e o Coordenador de Saúde Bucal deu uma 
resposta, informando que o atendimento das crianças é feito prioritariamente nas quintas-feiras, 
mas em caso de emergência poderá ser feito em qualquer dia da semana. Agradeceu ao 
Coordenador de Saúde Bucal pelas informações, destacando ser importante esclarecer à 
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comunidade essa informação. Prosseguindo, teceu comentário sobre a indicação de sua autoria, 
para recuperação da estrada do Inhame, afirmando se tratar de uma comunidade distante, com 
poucas residências, mas que tem alunos que estudam na rede municipal de ensino e precisam 
ter acesso ao transporte escolar. Destacou que o transporte escolar não está atendendo esses 
alunos porque as estradas estão intransitáveis, ressaltando ter sido procurado novamente por 
moradores pedindo que cobrasse uma solução do poder executivo nesse sentido. Ver. José 
Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil 
destacou que não era vereador na legislatura passada, que não pode falar muito sobre o que foi 
aprovado ou não pelo Conselho Municipal de Educação na gestão passada. Disse ter 
participado da última reunião e ouviu algumas colocações, destacando que todas as sugestões 
são bem-vindas, que é preciso corrigir os eventuais erros. Afirmou não concordar com o fato 
de o Conselho não ter se manifestado sobre tantas denúncias de irregularidades feitas, 
enfatizando que todas essas irregularidades foram aprovadas pelo Conselho. Solicitou ao 
Senhor Presidente quem sejam tomadas todas as providências cabíveis para apurar essas 
denúncias, afirmando que os Vereadores são fiscais do povo e é preciso fiscalizar o desmanche 
do dinheiro público. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente, afirmou que ele tem 
procurado se manter imparcial, conduzir as sessões de forme ordeira, evitando entrar em 
contendas, pedindo paz aos vereadores, ao público e a todos os envolvidos na administração. 
Falou que as coisas acontecem e ele se sente ‘espinhado’, destacando que estava vendo um 
comentário no Facebook, feito pelo Sr. Adroaldo Feliciano, questionando se os vereadores de 
situação não estão enxergando os erros? Em resposta, o Senhor Presidente, disse estar no seu 
primeiro mandato, que todos que acompanham as sessões sabem da sua imparcialidade, que 
tem procurado contribuir para o desenvolvimento e crescimento do município. Questionou ao 
cidadão o fato dele ter parabenizado o Vereador Márcio Aparecido, indagando ao mesmo, onde 
estava a fiscalização na gestão e na legislatura passada, ressaltando que o referido Edil era 
Presidente da Câmara nesse período. Questionou ainda ao cidadão, onde foram parar os HDs, 
pedindo que ele venha na sessão para dar uma explicação e fazer os seus questionamentos 
diretamente aos vereadores. Afirmou não aceitar esse tipo de coisa, esse julgamento sumário e 
a pessoa querendo se ‘fazer de santo’. Enfatizou que a atual administração municipal tem 
lisura, pode ter as suas falhas, mas não viu nenhum indício de irregularidade. Destacou que o 
prefeito tem executado as obras e usado os recursos com bastante excelência, investindo na 
construção de ginásios. Disse que a administração municipal já está tomando providências para 
corrigir as falhas apontadas, que a Assessoria Jurídica já notificou a empresa responsável pelo 
transporte escolar para corrigir as falhas apontadas. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
Reinalvo, mencionou que o Presidente precisa usar a rede social para dar a sua resposta ao 
cidadão, que o mesmo, não deveria usar o tempo a sessão para fazer isso, enfatizando que isso 
toma tempo da sessão e dos demais vereadores. Em resposta, o Senhor Presidente, disse que 
vai entregar uma cópia do Regimento Interno ao Vereador Reinalvo, destacando estar 
cumprindo as suas atribuições, que não age com prepotência, que todos que acompanham os 
trabalhos sabem que, desde que as sessões começaram a ser transmitidas ao vivo, tem 
concedido a fala a todos os vereadores que solicitam. Destacou que o Vereador Márcio 
Aparecido cobrou o início da sessão no horário regimental, salientando que ele chega antes do 
horário, mas humildemente espera todos chegarem para depois dar início a sessão. Afirmou 
que não vai admitir que isso fosse usado para gerar uma dúvida na população sobre a sua forma 
de conduzir o legislativo municipal, enfatizando que nas poucas vezes que faz uso da palavra, 
sempre usa o bom-senso. Voltando a usar da palavra, o Vereador Márcio Aparecido, disse
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que já foi Presidente da Câmara e acredita que uma das atribuições do Presidente é zelar pelo
bom nome da Câmara e dos Vereadores, destacando que o Presidente José César não deveria
citar os nomes dos vereadores para dar exemplo, que não quer que o seu nome seja usado para
exemplificar alguma situação. Ressaltou que atualmente as sessões são transmitidas ao vivo,
que sempre chega no horário regimental, pedindo aos demais vereadores que cumpram o
horário também, enfatizando que o público não pode ficar esperando indefinidamente pelo
início da sessão. Falou que a sessão já pode ser iniciada com a presença de seis vereadores, que
quem chegar atrasado pode ingressar no plenário depois, enfatizando que os vereadores têm
suas obrigações e é preciso agilizar as sessões. Destacou que o Presidente deve atuar como
mediador das discussões, zelar pelo bom andamento dos trabalhos, conduzir as sessões e
encaminhar as votações, ressaltando que o legislativo é um colegiado. Com relação ao parecer
do Conselho Municipal de Educação, disse que o mesmo é opinativo, que cabe ao gestor
corrigir as falhas apontadas, ressaltando que mesmo com as falhas apontadas, o parecer foi pela
aprovação. Destacou que em todo órgão colegiado existem discussões, que cabe ao Presidente
conduzir as sessões e não ameaçar de expulsão os vereadores, salientando que o Presidente tem
outras medidas e pode até cassar a palavra do vereador. Ver. Almir Santos Pessoa: Falou que
o Presidente não ameaçou expulsar nenhum vereador, que apenas leu o que o Regimento
Interno estabelece e, como última punição possível, prevê a retirada o plenário. Destacou que o
Vereador Márcio Aparecido, quando foi presidente, não cumpria o Regimento Interno, que o
Edil questiona a ausência do Assessor Jurídico, mas quando foi presidente nunca exigiu a
presença do Assessor nas sessões e ainda pagava R$ 6.000,00 (seis mil reais) por isso. Disse
ainda,  que o ex-presidente convocou uma sessão extraordinária para aprovação de um projeto
e esperou um ex-vereador por uma hora e meia para depois iniciar a sessão porque não tinha
quórum, lembrando que o Vereador José Antônio foi impedido de ingressar no plenário. Em
seguida, o Senhor Presidente, mencionou que o Vereador Márcio Aparecido estava
equivocado em algumas colocações, que o Edil poderia cobrar do Presidente para que ele
corrija alguma eventual falha, mas não pode cobrar uma coisa que quando foi presidente
também não cumpria. Disse que todos os vereadores são testemunhas de que tem procurado
seguir o que determina o Regimento Interno, que tem procurado conduzir as sessões com
imparcialidade e manter a ordem. Destacou ter feito simplesmente uma leitura do Regimento
Interno sobre as prerrogativas do Presidente de dar advertência pessoal, cassar a palavra e
determinar a retirada do plenário, ressaltando que no seu íntimo pode até querer fazer outra
coisa, mas respeita a todos. Falou que após todas as discussões mais acaloradas, sempre pede
desculpas ao público e aos vereadores, salientando que na presente sessão o Vereador Márcio
Aparecido já tinha feito uso da palavra no Pequeno Expediente, mas solicitou o uso novamente
e foi autorizado, que por diversas vezes o Edil solicitou que o Assessor Jurídico da Bancada de
Oposição fizesse uso da palavra para dar alguma explicação e também foi autorizado, portanto,
não vai aceitar que seja colocada em dúvida a sua forma de conduzir o legislativo municipal.
Dando continuidade, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em
discussão e votação as seguintes matérias: a) - Indicações apresentadas pelo Vereador Adriano
Silva Machado, acima transcritas: I - Construção de uma pista de atletismo com mil metros de
extensão”; II - “Colocação de manilhamento nas estradas da localidade da região da Bateia
manutenção da ladeira pinga-pinga naquelas imediações ”; III - “Construção de passagem
molhada e manilhamento na região do Riachão e regiões do Catingueiro e Ingazeira”; IV -
“Limpeza do Esgoto do Município, conhecido como Pinicão e disponibilização do carro
fumacê para controle de mosquitos”; V - “Fechamento da Rua Epitácio Batista de Aguiar, nas
proximidades da Escola Rodrigues Lima, quando no horário de entrada e saída de alunos”,
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sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; b) - Indicação apresentada 
pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, para a “Manutenção recuperação na estrada que liga 
Boca da Mata ao Açude”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por 
unanimidade de votos; c) - Indicação apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, para a “Recuperação da Estada que da Localidade de  Inhame”, acima transcrita, sendo 
a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; d) - Indicação apresentada pelo 
Vereador Ronaldo da Silva Rocha, acima transcrita, para a “Reforma na Rodoviária de Ituaçu
”, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; e) -  Indicação apresentada 
pelo Vereador Edinei de Novais Ferreira, para a “Recuperação da Estrada que Liga Coité ao 
Arrecife ”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; f) -
Indicação apresentada pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, para a “Recuperação das 
Estradas Vicinais que liga a Santa Clara a Canabrava, com atenção maior ao acesso ao Guigó e 
Caldeirão sentido Lagoa da Lage e Barra e Cana Brava”, acima transcrita, sendo a referida 
indicação aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, 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. Ronaldo da
Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil pediu
autorização ao Senhor Presidente para se retirar da sessão após o término da sua fala em razão
de outro compromisso. Dando continuidade, fez uma indicação verbal ao DERBA para que
instale placas de sinalização no trecho de serra existente na estrada que liga Barra da Estiva a
Ituaçu, afirmando que o trecho tem alto índice de acidente com vítimas fatais, que em todas
serras do país existe uma sinalização, enfatizando que a maioria dos acidentes ocorre porque os
caminhoneiros não conhecem a estrada, que se for instalada a sinalização, os caminhoneiros
vão redobrar a atenção na descida da serra. Parabenizou o prefeito pelo trabalho que vem
realizando, pelo manilhamento e encascalhamento das estradas da região dos Gerais,
destacando que é um sonho que está sendo realizado pela atual gestão, que pela primeira vez
está sendo feita a reforma da estrada tirando as águas. Convidou a todos para a festa de
inauguração do ginásio poliesportivo do Campo Grande, destacando ser mais um sonho
realizado pela atual gestão, salientando que não acreditava na concretização desse sonho, mas
hoje os moradores do Campo Grande e várias outras localidades do município estarão
recebendo esse benefício. Afirmou que a festa vai será animada pelo cantor Robson Aguiar e
pela Banda Lordão. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, aos
internautas, e prosseguindo, o Edil falou que as regiões da Prata da Ovelha, Roçado e Anão
estão descobertas, que o Agente Comunitário de Saúde está de licença e a população está sem
esse profissional. Afirmou que a população tem cobrado uma solução, pedindo ao Senhor
Presidente que seja enviado um ofício para a Secretária de Saúde e para o prefeito solicitando a
contratação de um novo Agente de Saúde para atender essas regiões. Destacou que em todo
processo seletivo sempre tem um suplente e este suplente deve ser convocado pela
administração municipal, ressaltando que outras regiões do município também estavam
descobertas, mas o problema já foi resolvido, citando como exemplos, as comunidades do
Uruçu e Uruçuzinho. Enfatizou que o trabalho desenvolvido pelo Agente de Saúde é muito
importante, que o serviço não pode ser interrompido, porque estes profissionais levam
informações importantes para a população. Dando continuidade, destacou que na última sessão
comentou sobre a situação da barragem que abastece o Distrito de Tranqueiras e região,
enfatizando que a população está muito preocupada com isso, está sempre cobrando uma
solução, porque a água do rio está indo embora, diminuindo e, caso o serviço não seja feito
logo, não será suficiente para encher o reservatório. Disse que essa tem sido uma cobrança
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constante da comunidade, ressaltando que alguns moradores já recuperaram suas barragens
particulares. Destacou que a barragem não foi totalmente danificada, que só quebrou a parte de
terra, que fica na lateral do barramento, com cerca de dez metros de extensão. Pediu em nome
da população que o serviço seja feito com a maior brevidade possível. Prosseguindo, o
Vereador Sivaldo cobrou melhorias no setor de iluminação pública, destacando que tem visto
muitas cobranças desde o ano anterior sobre lâmpadas queimadas nas regiões de Mamona,
Tamboril e comunidades vizinhas. Afirmou que, apesar das cobranças, nada foi feito e as
comunidades continuam no escuro, solicitando uma providência do poder executivo, nesse
sentido, ressaltando que a maioria dos postes já tem braço de luz e só é preciso mesmo trocar
as lâmpadas queimadas. Afirmou que os consumidores pagam suas contas de energia e no
valor estão incluídos os tributos, que deveriam ser usados na melhoria da iluminação pública.
Agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, pedindo que Ele
continue dando força a todos os Vereadores para seguirem trabalhando em prol da população.
Pediu à população que continue assistindo as sessões, opinando, destacando que isso é
importante. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em
seguida, o Edil parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo trabalho que vem realizando, por
estar sempre buscando recursos para Ituaçu, ressaltando eu o gestor conseguiu uma máquina
motoniveladora para o município. Disse que o vereador é eleito para cobrar, mas também
precisa parabenizar. Destacou que a gestão municipal vai entregar um belíssimo ginásio de
esporte no Campo Grande e, em breve, nas localidades do Manoel Alves, São José de Ramiro e
outras comunidades, enfatizando que também foi um pedido seu. Falou que a administração
municipal vai realizar ainda obras de pavimentação asfáltica, pedindo ao prefeito que mande
consertar as estradas da região do Riachão até o Arrecife, afirmando que o trecho está em
péssimas condições, que os produtores estão colhendo café e está difícil de trafegar. Pediu que
fosse feito pelo menos uma operação emergencial nos trechos mais críticos. Solicitou ao
prefeito que faça uma reforma na quadra da Gruta da Mangabeira, bem como, na quadra do
Bairro Primavera. Destacou ter sido lido o ofício da região da Bateia, destacando ter
conversado com alguns moradores e realmente precisa ser feita uma intervenção no local, na
ladeira conhecida como ‘Pinga-Pinga’. Disse ser uma curva perigosíssima, por onde passa o
veículo do transporte escolar, afirmando acreditar que o prefeito vai fazer essa intervenção,
diminuindo a ladeira e tirando a curva perigosa. Mencionou que a ladeira depois do ‘Café de
Lé’ está em péssimas condições, ressaltando que o prefeito tem compromisso com o povo e vai
mandar consertar. Dando continuidade, o Edil manifestou os seus sentimentos à família de
Dona Elza, de Lagoa da Lage, pelo falecimento do seu irmão. Comentou a fala do Vereador
Ronaldo, salientando que no dia seguinte será realizada a inauguração do ginásio de esportes
do Campo Grande, destacando ser importante prestigiar esse belíssimo trabalho e dançar forró
com a Banda Lordão e Robson Aguiar. Pediu a ‘Zé’, que toma conta da água do Catingueiro
que consiga alguém para substituí-lo enquanto está afastado por motivo de doença, afirmando
que os moradores estão há três dias sem água. Afirmou já ter conversado com o prefeito
Phellipe Brito e o gestor garantiu que vai resolver esse problema. Ver. Tertulina Silva
Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, a Vereadora afirmou
que a reforma em Olhos D’água do Meio foi feita, destacando não ter sido uma obra da
Prefeitura, mas o ex-gestor ajudou, que qualquer pessoa pode ir ao local e conferir como era
antes e está agora. Ver. Ednei de Novais Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos
internautas, e continuando, o Edil disse ter conversado com o prefeito Phellipe Brito sobre a
barragem de Tranqueiras, ressaltando que o gestor está fazendo o máximo, correndo atrás.
Comentou que algumas pessoas estão lhe criticando, dizendo que antes cobrava do prefeito,
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afirmando que continua fazendo as cobranças, mas que agora cobra pessoalmente do gestor e
tem sido atendido. Disse ter fé em Deus de que essa barragem vai ser reformada logo, que
Deus é tão bom que o rio estava seco e Ele mandou uma chuva para encher o rio novamente.
Convidou a todos os moradores de Tranqueiras e região para participar da inauguração da
quadra do Campo Grande neste final de semana e do Manoel Alves no próximo final de
semana. Em aparte, a Vereadora Tertulina, comentou que esteve reunida com o pré-candidato
a governador ACM Neto, em companhia do pré-candidato a Deputado Manoel Rocha, do
Deputado Federal José Rocha, afirmando ter sido uma satisfação ter participado dessa reunião
com o futuro governador da Bahia. Convidou a todos para participar do bingo beneficente, que
será realizado no dia seguinte, na comunidade de Lagoa da Lage, com o objetivo de arrecadar
recursos para o tratamento de saúde de Nina. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou
a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil disse que a entrada da Formosa,
que dá acesso à BA-142 precisa ser elevada, afirmando que o mato atrapalha a visão dos
motoristas, que por esse local passam veículos do transporte escolar e que o local dá acesso ao
Riacho para quem sai do Bonito, salientando que os motoristas sobem a rampa e não
conseguem ter uma boa visão da rodovia e isso é muito perigoso. Manifestou os seus
sentimentos aos familiares pela perda de ‘Guinão do Bonito’, que faleceu em um trágico
acidente na entrada do Bonito, afirmando que ele era um grande incentivador do esporte, que
no mesmo acidente também faleceu um senhor que estava com ele. Dando continuidade, pediu
que a Secretária da Câmara enviasse ofício para os Conselhos Municipais existentes no
município solicitando que sejam enviadas cópias das atas de todas as reuniões realizadas para
que possa tomar conhecimento. Afirmou que as irregularidades apresentadas, tanto da atual
gestão, quando da gestão anterior, precisam ser investigadas, destacando acreditar que a justiça
vai punir os culpados. Destacou que foram apontados indícios de irregularidades, que não se
sabe ao certo se houve alguma irregularidade, afirmando que os vereadores integram o poder
legislativo, que cabe ao poder judiciário punir quem tiver praticado algum ato ilegal. Falou que
se o ex-gestor errou, terá de devolver os recursos, pagar pelo erro que cometeu, assim como o
atual prefeito. Comentou a fala da Vereadora Tertulina, destacando ter participado de uma
reunião com ACM Neto, que o pré-candidato a governador está despontando nas pesquisas de
intenção de voto, mas tem ciência de que as mudanças acontecem de forma muito rápida no
campo da política. Disse que, graças a Deus, o Brasil hoje é uma democracia, onde as pessoas
podem opinar e votar pela mudança, destacando que também participaram da reunião do pré-
candidato Manoel Rocha e o Deputado Federal José Rocha, que todos foram recebidos com
muito carinho. Afirmou que a política é importante, que sempre comenta sobre a importância
da política nas reuniões que participa e sempre faz questão de dizer às pessoas que a política
sempre vai existir, sempre vai ser preciso eleger alguém para fazer o trabalho, seja de
Presidente da Câmara, Presidente da República, Governador, Prefeito ou Vereador.
Prosseguindo, disse que o prefeito Phellipe Brito homologou, no mês de dezembro de 2021
uma Tomada de Preços, que teve como vencedora a empresa Pavinorte Construtora Ltda, com
sede em Sa lvador, pelo valor de R$ 944.038,85 (novecentos e quarenta e quatro mil, trinta e
oito reais e oitenta e cinco centavos). Destacou que esse recurso é fruto de uma emenda
parlamentar do Deputado Federal José Rocha, pedindo que seja enviado ofício ao gestor para
que ele informe se o recurso será usado na recuperação de estradas ou na pavimentação
asfáltica da comunidade do São José. Disse que projeto existe uma planilha que prevê a
recuperação das estradas do São José Noé a Cobra, Lagoa da Lage a Melancia, Lagoa da Lage
a Cristalândia, Lagoa da Laje a Melancia (Trecho I), Lagoa da Laje a Melancia (Trecho II),
Lagoa da Lage a Melancia (Trecho III), Melancia a Ponte do Algodões (Trecho I), Melancia a
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Ponte de Algodões (Trecho II), São José de Ilídio a Campo Grande, Campo Grande a BA-142,
entroncamento da Laranjeira, acesso ao São José de Ilídio, São José de Ilídio a Laranjeira
(Trecho I) e São José de Ilídio a Laranjeiras (Trecho II). Falou que seu ofício tem como
objetivo pedir informações sobre a contratação dessa empresa pelo valor de quase R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais), homologada no mês de dezembro de 2021. Disse que o
Deputado José Rocha destinou uma emenda do mesmo valor e quer saber se se trata do mesmo
recurso. Dando continuidade, afirmou que o valor pago aos prestadores de serviço que fazem o
transporte escolar está muito baixo, devido ao alto preço dos combustíveis, afirmando que
muitos proprietários estão se queixando. Solicitou que a gestor que busque uma solução para
essa situação. Afirmou que o objetivo principal é garantir o conforto e bem-estar dos alunos,
ressaltando que em razão do valor pago, muitos prestadores não estão tendo como dar
manutenção adequada no veículo. Solicitou que o prefeito converse com a empresa que venceu
a licitação para buscar uma solução, destacando ser muito triste ver a situação enfrentada por
esses prestadores de serviço. Defendeu ser preciso reajustar o valor. Prosseguindo, agradeceu o
convite feito pela Vereadora Tertulina, afirmando que já tinha outro compromisso, mas vai dar
sua parcela de contribuição para ajudar no tratamento de D. Nina. Falou que nos dias 25, 26 e
27/04, das 07hs00min às 14hs00min, será realizado um mutirão de cirurgias no Hospital de
Base, que para realizar o procedimento de histerectomia são necessários: exame de ECG, Raio-
X de tórax, hemograma completo, ultrassom de abdômen; que para realizar a cirurgia de hérnia
são necessários: ultrassonografia, hemograma completo, ureia e creatinina e Raio-X de tórax;
que para realizar cirurgia de vesícula, são necessários os exames de eletrocardiograma,
ultrassonografia, hemograma completo, ureia, creatinina, Raio-X de tórax. Destacou que os
exames de imagem devem ter sido realizados no máximo há seis meses, que os exames de
laboratório devem ter sido realizados no máximo há trinta dias. Em seguida, o Edil solicitou o
envio de ofício para a Secretaria Municipal de pedindo que seja amplamente divulgada essa
informação e que seja disponibilizado o maior número de vagas no transporte para que os
pacientes do município tenham acesso a esses procedimentos. Fazendo uso da palavra, o
Senhor Presidente, destacou que o Vereador Reinalvo precisou se ausentar da sessão, e dando
continuidade, franqueou a palavra ao Vereador José Antônio pelo tempo regimental de quinze
minutos. Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e
em seguida, o Edil parabenizou o prefeito Phellipe pela assinatura da Ordem de Serviço para
construção do ginásio de esporte no povoado do Bonito, salientando que estava com o prefeito
no momento da assinatura, que em breve essa tão sonhada obra será iniciada, que essa é mais
uma demonstração do compromisso do atual prefeito com a população do município. Disse que
os vereadores estão sempre fazendo indicações ao poder executivo, que não vota contra
nenhuma indicação apresentada, que quem ganha com a realização das obras é o povo, mas que
de nada adianta fazer a indicação e não conseguir a execução da obra. Agradeceu ao prefeito
Phellipe Brito pelo esforço para atender a todos os pedidos, afirmando que o gestor tem se
esforçado muito na recuperação das estradas, que toda semana são feitas cobranças e as
máquinas estão trabalhando a todo vapor. Comentou a fala do Vereador Adriano, afirmando
que acabou de chegar na cidade mais uma patrol, através do Consórcio da Bacia do Vale do
Paramirim, que na próxima semana a máquina já será usada para atender os pedidos feitos
pelas comunidades e pelos vereadores. Agradeceu ao prefeito pela recuperação das estradas do
Gerais, pelo manilhamento e encascalhamento que estão sendo feito, destacando que todas as
regiões do município são importantes, mas a região dos Gerais tem forte vocação agrícola. Em
aparte, o Vereador Adriano, disse que as estradas por onde passou estão um ‘tapete’, que
foram muito bem feitas. Em seguida, pediu ao prefeito uma providência sobre poço artesiano
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do Riacho, afirmando que os moradores estão sempre lhe cobrando uma solução. Pediu ao
Prefeito que mande roçar a estrada da Vila, afirmando que muitas pessoas fazem caminhada no
local e o mato está fechando as ruas. Prosseguindo, o Vereador José Antônio, afirmou que a
região dos Gerais tem um grande número de pequenos produtores, que é preciso dar uma
atenção especial a esta região, ressaltando que são dois gerais: de um lado e do outro da cidade.
Comentou que o prefeito Phellipe Brito, com a orientação do seu pai Albercinho, está
atendendo quase toda a população do município, que o gestor não tem como agradar a todos,
que só Deus agrada a todos, mas o prefeito está fazendo a sua parte. Enfatizou que os
vereadores também estão fazendo a sua parte, fiscalizando, legislando, pedindo e cobrando.
Falou não ter muito que cobrar do prefeito porque ele trabalha demais e quando a pessoa
trabalha muito, não se deve cobrar mais dela. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito é
diferenciado, atende a todos, busca recursos, ressaltando que o pai do atual gestor é um
baluarte da política local. Mencionou que a gestão passada não fez nenhuma obra, que se
tivesse feito, saberia reconhecer o trabalho realizado. Prosseguindo, disse que uma comitiva de
Ituaçu esteve em Salvador buscando recursos para o município, para beneficiar o povo, que
participaram de reuniões em seis ou oito secretarias estaduais, que diversas obras foram
autorizadas e que o gestor vai deixar para anunciar quando começar a execução. Disse que no
início da atual gestão, o prefeito precisava estar acompanhado do deputado para ser atendido
nas secretarias estaduais, mas hoje tem acesso a todos os gabinetes, afirmando que o prefeito
Phellipe Brito é diferenciado. Solicitou ao senhor Presidente, o envio de ofício para a
COELBA pedindo a retirada da fiação existente sobre a quadra que fica ao lado da Escola
Juvenal Wanderley, afirmando que isso é muito perigoso. Disse ainda, que vai pedir ao gestor
que faça a cobertura dessa quadra, a exemplo do que tem feito em diversas localidades,
ressaltando que esse benefício será muito importante para os alunos. Comentou que o
funcionário Zé Luiz teve um problema de saúde, que o Senhor Edvaldo também está
impossibilitado de subir nos postes e ‘Carreirinha’ está tendo que se desdobrar para atender a
todos os pedidos, pedindo um pouco de paciência para a população, porque em breve todas as
localidades serão beneficiadas. Prosseguindo, disse que esse ano tem eleição para deputado,
que não é contra nenhum candidato, desde que ele trabalhe em prol do desenvolvimento de
Ituaçu, enfatizando que o povo precisa se conscientizar, precisa votar em que merece o voto,
em quem tem serviço prestado no município. Disse que qualquer emenda destinada ao
município é bem-vinda, mas que muitos candidatos fazem promessas e depois somem, que já
apoiou um candidato assim no passado. Destacou que o prefeito tem buscado recursos, com o
apoio dos deputados Marquinho Viana e Paulo Magalhães. Convidou à toda população para
participar da inauguração do ginásio de esporte do Campo Grande e do Manoel Alves,
destacando que ambos foram construídos com recursos próprios do município. Falou que o
ginásio de esportes do Bonito também será construído com recursos próprios, que isso é uma
grandeza para Ituaçu, que são muitas obras sendo realizadas, que não viu nada disso na gestão
anterior. Afirmou que o atual prefeito Phellipe Brito superou o ex-prefeito Albercinho,
enfatizando ter certeza de que o ex-gestor fica orgulhoso de ouvir isso porque todo pai tem
orgulho do sucesso do filho. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos
internautas, e em seguida, o Edil afirmou que Nina é sua prima, que vai dar a sua ajuda,
enfatizando que se cada vereador contribuir, já será suficiente para praticamente custear todo o
tratamento. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pela construção do ginásio de esporte no
povoado do Campo Grande, afirmando que a obra será inaugurada no dia seguinte, bem como,
pela construção do ginásio de esporte no Manoel Alves, que será inaugurado no final de
semana seguinte. Destacou que as duas obras foram realizadas com recursos próprios, que essa
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é uma demonstração de que o atual gestor está trabalhando, que o ex-gestor ficou quatro ano e
não inaugurou nenhuma obra. Enfatizou que o político tem que mostrar serviço, mostrar
estrada, mostrar obra feita, que em breve o prefeito vai construir um posto de saúde na Ovelha,
ressaltando que essa obra era muito solicitada pelos moradores, salientando que o Vereador
Sivaldo por muitos anos esperou por esse benefício, que vários prefeitos passaram pela
prefeitura e essa obra não foi realizada. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito, destacando que
hoje a população está tendo acesso a estradas de boa qualidade. Fez um apelo para que a
população escolha bem os seus candidatos, afirmando que vai apoiar o deputado estadual
Marquinho Viana, o deputado federal Paulo Magalhães, o pré-candidato a governador
Jerônimo Rodrigues, o Senador Otto Alencar e o Presidente Lula. Convidou a todos para
participarem de uma festa junina na sua casa, no dia 04/06, afirmando que espera contar com a
presença de todos para dançar forró na Fazenda Lagoa dos Patos, com animação de Edivilson e
outras a trações. Em aparte, o Vereador Adriano, falou que vai prestigiar a festa junina
oferecida pelo Vereador Joel.  Dando continuidade, o Vereador Joel comentou que na sessão
anterior o Vereador Adriano questionou sobre a água do Cubículo, que na ocasião deu a
resposta acreditando que o problema já tinha sido resolvido, já que desde a gestão do ex-
prefeito Adalberto esse problema vinha sendo tratado no legislativo municipal. Disse que o
prefeito Phellipe Brito está tomando as providências para resolver o problema de
abastecimento de água do povoado do Cubículo. Em aparte, o Vereador Adriano, agradeceu
ao Vereador Joel pela explanação, aproveitando o ensejo para comentar sobre a água do
Catingueiro, afirmando que não estava caindo corretamente na casa das pessoas, que fez um
pedido ao prefeito Phellipe Brito, o gestor doou os canos e, salvo engano, já resolveu o
problema. Parabenizou o prefeito por ter atendido mais esse pedido seu em benefício da
população. Dando continuidade, o Vereador Joel disse já ter conversado com o prefeito
Phellipe Brito para resolver a falta de atendimento médico no povoado de Melancias,
enfatizando que existe uma demanda muito grande e o gestor está tomando todas as
providências para garantir esse atendimento. Falou que tinha um médico atendendo, de quinze
em quinze dias, em Lagoa dos Patos, mas devido ao aumento da demanda em todo o município
e a falta de médicos, o atendimento teve que ser suspenso, mas em breve deve retornar.
Convidou a todos, em especial a Vereadora Tertulina, para participarem de uma na escola da
Lage com os representantes da Central das Águas, de Caetité. Afirmou ser bom que todos
participem para conhecer como funciona o sistema da Central das Águas e não fique nenhuma
dúvida, destacando que a reunião será realizada na próxima quinta-feira, às 16hs30min. Ver.
Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil
agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pela colocação de dois refletores na quadra da Gruta e pela
pintura que será feita no dia seguinte. Pediu ao Senhor Presidente, o envio de requerimento ao
prefeito, solicitando que veja a questão da quadra da Várzea, destacando que foram colocados
refletores lá, mas a iluminação está insuficiente e as pessoas pediram para melhorar. Pediu ao
prefeito que, após a finalização da estrada do Gerais, seja feita a manutenção da estrada de
Tranqueiras. Comentou a fala do Vereador Sivaldo, salçientando que não existe cobrança de
Taxa de Iluminação Pública (TIP) em Ituaçu, que não existe uma lei que autorize essa cobrança
no município, lembrando que o ex-gestor Adalberto mandou o projeto na legislatura passada,
mas não foi aprovado. Agradeceu ao governador pela patrol do Consórcio, a qual vai ficar por
noventa dias no município para dar manutenção nas estradas. Agradeceu ao prefeito Phellipe
Brito, ao deputado Marquinhos Viana, ao deputado Paulo Magalhães por essa máquina,
destacando que será de grande valia para a comunidade. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito
pela ordem de serviço do ginásio de esporte do Bonito, enfatizando que será um belo ginásio,
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que a comunidade durante muitos e muitos anos vinha solicitando esse benefício e agora essa
tão sonhada obra vai ser uma realidade. Em aparte, o Vereador Sivaldo, disse não ter falado
em Taxa de Iluminação Pública, que na sua fala afirmou que na conta de energia já estão
inclusos tributos que os consumidores pagam e que esses recursos devem ser usados na
melhoria da iluminação pública. Dando continuidade, o Vereador Almir agradeceu ao prefeito
Phellipe Brito e toda sua equipe pelo belo ginásio de esporte que vai ser entregue na
comunidade Manoel Alves, afirmando que o equipamento será de grande utilidade para os
moradores, que terão um espaço adequado para prática de esportes. Prosseguindo, afirmou ser
preciso esclarecer para a população de Tranqueiras sobre o projeto de lei que está tramitando
no legislativo municipal, ressaltando que o projeto não foi votado ainda, que só foi submetido à
votação o requerimento para tramitação em caráter de urgência. Destacou ter votado contra a
tramitação do projeto em caráter de urgência, afirmando que estão divulgando a informação
para a comunidade de que apenas dois ou três vereadores votaram contra o projeto. Em aparte,
o Senhor Presidente, disse que o Projeto de Lei Nº 08/2022 apenas regulamenta as leis já
existentes no âmbito do município, destacando que o projeto não é de autoria dos vereadores,
que foi encaminhado pelo poder executivo, juntamente com o requerimento para tramitação em
caráter de urgência. Disse ter conversado com o prefeito e solicitado a ele que o projeto não
tramitasse em caráter de urgência, que deixasse a matéria ser discutida e analisada para se
chegar a um consenso entre todos os vereadores. Continuando, o Vereador Almir, que esse
pedido para que o projeto de lei não tramite em caráter de urgência foi feito por todos os
vereadores da bancada de situação ao prefeito. Prosseguindo, solicitou o envio de convite para
que o Sr. Emanuel Ricardo Anjos participe da sessão para prestar informações sobre o caixa
escolar, destacando ter alguns questionamentos a fazer sobre a prestação de contas. Em aparte,
o Vereador José Antônio, disse que todas as providências para o conserto da barragem de
Tranqueiras já estão sendo tomadas, que em breve o equipamento será consertado. Em seguida,
afirmou estar com 56 anos, que sempre foi uma pessoa de palavra, está no seu quarto mandato
de vereador, nunca votou no PT, mas devido ao trabalho desenvolvido pelo governador Rui
Costa, em parceria com o prefeito Phellipe Brito, em Ituaçu, se sente na obrigação de apoiar o
pré-candidato Jerônimo Rodrigues. Falou que cada um tem o direito de votar em quem quiser,
que o voto é livre, que não olha partido e sim a pessoa, que se sente na obrigação de apoiar o
candidato do governador Rui Costa devido ao trabalho que vem sendo feito no município.
Afirmou ter ciência de que algumas pessoas não vão gostar dessa sua declaração, que o voto é
livre, que cabe a cada um escolher em quem vai votar. Disse que, no momento, Rui Costa é um
dos melhores governadores do Brasil e se sente na obrigação de acompanhá-lo. Afirmou não
ter nada contra ACM Neto, que se ele fosse o governador e tivesse fazendo esse mesmo
trabalho, pensaria da mesma forma. Prosseguindo, o Vereador Almir, solicitou ao Senhor
Presidente, o envio de ofício ao Secretário de Administração pedindo que entre em contato
com a COELBA e solicite a troca do padrão da Escola Durval Gualberto Rocha, destacando
que foram ligados os aparelhos de ar-condicionado e o padrão não está suportando. Dando
continuidade, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Lider do Prefeito. Fazendo uso da
palavra, o Lider do Prefeito, Vereador José Antônio Brito Fontana, agradeceu a presença
de todos na sessão, agradeceu ao Assessor Jurídico Dr. Erick Menezes por sempre estar à
disposição e atender os pedidos feitos e orientar os vereadores. Parabenizou ao prefeito e toda
sua equipe por não medirem esforços para atender a população de Ituaçu. Em seguida, o
Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder
da Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, disse que na sessão anterior o seu
nome foi citado, que o Vereador Almir Pessoa falou que teria sido marcada uma reunião para
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começar 9hs00min e só começou 10h, destacando que as reuniões ordinárias estão marcadas 
para 8hs00min, com tolerância de 15 minutos, afirmando que qualquer vereador por consultar 
o livro de presença nesse horário e, se não houver quórum para a realização da sessão, ir 
embora. Falou que o seu questionamento sobre o horário de início das sessões se deve ao fato 
de que estão marcadas para começar até 8hs15min, mas se os vereadores chegarem a um 
consenso e optarem por começar às 9hs00min, que não tem problema. Destacou morar longe 
da sede, que se a sessão começar mais tarde, não vai precisar sair de casa tão cedo para chegar 
à Câmara antes das 8hs00min. Salientou que qualquer vereador pode requerer o cancelamento 
da sessão por falta de quórum regimental. Prosseguindo, desculpou-se com o Vereador José 
Antônio sobre o fato de não ter sido permitida a sua presença em sessão realizada no final da 
legislatura anterior, justificando que naquela época Ituaçu estava com quase 140 casos ativos 
de COVID 19, que editou um decreto proibindo a presença do público nas sessões, que tinha 
acabado de se recuperar da doença. Afirmou que as atas da legislatura passada são públicas, 
que qualquer pessoa pode consultar e verificar o que está falando. Sobre as passagens 
molhadas citadas pelo Vereador Sivaldo F, disse que gostaria de reforçar os pedidos, afirmando 
que um cidadão lhe mandou uma mensagem informando da necessidade de se construir 
passagens molhada s na região do Angico. Sobre a iluminação nas comunidades, disse que se o 
município tem eletricista para dar manutenção da iluminação das quadras de esportes, também 
tem para dar manutenção na iluminação pública. Afirmou não ter certeza se já foi dada 
manutenção da iluminação da Várzea, mas que existem algumas comunidades do município 
necessitando desse benefício. Ressaltou que foi realizado o novenário na comunidade do São 
José e não foi feita a manutenção da iluminação pública por motivo de doença do funcionário, 
destacando que provavelmente o funcionário já deve estar melhor porque está sendo feita a 
manutenção da iluminação nas quadras do município. Pediu que fosse providenciada a 
melhoria da iluminação pública do Açude a Santa Clara, beneficiando todas as comunidades 
desta região, destacando ser se extrema importância para os moradores dessas comunidades. 
Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido, destacou a importância de as datas 
comemorativas serem celebradas no próprio dia, afirmando que algumas pessoas questionaram 
porque o feriado de Tiradentes não foi transferido de quinta para sexta-feira. Ressaltou que 
Tiradentes foi um revolucionário, que lutou pela democracia, que se hoje o Brasil vive em um 
regime democrático é porque Tiradentes morreu defendendo essa causa, lutando pela liberdade 
do povo, enfatizando que acha importante que a comemoração ocorra no dia correto. Logo 
após, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, comentou a fala do 
Vereador Márcio Aparecido, destacando que dois funcionários que fazem os serviços de 
melhoria da iluminação pública estão doentes, que a Prefeitura contratou um funcionário, 
conhecido como ‘Carreirinha’ e ele está tentando suprir todas as demandas, mas sozinho e 
iniciante não é fácil. Disse que esteve no Povoado da Várzea, no dia anterior, para averiguar a 
situação e um poste existente no local, que manteve contato com o prefeito pedindo uma 
solução urgente, que seja substituído ou até mesmo retirado o poste existente, porque está 
colocando em risco a integridade física das pessoas. Prosseguindo, afirmou que desde que 
assumiu o mandato, tem procurado debater políticas públicas, afirmando acreditar que as 
pessoas que votaram nele, votaram para que ele fiscalize, cobre e peça ao prefeito. Destacou 
que esteve em Salvador, juntamente com o prefeito, deputados e comitiva em busca de recursos 
para o município. Disse que, juntamente com o Vereador José Antônio, solicitou a construção 
de um ginásio de esportes no povoado do Bonito, que o gestor e o deputado Marquinho Viana 
conseguiram com o governo do estado, mas houve um problema e teve que ser cancelado, mas 
o gestor municipal, para honrar sua palavra, vai executar a obra com recursos próprios. 
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Destacou que essa obra era muito aguardada pela comunidade, que vários gestores passaram 
pela prefeitura e não fizeram, que o atual gestor já fez a licitação e assinou a ordem de serviço. 
Convidou a todos para participarem da inauguração do ginásio de esportes no Campo Grande e 
no povoado do Manoel Alves, enfatizando que as obras foram realizadas com recursos próprios 
do município. Ressaltou que em um ano e quatro meses de mandato, o atual gestor já está 
entregando dois ginásios de esportes e tem mais quatro sendo construídos, parabenizando o 
prefeito pela sua atuação. Destacou que Ituaçu precisava disso, precisava crescer e se 
desenvolver. Afirmou que o exercício de mandato eletivo é temporário, que seu falecido pai já 
ocupou uma cadeira no legislativo, assim como seu avô e que vários vereadores já passaram 
pela câmara de Ituaçu. Em seguida, o Senhor Presidente, agradeceu pelos votos recebidos, 
afirmando que está procurando cumprir o seu papel de fiscalizar e cobrar do prefeito, 
enfatizando que procura não julgar ninguém, que está tentando fazer o seu melhor, que se hoje 
a população assiste às sessões ao vivo, no conforto das suas casas, é porque César do Povo 
colocou. Disse ainda,  que hoje os vereadores tem mais conforto para participar das sessões, 
que no futuro outros Edis vão ocupar essas mesmas cadeiras, ressaltando que os recursos 
públicos devem ser usados sempre com a finalidade de melhorar. Afirmou que esteve no 
Campo Grande e que a estrada está maravilhosa, parabenizando o prefeito por isso. Destacou 
que o Vereador Márcio Aparecido reclamou de alguns pontos da estrada do Boqueirão, mas 
que o prefeito mandou uma máquina e a estrada está um ‘tapete’. Enfatizou que tem procurado 
conduzir o legislativo de forma democrática, ser um político diferente, um político de 
consenso, afirmando que às vezes se exalta, fala algumas palavras duras, pedindo perdão aos 
vereadores por ter se exaltado. Dando continuidade, afirmou que esteve com o funcionário 
‘Mercedão’ e em breve o problema da água do Retiro vai ser resolvido. Disse que já viu com 
‘Carreirinha’ para resolver o problema da iluminação pública na comunidade do São Mateus e 
em breve vai ser resolvido. Agradeceu ao Secretário de Transportes Átila pelo trabalho de 
excelência e qualidade que vem fazendo no município, afirmando que o Secretário vestiu a 
camisa de Ituaçu, está realizando um trabalho nunca visto no município, sem olhar para amigo 
ou inimigo, melhorando a vida dos moradores das comunidades rurais. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, pediu desculpas pelas discussões 
acaloradas  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  vinte e dois de abril de dois mil e vinte e dois.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

06/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 17

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

___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

06/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 18

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



06/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 19

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


		2022-05-06T17:36:11-0300
	BASE COMUNICACAO E MARKETING LTDA:08709120000174




