


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio.
Cep: 46640-000   –    Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44
Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: camaramunicipal.ituacu@hotmail.com

Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dezoito dias do mês de março 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, José Antônio Brito Fontana, Ronaldo da Silva 
Rocha, Tertulina Silva Andrade e Ednei Novais Ferreira. Constatado o quórum regimental, o 
Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”. 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. Oficio nº 020/2022, datado de 14 de março do 
corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 005/2019, com o 
seguinte teor: Oficio GPJ – nº 020/2022. Ituaçu/BA, 14 de março de 2022. Ref. Projeto de Lei nº 
005/2022. Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação 
dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal nº 
005/2022, que: “Dá nova Redação aos Artigos 2º e º3 da Lei Municipal nº 952/2019, 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. Mensagem nº 05, de 14 de março de 2022. Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Egrégia Casa de Leis. Encaminhamos a Vossas Excelências, para apreciação e 
deliberação dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, em regime de 
urgência, o incluso Projeto de Lei Municipal nº 05/2022, que “Dá nova redação aos Artigos 2º e 3º 
da Lei Municipal nº 952/2019, e dá outras providências”, para atender a necessidade de 
operacionalização do processo de prestação dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário nas localidades de pequeno porte do Município de Ituaçu, nos termos do 
artigo 10, §1º., I, b”, da Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 
sobre saneamento básico, do Decreto Lei nº 7.217 de 21 de junho de 2010 que regulamenta, e da 
Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008, que institui a Politica Estadual de 
Saneamento. Ademais, o presente projeto de lei atende a necessidade de mudança da associação 
sem fins lucrativos de encarregado pela gestão e do acervo patrimonial dos serviços de localização 
em Seabra para Caetité, Bahia. Salientamos por fim, que ao submeter à matéria à apreciação dessa 
Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, 
reconhecer o grau de prioridade a sua aprovação. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, 
apresentamos nossos protestos de levada estima e consideração. Ituaçu, 14 de março de 2022. 
Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal.  Projeto de Lei Municipal nº 005, de 25 
de Março de 2022. “Dá nova redação aos Artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 952/2019, e dá 
outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município, Faz Saber, 
que a Câmara Municipal de Ituaçu aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Esta Lei 
altera os artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 952 de 18 de outubro de 2019, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: Art. 2º - Fica Autorizado o Chefe do Executivo Municipal a delegar, 
mediante autorização, à Central de Associações Comunitárias para Manutenção do Sistema de 
Saneamento Região Caetité, associação civil sem fins lucrativos, a prestação dos serviços públicos 
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de abastecimento de águas em localidade de pequeno porte do município de Ituaçu, Estado da 
Bahia. §1º - Com a autorização, à Central de Associações Comunitárias para Manutenção do 
Sistema de Saneamento Região Caetité, ficará responsável pela gestão do acervo patrimonial dos 
serviços, podendo realizar as contratações de obras, bens e serviços necessários para garantir os 
serviços de abastecimento de águas e esgotamento sanitário. Art. 3º -... II – Que sejam legalmente 
filiadas à Central das Associações Comunitárias para a Manutenção do Sistema de Saneamento 
Região Caetité. Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu-Bahia, 14 de março de 2022. 
Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal. b) - Indicações apresentadas pelo 
Vereador Ronaldo da Silva Rocha, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 18 de Março 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: “Aquisição de trator com Implemento de Recadeira, para roçagem de estradas 
vicinais”. JUSTIFICATIVA: Durante os períodos chuvosos é comum que a vegetação cresça em 
torno das estradas, dificultando assim o acesso dos transeuntes e pessoas que utilizam as vias 
publicas vicinais para deslocamento e para entrega de produtos adquiridos pela Agricultura 
Familiar. A aquisição de trator com recadeira já uma realidade no Estado da Bahia e mostra a 
eficácia do serviço, quando em poucos dias realizam a roçagem das vias estaduais o que atribui 
celeridade na prestação do serviço publico e economia para o erário. Desta forma é de grande valia 
a aquisição de um bem desse porte para que fique a disposição do Município e possa realizar os 
serviços da estradas vicinais rurais. 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, Ronaldo da Silva Rocha -
Vereador – PSD; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 18 de Março 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 em estradas da região 
do Gerais e encascalhamento em pontos da estrada da região da Bateia” JUSTIFICATIVA: As
Estradas vicinais são facilitadoras no escoamento da produção agrícola, visto que a maioria das 
áreas produtivas está localizada em pontos de acesso restrito. É fato que o agronegócio é pilar 
importante da economia brasileira e locomotiva da economia local. Dessa forma, as estradas 
vicinais são muito importantes para o desenvolvimento econômico dos Municípios e alavanca a 
capitalização particular das diversas comunidades rurais. Além disso, por meio das estradas 
vicinais, a população rural tem acesso a serviços de saúde, educação e lazer o que tornas tais vias 
essenciais para a vida dessa população. Portanto é necessário um olhar atento das autoridades 
municipais, na manutenção das vias, Inclusive com os serviços de levantamento de dados para que 
possa focar naqueles trechos mais críticos, como é o caso da via que dar acesso a localidade de 
Barbosa. 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; c) - Indicação 
apresentada pelo Vereador Marcio Aparecido Araújo Rocha, abaixo transcrita: Exmo. Senhor Jose 
Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 18 de 
Março 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: “Disponibilização de veículos para transportes de pessoas para tratamento 
de saúde de locais da Zona Rural do Município de Ituaçu”. JUSTIFICATIVA: As comunidades 
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rurais são distantes da sede e na maioria das vezes de unidade de saúde e muitos munícipes 
precisam deslocar-se para tratamento medico e sentem-se prejudicados em razão do Município 
não dispor de veiculo a disposição para que o mesmo possa ser atendido. Com a alta dos 
combustíveis, tem ficado cada vez mais caro o aluguel de veículos passageiros e, portanto, 
necessitando cada vez mais da disponibilização de veículos por parte do município para atender a 
demanda de pessoas carentes. 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, Marcio Aparecido Araújo Rocha -
Vereador – PL; d) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado, abaixo 
transcrita: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 18 de Março 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: “Roçagem de todas as Estradas 
Vicinais no Município de Ituaçu, notadamente no Corredor da localidade do Riacho, neste 
Município. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenhar 
as atividades de roçagem de estradas vicinais, bem com promover toda manutenção 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 a poda e/ou roçagem da 
estrada vicinal que liga os trechos de zona rural de toda a malha de estradas vicinais do Município, 
considerando que o avanço dos galhos em meio ao campo de visão da estrada, prejudicam o 
enxergar dos motoristas que ali transitam, podendo acarretar graves acidentes. 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; d) - Indicação 
apresentada pelo Vereador Edinei de Novais Ferreira, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor Jose 
Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 18 de 
Março 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 no Cemitério do CapimAcu”. JUSTIFICATIVA: Utilizados para 
sepultamento de pessoas de varias localidades. O cemitério da região do CapimAçu, atualmente 
encontra-se em ruinas, principalmente com as ameaças de quedas dos muros que cercam o mesmo. 
Os cemitérios de maneira geral, incluindo o do CapiamAçu é um dos locais no município de 
Ituaçu que são sepultados os entes queridos e todas as  pessoas que residem ou tem afinidade com 
pessoas daquela localidade, portanto é necessário que seja feito intervenção do poder publico 
naquele espaço por considerar que a estrutura ameaça ate mesmo desabar enquanto passa alguém 
pelas proximidades.  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 –
PL. Na sequência, o Senhor Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, 
Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 005/2022, para a 
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. Usaram da 
palavra, os seguintes Vereadores: Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, e em
seguida, o Edil afirmou que o Projeto de Lei nº 05/2022 tem urgência na sua aprovação,
salientando que o mesmo era para ter sido apresentado na sessão anterior, mas o pessoal de
Salvador atrasou o envio dos documentos. Disse que o projeto trata da transferência do controle
dos sistemas de abastecimento de água para a Central das Águas de Caetité, afirmando que a
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unidade vai ficar responsável pelos sistemas de Ituaçu e outros municípios da região.  Pediu ao 
Senhor Presidente que o projeto de lei tramitasse em caráter de urgência. Ver. Ronaldo da Silva 
Rocha: Falou que não vê problema algum em votar o Projeto de Lei Nº 05/2022 em caráter de 
urgência, afirmando que o acesso ao município de Caetité é mais fácil, caso seja necessário se 
deslocar até lá para resolver alguma demanda. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Disse que 
o município de Caetité é bem mais próximo, que Seabra fica a quase 400km de distância, 
enquanto Caetité fica a 200km de distância. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas, e continuando, o Edil disse concordar com o Vereador Joel, que o 
Projeto de Lei Nº 05/2022 deve tramitar em caráter de urgência, que o acesso ao município de 
Caetité é muito mais fácil e próximo. Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o ORDEM DO 
DIA, e colocou em discussão e votação, as seguintes matérias: a) – Requerimento do Prefeito 
Municipal, para que o Projeto de Lei nº 005/2022, acima referido, tenha a 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 
005/2022, acima referido. Fazendo uso da palavra o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, Vereador José Antônio Brito Fontana, saudou a todos os presentes, aos internautas, e 
prosseguindo, apresentou o parecer verbal favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 005/2022, acima 
mencionado, ao tempo em que, questionou aos demais membros da Comissão (Vereadores: Ronaldo e 
Reinalvo), se estavam de acordo com o referido parecer? Não houve manifestação contra, sendo o referido 
parecer aprovado por unanimidade por esta comissão. 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 005/2022, questionando aos membros da 
Comissão (Vereadores: Adriano e Tertulina), se estavam de acordo com o referido parecer? Não 
houve manifestação contra, sendo o referido parecer aprovado por unanimidade por esta comissão. Na 
sequência, o Senhor Presidente, colocou em votação as demais matérias: b) – Pareceres verbais 
apresentados pelas Comissões Permanentes sobre o Projeto de Lei nº 005/2022, que “Dá nova 
redação aos Artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 952/2019, e dá outras providências”. Todos os 
Edis votaram favoráveis à aprovação dos citados pareceres. Em seguida, o Senhor Presidente 
declarou aprovados por unanimidade de votos, os pareceres verbais, sobre o Projeto de Lei nº 
005/2022, acima referido. c)  Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 005/2022 que  “Dá 
nova redação aos Artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 952/2019, 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 005/2022, acima 
mencionado;  d) - Indicações apresentadas pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, acima 
transcritas: I - “Aquisição de trator com Implemento de Recadeira, para roçagem de estradas 
vicinais”; II - “Manutenção em estradas da região do Gerais e encascalhamento em pontos da 
estrada da região da Bateia”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; e) - Indicação apresentada pela Ver. Marcio Aparecido Araújo Rocha, para 
a “Disponibilização de veículos para transportes de pessoas para tratamento de saúde de locais da 
Zona Rural do Município de Ituaçu”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por 
unanimidade de votos; f) - Indicação apresentada pelo Ver. Adriano Silva Machado, para a 
“Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes Situada na Localidade de Riachão”, acima transcrita, 
sendo a referida indicação, aprovada por unanimidade de votos; d) - Indicação apresentada pelo 
Ver. Edinei de Novais Ferreira, para a “Reforma no Cemitério do CapimAcu”, acima transcrita, 
sendo a referida indicação, aprovada por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Senhor 
Presidente, saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, fez uma saudação especial 
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ao advogado Jorge Dantas, que atua no Núcleo Jurídico Municipal, afirmando que o profissional 
tem feito um trabalho árduo em prol dos mais necessitados, e que gostaria de agradecer o seu 
empenho para conseguir uma liminar em favor de um cidadão que necessitava de um remédio. 
Prosseguindo, disse ter sido convidado para ir ao hospital, onde o filho de uma amiga estava 
internado, que imediatamente manteve contato com a Secretária de Saúde e ela se empenhou ao 
máximo para ajudar e assim foi feito, aproveitando para agradecer à Secretária de Saúde e ao 
prefeito pelo empenho.  Dando continuidade, 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 afirmou ter pedido para falar 
primeiro porque iria se retirar mais cedo da sessão por não estar se sentindo bem, enfatizando que 
chegou a cogitar a possibilidade de não participar da sessão, mas decidiu que não poderia deixar 
de comparecer para agradecer ao prefeito Phellipe Brito pela inauguração da creche na localidade 
de Laranjeiras. Comentou que muitas pessoas lhe param na rua e comentam que ele agradece 
demais ao prefeito, ressaltando que se faz isso é sinal de que o gestor está trabalhando, que se não 
estivesse, os vereadores estariam criticando. Afirmou ser dever do vereador fiscalizar, cobrar, mas 
também agradecer. Disse que os vereadores da oposição fazem cobranças em todas as sessões e 
que cabe aos vereadores de situação agradecer pelas obras realizadas. Rogou a Deus que o prefeito 
Phellipe Brito continue com essa mesma disposição, com o mesmo empenho para construir e 
ajudar as pessoas do município até o final do mandato. Em aparte, o Senhor Presidente, falou que 
o prefeito está de parabéns, que a creche da Laranjeira ficou de ótima qualidade, que quem vai 
ganhar com isso são os pais, porque seus filhos vão estudar em uma creche com excelente 
estrutura. Disse que o Vereador Ronaldo está de parabéns por ter enxergado a necessidade da 
comunidade e o prefeito está de parabéns também por executar a obra. Prosseguindo, o Vereador 
Ronaldo, agradeceu ao Presidente pela sua fala, e afirmou que a creche é de grande importância 
para aquela comunidade, que está chegando a época da colheita do café, que muitos pais não têm 
com quem deixar seus filhos para trabalhar na lavoura. Disse que a creche é onde a vida escolar 
começa, é onde a criança aprende a ter amor pelos estudos, que gostaria de ter tido uma creche 
para estudar na sua época, afirmando que na sua época os alunos de várias séries estudavam na 
mesma sala de aula e pouco era o aprendizado. Afirmou que a creche na localidade de Laranjeira é 
a realização de um sonho, que há muitos anos vinha cobrando esse benefício, que na época da 
política algumas pessoas foram na casa dos moradores dizendo que ele queria fechar o colégio da 
Laranjeira a todo o custo. Mencionou que essas pessoas mentiram, que a prova está aí, que a 
intenção era tirar votos, que sabe quem foram essas pessoas que denegriram a sua imagem, mas 
Deus foi justo e lhe deu mais uma vitória nas urnas. Enfatizou que seu objetivo na política é 
continuar zelando do povo, que faz isso com muito amor, muito empenho e muita dedicação. 
Disse ter sido humilhado em uma sala da escola, que o ex-gestor chegou a perguntar o que ele 
tinha contra a Laranjeira em uma sessão da câmara, mas que a resposta está aí. Afirmou não ter 
nada contra a Laranjeira, que o prédio escolar João Bispo dos Santos vai abrigar uma creche, 
recebeu uma verdadeira reforma com troca das janelas, do madeiramento. Destacou que a gestão 
anterior só pintou, que agora a unidade recebeu uma pintura adequada, com uma cor padrão 
exigida para uma creche. Afirmou que agora sim foi feita uma reforma, que essa é a sua resposta, 
que fez o pedido ao atual prefeito e foi atendido. Dando continuidade, disse que teve a 
oportunidade de participar de uma cavalgada ao lado do deputado estadual Marquinho Viana e do 
prefeito Phellipe Brito, enfatizando não ser um adepto regular desse tipo de evento, mas que nas 
poucas vezes que foi, gostou demais. Disse que o evento reuniu uma multidão, que o parlamentar 
e prefeito estavam junto com o povo, que isso é extraordinário, que em plena festa falou sobre 
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algumas demandas com o deputado e, na segunda-feira o parlamentar lhe ligou informando que já 
estava correndo atrás para resolver. Agradeceu ao Deputado Marquinho Viana por tudo que tem 
feito pelo município, ressaltando que pode até ter deputado igual a Marquinho, mas melhor não 
tem. Destacou que Marquinho tem força de vontade, que ajudar o povo, é diferenciado e, por isso, 
está de parabéns. Em seguida, o Vereador Ronaldo, solicitou autorização do Presidente para se 
retirar da sessão por não estar se sentindo bem.
Ver. Edinei de Novais Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o 
Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, e fez uma indicação verbal ao prefeito 
pedindo uma passagem molhada próximo da casa da Vereadora Tertulina, afirmando que quando 
chove o trecho fica muito crítico e as pessoas têm dificuldade de passar pelo local. Pediu também 
uma passagem molhada no córrego do Militão, próximo a Tranqueiras. Parabenizou o prefeito 
pela creche na localidade da Laranjeira, destacando ter sido um pedido do Vereador Ronaldo e que 
quem ganha com isso é povo. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e em seguida, a Vereadora agradeceu ao Secretário de Transportes, Senhor Átila pelo 
belo trabalho que mandou fazer. Fez uma indicação verbal ao prefeito pedindo a construção de 
parques infantis na localidade de Lagoa da Lage e no Distrito de Tranqueiras, afirmando que 
muitos pais levam seus filhos para brincar na praça e não tem um parque para as crianças se 
divertirem. Em seguida, afirmou que as máquinas estão trabalhando na região, pedindo ao gestor 
que mande limpar a praça da Melancia, destacando que o local está muito feio e perigoso. Pediu 
que fosse usada água para limpar, enfatizando que se não fizer isso os moradores não vão aguentar 
a poeira. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, aos 
funcionários da Casa, e em seguida, o Edil afirmou ter recebido a informação de quem as pessoas não 
estão tendo acesso ao colírio para o glaucoma há cerca de seis meses, bem como não estão tendo acesso ao 
acompanhamento médico. Destacou que o acompanhamento é necessário porque o médico pode ajustar a 
dose ou até mesmo trocar o colírio. Afirmou ter recebido o relato de pessoas dizendo que deixaram de usar 
o colírio porque não têm dinheiro para comprar, que há seis meses não recebem a medicação, pedindo ao 
prefeito e à Secretária de Saúde que resolvam esse problema. Mencionou que um colírio para glaucoma 
pode chegar a custar mais de R$ 200,00 (duzentos reais) e não chega a durar nem um mês, que muitas 
pessoas são carentes e não tem condição de comprar, que a medicação é necessária. Em aparte, o Vereador
José Antônio, questionou em qual localidade as pessoas estão se queixando da falta deste medicamento. 
Em resposta, o Vereador Sivaldo, disse ter recebido o relato de pessoas que residem na região de 
Tranqueiras, que no dia anterior uma pessoa de idade lhe relatou que há seis meses não recebe a medicação, 
que está tendo que comprar do próprio bolso, com muito sacrifício. Fazendo uso da palavra, o Assessor 
Jurídico da Prefeitura, Dr. Helcônio, saudou a todos os presentes, e em seguida, afirmou que qualquer 
cidadão que faz uso contínuo de medicação com custo elevado, que não tenha condição financeira de arcar 
com o custo do tratamento, tem Núcleo Jurídico à disposição para requerer na justiça o fornecimento da 
medicação. Disse que o município tem prestado toda assistência às pessoas que fazem uso contínuo de 
medicação, que independentemente da concessão ou não de medida judicial, pediu que a pessoa procurasse 
a Secretária de Saúde para que a medicação seja providenciada. Afirmou que, atualmente, está em curso o 
processo licitatório para aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, que está na fase de conclusão, 
que não sabe dizer se a falta da medicação ocorreu em razão disso, mas acredita que não em razão do relato 
de falta há seis meses. Pediu ao Vereador Sivaldo Ferreira que oriente a pessoa a procurar o Núcleo 
Jurídico, afirmando que o órgão está à disposição para atender a todos que necessitem de medicação de uso 
contínuo. Continuando, o Vereador Sivaldo, agradeceu ao Assessor Jurídico pela informação, 
afirmou que as pessoas lhe relataram ter recebido a medicação somente até setembro, que estão há 
seis meses sem receber, pedindo que seja tomada uma providência. Afirmou que vai levar essa 
informação dada pelo Assessor Jurídico ao conhecimento das pessoas. Dando continuidade, pediu 
informações sobre os Agentes Comunitários, afirmando existir regiões descobertas no município, 
que o trabalho desses profissionais é de extrema importância porque levam informação para as 
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pessoas, principalmente da zona rural, distante da sede. Disse que muitos idosos não têm meio de 
transporte para se deslocar até a sede, que o Agente Comunitário faz esse elo, que antes do 
processo seletivo já havia trazido a informação de quais regiões estavam descobertas. Em aparte, o 
Vereador Almir, questionou qual a região que está descoberta? Em resposta, o Vereador 
Sivaldo, mencionou que a região de Mamonas, Riacho da Cabaceira, Barbosa e Tamboril estão 
descobertas, enfatizando que mora nessa região e tem conhecimento, que não sabe dizer quais 
localidades de outras regiões estão descobertas. Afirmou que a Agente Comunitária que atendia 
essas localidades se aposentou e não foi contratado ninguém para ficar no seu lugar. O Vereador 
Almir, disse que o município já chamou a primeira colocada para assumir a vaga nessa região, 
que salvo engano, ela já começou a trabalhar. Falou que na região de Tranqueiras, só vai ficar 
descoberta a região do Uruçuzinho, porque o processo seletivo foi para uma vaga. Pediu ao 
Assessor Jurídico que enviasse para o legislativo um projeto de lei autorizando a chamar o 
segundo e terceiro colocados para cobrir as áreas do Uruçuzinho e Uruçu. O Vereador Sivaldo,
agradeceu ao Vereador Almir pela informação, enfatizando que deve ter sido algo muito recente e 
que ainda não havia chegado ao seu conhecimento. Voltando a usar da palavra, o Assessor
Jurídico da Prefeitura, Dr. Helcônio, disse que a preocupação do Vereador Sivaldo é justa, que 
a sua demanda é importante para a comunidade, ressaltando que todos os aprovados no processo 
seletivo já foram convocados, já apresentaram a documentação, já tomaram posse nas localidades 
designadas. Falou que região de Tranqueiras ainda têm duas áreas descobertas, que a 
administração municipal abriu inicialmente as vagas para as localidades em que o Governo 
Federal efetua o repasse de recursos, que o prefeito Phellipe Brito vai encaminhar um projeto de 
lei abrindo novas vagas para chamar aqueles que foram classificados no processo seletivo. Disse 
que o município precisa de mais um na comunidade da Lagoa da Lage, outro para o PSF de 
Tranqueiras e mais um na sede. Disse não ter certeza se a localidade do São José estava prevista 
no processo seletivo, que se for necessário será preciso realizar um novo processo seletivo para 
atender as comunidades que ainda não foram beneficiadas. Disse que a intenção da gestão 
municipal é que 100% das localidades estejam cobertas, enfatizando que o Agente Comunitário 
faz a ponte, leva informação, exame, medicação e é de extrema importância para a população da 
zona rural. Em seguida, o Vereador Sivaldo, agradeceu ao Assessor Jurídico pelas informações, 
salientando que vai levar ao conhecimento dos moradores da sua região, enfatizando que a 
população conta dos vereadores as melhorias, que o seu papel é levar ao conhecimento do gestor 
os pedidos para que os benefícios cheguem para a população. Disse ser muito difícil para os 
moradores da zona rural se deslocar até a sede, principalmente os idosos e enfermos. Destacou que 
todos os vereadores cobram benefícios para as suas regiões, que os Edis estão cumprindo o seu 
papel, que é preciso não levar em consideração se o pedido foi feito por um vereador de situação 
ou oposição, que o importante é que o político pense no bem-estar de toda população, de todos os 
munícipes. Prosseguindo, agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, por tudo de bom 
na sua vida. Agradeceu ao Presidente pela transmissão das sessões ao vivo pelas redes sociais, 
afirmando que agora a população tem mais conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pelos 
vereadores. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em 
seguida, o Edil manifestou a sua solidariedade aos familiares pela perda do Sr. José Gomes 
Sobrinho, conhecido como Zezito, destacando ter sido uma pessoa prestativa, amiga, 
companheira, um vizinho para todas as horas. Dando continuidade, fez uma indicação verbal ao 
prefeito pedindo o patrolamento na estrada do Riachão, afirmando que os moradores lhe pediram 
esse benefício e relataram estar perigoso trafegar com crianças naquela região devido aos buracos. 
Pediu ao prefeito Phellipe Brito que mandasse, pelo menos, uma máquina fazer um tapa-buraco 
nas estradas da região do Riachão, Ingazeira e Bateia. Prosseguindo, o Edil fez uma indicação 
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verbal ao prefeito pedindo o calçamento da rua próxima da casa de Dona Lourdes, no Rêgo Novo, 
até as duas entradas principais, afirmando que os moradores relataram ter muita poeira e pediram 
que fizesse esse pedido ao gestor. Disse que depois vai conversar com o Vereador Joel a respeito 
da água do Cubículo. Na oportunidade, agradeceu ao Secretário de Assistência Social, Senhor José 
Carlos Anjos e Silva, afirmando que ele não mediu esforços para resolver uma situação a seu 
pedido. Em seguida, o Senhor Presidente, falou que o Secretário de Assistência Social está de 
parabéns, haja vista, que o mesmo tem se empenhado ao máximo para resolver os problemas. Ver. 
José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil agradeceu ao 
Secretário de Assistência Social pela presença na sessão, pelo trabalho que vem fazendo, 
principalmente em benefício dos mais pobres. Afirmou que a atual equipe de governo olha sempre 
os mais necessitados em primeiro lugar, em todos os setores, na parte social, na parte jurídica, na 
parte de administração. Comentou a fala do Vereador Ronaldo, salientando que não iria mais dar 
parabéns ao prefeito, que vai continuar agradecendo, porque está no seu quarto mandato e nunca 
viu tanto trabalho em tão pouco tempo. Disse ser muito justo que os vereadores façam 
agradecimentos, ressaltando que se não houve isso na legislatura passada é porque o ex-gestor não 
trabalhou. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito procura fazer o bem para o povo, que o Vereador 
Ronaldo Rocha agradeceu pela creche da Laranjeira, enfatizando conhecer essa região porque já 
teve propriedade lá, que sabe como era aquela escola, que a escola foi reformada só no papel pela 
gestão passada. Questionou por que os vereadores não podem agradecer ao prefeito Phellipe Brito, 
destacando que a creche foi reformada com recursos próprios, que todos devem agradecer ao 
prefeito, que a creche vai atender cerca de setenta crianças, vai beneficiar muitos pais de família 
que não tem com quem deixar seus filhos para trabalhar na colheita do café. Disse que muitos pais 
levavam seus filhos para roça e deixavam as crianças sentadas enquanto trabalhavam, que agora 
esses pais vão deixar seus filhos em uma creche com conforto. Destacou que a região dos Gerais é 
responsável por parte da produção agrícola do município, que lá se produz frutas, verdura s e 
legumes, juntamente com a região da Caatinga. Parabenizou o Vereador Ronaldo Rocha pela 
indicação, enfatizando que recentemente o pedido de cobertura da quadra feito pelo Edil também 
foi atendido pelo prefeito. Afirmou que muitos gestores já passaram pelo município e não fizeram 
essas obras, que o Phellipe Brito fez e está fazendo, que por isso merece os agradecimentos. 
Destacou que os recursos públicos devem ser aplicados em benefícios do povo, que o prefeito está 
em Vitória da Conquista para receber mais uma ambulância para Ituaçu, que era para todos os 
vereadores terem ido junto, mas em razão da sessão não puderam ir. Afirmou que o prefeito tem 
buscado os benefícios em parceria com os deputados Paulo Magalhães e Marquinhos Viana, 
enfatizando que em breve vai ser feito o asfaltamento no centro da cidade, que essa é mais uma 
conquista do prefeito Phellipe Brito. Disse que em breve mais um pedido seu será atendido pelo 
prefeito, afirmando que o mercado municipal, que leva o nome do saudoso José Carlos Brito, vai 
receber uma cobertura para dar mais conforto aos feirantes e para a população que frequenta o 
local. Mencionou que os feirantes sofrem com o sol e a chuva, que é um tormento grande quando 
chove, tem que desarmar barraca, que quando for feita a cobertura esse problema acaba, que essa é 
mais uma conquista do prefeito Phellipe Brito. Dando continuidade, o Edil mencionou que o 
asfaltamento da entrada do bairro Avenida Brasil vai ser feita, que não tem como deixar de 
agradecer ao prefeito por mais esse benefício, ressaltando que os moradores ainda serão 
beneficiados com uma arena esportiva, que hoje o bairro está todo calçado. Afirmou que quando 
um político assume um cargo público tem o dever de trabalhar para o povo, que o prefeito está 
fazendo isso, que não existe perfeito, que perfeito só Deus. Falou que o prefeito está trabalhando, 
que muitos procuram tumultuar, complicar, mas isso faz parte do jogo político, que sempre foi 
assim e não vai mudar. Disse ter conhecimento de que é um direito cobrar, fiscalizar, que sempre 
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fiscalizou e vai continuar fiscalizando, mas não está vendo nada de errado na atual gestão e por 
isso não tem o que falar. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao prefeito pedindo a recuperação da 
estrada que liga o Murundu ao Campo do Riacho, destacando que o trecho está muito ruim, cheio 
de buraco, cheio de barroca, que o transporte escolar passa por essa estrada e muitas pessoas estão 
pedindo esse benefício. Fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a roçagem da 
estrada que liga o Riacho à Areião da Cainana, afirmando ser uma estrada com muitas curvas, que 
o mato está muito fechado e tornou o trecho muito perigoso, que não vê a hora de acontecer um 
acidente no local, que os carros de porte maior estão tendo que passar com o mato arrastando na 
carroceria. Voltando a usar da palavra, o Vereador Sivaldo, fez uma indicação verbal ao prefeito 
pedindo a manutenção das estradas na região do Tamboril e Mamona, afirmando que as máquinas 
estão trabalhando na região próxima de Boca da Mata e que seria importante fazer o 
encascalhamento. Disse que a patrol não passou lá até agora, que os maquinários estão perto e é 
preciso aproveitar para dar logo manutenção nessas estradas, enfatizando que os trechos estão 
bastante danificados. Prosseguindo, o Vereador Reinalvo, comentou a fala do Vereador José 
Antônio, afirmando que os vereadores de oposição não estão fazendo política, que estão apenas 
cumprindo o seu papel e fiscalizando o poder executivo. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e afirmou que há bastante tempo vem cobrando a 
roçagem das estradas do São José, que naquela semana aconteceu um acidente entre duas motos, 
pedindo ao gestor que providencie o serviço e ressaltando ter contratado uma pessoa para fazer a 
roçagem de um trecho que estava em situação mais crítica. Pediu ao gestor que a roçagem chegue 
até o São José, enfatizando que foi feita até o Riachão. Dando continuidade, comentou que há 
quinze dias, em sessão anterior, o vereador Almir disse que os braços de luz e as lâmpadas já 
estavam disponíveis para o São José, enfatizando ter pedido urgência na época em razão do 
novenário que está acontecendo, mas infelizmente até hoje a comunidade não foi beneficiada. 
Destacou ter pedido urgência porque a comunidade esperava a chegada do benefício antes do 
novenário, porque muitas pessoas se deslocam à noite para a igreja e precisam fazer esse trajeto no 
escuro. Em aparte, o Vereador Almir, falou que o município só tem um eletricista, que a mãe 
dele faleceu e depois ele adoeceu, está com um problema no ombro e não tem como subir nos 
postes. Prosseguindo, o Vereador Márcio Aparecido, disse ter ouvido relatos de vários 
moradores do povoado da Várzea pedindo melhorias na quadra de esportes daquela comunidade, 
enfatizando que vem cobrando há muitos dias maior incentivo ao esporte no povoado da Várzea. 
Destacou ter feito uma indicação pedindo a melhoria da iluminação, inclusive da quadra do da 
Várzea, que está sem iluminação pública. Em aparte, o Vereador José Antônio, disse ter 
conversado no dia anterior com o prefeito Phellipe Brito sobre a iluminação da quadra da Várzea, 
que o gestor pediu que conversasse com ‘Zé de Rena’, tendo ficado acertado que, após a 
conclusão do serviço que está feito em outra quadra, o próximo a ser feito será o da quadra da 
Várzea, onde tem um poste caído. Falou que o poste será recolocado no lugar, serão 
providenciados os refletores, destacando que os moradores já haviam feito o pedido, o prefeito já 
autorizou e é só uma questão de tempo agora. Continuando, o Vereador Márcio Aparecido,
falou sobre o asfalto nas localidades do São José, Mangabeira e Campo Grande, destacando ter 
sido uma emenda do deputado José Rocha, ressaltando que o parlamentar esteve em Ituaçu essa 
semana, questionou se as obras já haviam sido iniciadas, respondeu que ainda não havia 
começado. Disse que o recurso já foi empenhado pelo município, as comunidades estão cobrando 
da gestão municipal o início dessas obras e que os recursos foram destinados ao município através 
de emenda do deputado federal José Rocha. Solicitou o envio de ofício ao poder executivo 
questionando quando essas obras sertão iniciadas. Dando continuidade, o Edil mencionou que o 
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Assessor Jurídico da bancada de oposição, Dr. Valdemir, esteve na prefeitura para verificar alguns 
documentos requisitados, destacando que esses requerimentos haviam sido feitos diretamente ao 
poder executivo, mas não foram atendidos, que foi preciso ingressar com um mandado de 
segurança e o juiz determinou que fosse autorizado o acesso a toda documentação. Falou que Dr. 
Valdemir foi na prefeitura e não tinha sequer uma cadeira para se sentar, que as pastas foram 
colocadas em cima de um balcão, que foram colocadas cerca de trinta pastas com documentos 
misturados, ressaltando que o que havia sido pedido não dava nem uma pasta. Afirmou acreditar 
que não seja esse o papel da administração pública, que é preciso ter transparência quando os 
documentos são requisitados, pedindo ao Assessor Jurídico que retorne à Prefeitura porque 
acredita que, dessa vez, os documentos serão entregues de forma organizada, permitindo que os 
vereadores de oposição tenham acesso às informações requeridas. Disse que gostaria de deixar 
registrado em ata o seu descontentamento, afirmando que Dr. Valdemir é advogado e merece todo 
respeito. Enfatizou que os vereadores de oposição ajudam o município, que o papel da oposição 
tem que ser respeitado. Dando continuidade, disse não ser contra o uso da Tribuna Livre, mas que 
é preciso determinar um tempo apropriado em cada sessão, destacando que algumas pessoas estão 
aparteando os vereadores durante as suas falas, que isso atrapalha o raciocínio e muitas vezes toma 
um tempo precioso do vereador. Em seguida, o Senhor Presidente, falou que o Vereador Márcio 
Aparecido já solicitou esclarecimentos ao Assessor Jurídico, durante a sua fala, em sessão 
anterior, que na presente sessão o Vereador Sivaldo solicitou e foi atendido, que em razão disso 
permitiu que o Assessor Jurídico fizesse uso da Tribuna Livre. Disse que em todas as vezes 
concedeu mais tempo para o orador e nunca entendeu que isso era um problema. O Vereador 
Márcio Aparecido, falou que se esse for o entendimento de todos os vereadores, por ele tudo 
bem. Em seguida, disse que esse mês a comunidade do São José festeja o seu padroeiro, que 
gostaria de agradecer a todos que participaram do novenário. Manifestou os seus sentimentos aos 
familiares de Zezito pelo seu falecimento, afirmando ter certeza de que ele está nos braços de 
Deus. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, agradeceu a Deus por 
participar de mais uma sessão, e em seguida, o Edil agradeceu aos vereadores pela aprovação do 
Projeto de Lei Nº 05/2022. Comentou que o pessoal de Salvador lhe procurou, na semana passada, 
para dar andamento no processo de transferência para a Central das Águas de Caetité, que assim 
vai ser melhor para o município, porque o acesso a Seabra é muito difícil. Destacou que o acesso 
ao município de Caetité é mais fácil, que qualquer vereador vai poder ir lá para resolver alguma 
demanda, que já esteve lá na semana passada. Em seguida, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito 
pelo empenho para conseguir a transferência da criança que estava internada no Hospital de Ituaçu 
internado, com falta de ar, destacando que antes da criança ser transferida esteve no hospital, 
conversou com a mãe da criança e pediu ao prefeito para tomar uma providência. Disse que o 
gestor foi em Salvador e conseguiu a transferência de avião, enfatizando que isso demonstra o 
quanto o prefeito preocupa com o bem-estar da população. Falou que tem muitas pessoas 
perseguindo a administração do prefeito Phellipe Brito, ressaltando que não adianta fazer isso, que 
o gestor anterior não sofreu esse tipo de perseguição, que isso não leva a lugar algum. Em aparte, 
o Vereador Reinalvo, questionou se a perseguição a que se refere o Vereador Joel estava sendo 
feita pela oposição ou pelo povo? Em resposta, o Vereador Joel, disse que caberia ao Vereador 
Reinalvo ter o seu próprio entendimento. O Vereador Reinalvo, disse não ter entendido, que o 
Vereador Joel teria que dar uma explicação. O Vereador Joel, voltou a afirmar que cabe ao 
Vereador Reinalvo ter o próprio entendimento, questionando se o Edil não estava vendo tanta 
perseguição que está sendo feita ao prefeito Phellipe Brito. Disse que a perseguição existe porque 
o gestor está trabalhando, que se o prefeito não estivesse fazendo nada, não haveria tanta 
perseguição. O Vereador Reinalvo, disse que os vereadores de oposição estão cumprindo o seu 
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papel de fiscalizar e estão fiscalizando o poder executivo, que para isso precisam ter acesso aos 
documentos, que o objetivo não é atrapalhar o prefeito. O Vereador Joel, disse ser preciso 
reconhecer o trabalho do prefeito, em parceria com o governo do estado, ressaltando que o gestor 
está realizando obras em todas as regiões de Ituaçu. O Vereador Reinalvo, parabenizou o prefeito 
Phellipe Brito pelas obras, afirmando que muitas estão sendo executadas com recursos deixados 
pelo ex-gestor através de emendas dos deputados, que o atual gestor está dando continuidade. O 
Vereador José Antônio, pediu ao Vereador Reinalvo que citasse uma obra deixado pelo ex-
gestor. O Vereador Joel, pediu ao Vereador Reinalvo que citasse uma obra que o ex-gestor 
deixou para o atual inaugurar. O Vereador Reinalvo, afirmou que o ex-gestor deixou o asfalto da 
sede para o prefeito Phellipe Brito terminar, que deixou o recurso porque não teve tempo de 
finalizar a obra, que o ginásio de esportes está sendo feito com recursos deixados pelo ex-gestor, 
que o ex-prefeito Adalberto investiu no esgotamento, ressaltando que outros gestores nunca 
tiveram coragem de fazer isso porque é uma obra que fica escondida dentro da terra e ninguém vê. 
Disse que os vereadores de situação precisam reconhecer o que foi feito, que quatro anos é muito 
pouco para executar todas as obras, que o ex-gestor Adalberto conseguiu muitos recursos, mas não 
teve tempo para concluir, que gostaria de parabenizar o atual prefeito por estar dando continuado 
nestas obras. O Vereador José Antônio, disse que o Vereador Joel Teixeira faz parte da bancada 
de situação, sabe o tanto de obra que o Prefeito Phellipe Brito está concluindo, ressaltando que o 
ex-gestor teve quatro anos e não conseguiu concluir nenhuma, que o atual gestor, em apenas um 
ano e dois meses, já fez cinco pontes, três ginásios de esporte, várias reformas nas escolas, posto 
de saúde. Destacou que em quatro anos o ex-gestor não concluiu o colégio, que o prefeito Phellipe 
Brito vai inaugurar para dar um bom estudo aos alunos, que em breve o município vai ter outra 
escola municipal. O Vereador Joel, disse ter ficado quatro anos na oposição ao ex-prefeito 
Adalberto, que durante todo esse período ninguém o viu dentro de prefeitura, perseguindo uma 
pasta de Adalberto, que nunca foi na prefeitura pedir uma pasta, que deixou o ex-gestor trabalhar 
da forma que melhor entendesse, porque sabia que a resposta viria nas urnas.  Disse ter ciência de 
que tinha o direito de ir lá fiscalizar, mas deixei o ex-gestor e sua equipe trabalharem. Dando 
continuidade, o Edil falou que qualquer pessoa que queira lhe apartear tem que solicitar permissão 
antes, que é preciso respeitá-lo, independentemente de um cidadão comum, um advogado ou quem 
quer que seja. Prosseguindo, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito, afirmando que o gestor é 
perseguido e as pessoas não estão reconhecendo o trabalho, que o gestor conseguiu a remoção de 
uma criança que estava entre a vida e a morte, que todos os vereadores deveriam divulgar essa 
informação. Falou que o prefeito estava em Vitória de Conquista, buscando uma ambulância para 
o município, que tem vereador que não divulga isso. Afirmou que só tem a agradecer ao prefeito, 
ao presidente da câmara pelo apoio que tem lhe dado, ao ex-prefeito Albercinho, rogando a Deus 
que se recupere logo da cirurgia que está fazendo e volte em breve para Ituaçu plenamente 
recuperado. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em 
seguida, o Edil parabenizou o deputado Marquinhos Viana por ter destinado uma ambulância para 
o município, afirmando que vai ser de grande valia para o setor de saúde. Afirmou ter convicção 
de que a reeleição do parlamentar está garantida, que vai apoiá-lo sempre. Agradeceu ao secretário 
Átila, afirmando ser um secretário ativo, que não precisa pedir, que ele passa nos locais, vê a 
precisão e autoriza o serviço. Falou que as máquinas estavam fazendo um serviço no Lajedo e São 
João, que o Secretário lhe ligou dizendo que a ladeira de São João está ruim, que iria mandar 
recuperar, afirmando que isso sim é um secretário que tem compromisso, que acompanha as 
máquinas, o serviço e está vendo a demanda do município. Afirmou que o Secretário tem o seu 
respeito, o seu apoio, que se precisar de um veículo, de apoio, pode contar com ele sempre, que 
seu carro está à disposição. Agradeceu o serviço realizado na estrada que liga o São João ao 
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Lajedo, afirmando que uma parte já ficou pronta e o restante será finalizado na próxima semana. 
Agradeceu aos operadores por terem finalizado a estrada do Marçal, destacando que havia ficado 
um trecho sem fazer, mas eles retornaram e fizeram. Pediu que a passagem molhada no riacho 
fosse feita o mais rápido possível, enfatizando que a comunidade ficou ilhada por um tempo. 
Pediu ao prefeito que veja a questão dos refletores no povoado da Várzea, afirmando que os 
desportistas estão pedindo uma solução. Pediu que seja dada prioridade nos refletores da Gruta, 
ressaltando que a previsão é que seja feito na próxima semana, que o eletricista está doente e não 
pode subir nos postes, que tão logo ele melhore vai dar continuidade no serviço. Prosseguindo, 
pediu ao deputado Paulo Magalhães uma emenda para aquisição de implementos agrícolas para os 
tratores de Tranqueiras, afirmando ser preciso adquirir uma roçadeira e um carro-pipa. Agradeceu 
as máquinas que já estão subindo para fazer as estradas de Santo Antônio de Calouro, Tamboril, 
Mamona, Aprígio, Capim-Açu, Taquari, São Mateus e Fernandes. Agradeceu ao prefeito Phellipe 
Brito, ao ex-prefeito Albercinho e ao secretário Átila por não medirem esforços para atender seus 
pedidos. Parabenizou o Vereador Ronaldo pela creche da Laranjeira, ressaltando que o objetivo de 
ganhar a eleição é trabalhar em prol do povo, que no período eleitoral algumas pessoas falaram 
que o Vereador Ronaldo queria tirar a creche da Laranjeira, enfatizando que esse nunca foi o 
intuito do Edil, que o vereador sempre pediu para manter as duas escolas, mas que fosse feita uma 
reforma no prédio escolar da Laranjeira. Disse que o prefeito, juntamente com sua equipe, fez a 
reforma e a inauguração foi realizada essa semana, parabenizando a todos os envolvidos nesta 
obra. Pediu ao prefeito que mandasse a motoniveladora para fazer o serviço na ladeira, que fica 
próxima de ‘Lidinho’, pedindo que seja feito um serviço para dar mais visibilidade a quem trafega 
por este trecho. Disse que é um trecho com muitas curvas, estreito e tem uma curva muito 
inclinada, pedindo ao prefeito que analise essa possibilidade e mande uma máquina finalizar o 
serviço no Boqueirão. Convidou a todos para a cavalgada na Gruta da Mangabeira, domingo, com 
a presença do deputado Marquinhos Viana. Disse que também se rá realizado o torneio do amigo 
Ney no Bonito. Pediu ao prefeito e ao Secretário de Obras que seja feita uma planta para organizar 
os sepultamos nos novos cemitérios do Riachão e Angico. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito e 
ao Chefe de Fiscalização pela colocação de água na localidade de Mangabeira, afirmando que a 
população agradece de coração. Agradeceu o resgate aéreo realizado no município, agradecendo 
em especial à secretária Manuela, destacando ser uma menina nova, que tem compromisso com a 
saúde, com o povo, que não mede esforços para beneficiar as pessoas mais precisadas. 
Prosseguindo, o Vereador Almir comentou a fala do Vereador Sivaldo sobre as áreas descobertas 
de Tranqueiras e Mamonas, afirmando que tais áreas já estão sendo cobertas pela nova Agente. 
Afirmou que a região do Uruçuzinho não está totalmente descoberta, que tem uma Agente 
cobrindo essa área. Disse ter certeza de que o prefeito Phellipe Brito vai enviar projeto para a 
Câmara para que seja nomeado um agente fixo para atender aquela localidade, destacando que a 
contratação será feita com recurso próprio, vez que o município não vai receber repasse do 
governo federal por esta contratação. Disse ter ouvido a discussão dos Vereadores Reinalvo, José 
Antônio, e Joel, salientando que sempre fala que o prefeito Phellipe Brito é um herói, que em 
pouco mais de um ano de mandato já fez cinco pontes, cinco ginásios de esportes, comprou carros 
novos, reformou a escola da Lage, que hoje está em condição de receber os alunos para terem 
aula, foi uma reforma bem-feita, com recurso próprio. Afirmou que o ex-gestor nada fez com 
recurso próprio, pedindo aos vereadores de oposição que apontem uma obra feita com recurso 
próprio. Disse que o prefeito Phellipe Brito pagou o terço de férias aos professores que deveria ter 
sido pago pelo ex-prefeito Adalberto, mas o ex-gestor não teve compromisso de pagar aos 
professores. Em aparte, o Vereador José Antônio, falou que a Prefeitura vai fazer uma 
negociação com a COELBA acerca do débito deixado pelo ex-gestor, informando que 
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representantes da empresa estiveram na prefeitura, que o prefeito Phellipe Brito vai honrar o 
débito do município, destacando ser mais uma dívida deixada pelo ex-prefeito Adalberto. O 
Vereador Almir, falou que a câmara, na legislatura passada, aprovou o pedido para que esse 
débito com a Coelba e Embasa fosse parcelado e pago pela atual gestão. Dando continuidade, 
disse que muito se fala da obra da praça, ressaltando ter sido uma emenda do deputado Benito 
Gama, feita no ano de 2017, que em quatro anos o ex-prefeito não teve o compromisso de acabar a 
obra, a única coisa que fez foi o calçamento na praça, mas quando o prefeito Phellipe Brito 
assumiu, solicitou uma vistoria da Caixa e foi preciso trocar todo o piso. Disse ser preciso ter 
compromisso com o recurso do povo, que as emendas destinadas ao município precisam ser 
executadas, até porque tem prazo para executar. Enfatizou que o prefeito Phellipe Brito tem 
compromisso, que em breve será inaugurada a nova creche para dar mais conforto às crianças. 
Disse que o gestor está mostrando como se administra o município, fazendo milagre com os 
recursos próprios, diferentemente do ex-gestor que nada fez com recursos próprios. Em aparte, o 
Vereador Sivaldo, pediu ao Vereador Almir que explicasse melhor para as pessoas o que é obra 
feita com recursos próprios, enfatizando que muitas pessoas ficam na dúvida do que se trata. Em 
resposta, o Vereador Almir, falou que recurso próprio é proveniente da arrecadação de impostos, 
que é recurso devolvido para o povo em obras. Disse que o atual prefeito tem compromisso com o 
povo, que muitos não fizeram nada com recursos próprios, mesmo tendo recursos em caixa. 
Comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido, destacando que cabe a cada vereador conceder 
ou não o aparte. 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, disse que 
o Vereador Almir estava correto, que muitas vezes o aparte serve para dar explicações e esclarecimentos 
importantes, pedindo ao Presidente que quando o tempo for usado por alguém, na Tribuna Livre, o tempo 
do vereador seja pausado. Prosseguindo, respondeu ao Vereador Joel, afirmando que foram protocolados 
vários requerimentos pedindo planilha analítica dos serviços prestados pelas empresas contratadas, a 
relação dos veículos utilizados, com placa e RENAVAM, cópia da Carteira de Habilitação do Condutor, 
relação das pessoas transportadas, com nome, RG, CPF e itinerário. Ressaltou que o objetivo é fiscalizar a 
aplicação dos recursos na área da saúde, que pode não estar acontecendo nada de errado, mas pode ser 
também que pessoas estejam sendo transportadas indevidamente. Disse ter solicitado também cópia dos 
pareceres emitidos pela Procuradoria do Município referentes à contratação da empresa. Afirmou que esse 
tipo de requerimento é rotineiro, que o objetivo não é atrapalhar a administração, que não foi feita nenhuma 
denúncia contra o Prefeito, enfatizando já ter chegado ao seu conhecimento de que o prefeito teria dito que 
não está ajudando as pessoas porque os advogados denunciaram, mas que isso não é verdade. Afirmou que 
simplesmente fizeram requerimentos pedindo informações, ressaltando que o objetivo é zelar pelo bem 
público. Dando continuidade, o Edil disse que pode citar uma obra feita com recursos próprios pelo ex-
prefeito Adalberto, destacando que no São José não tinha água, que em 2019 a localidade atravessou a pior 
seca da história, que vários prefeitos anteriores prometeram essa obra, que o ex-prefeito Adalberto não 
mediu esforços e colocou água naquela região, em 2017, mesmo ele sendo oposição. Disse ainda, que em 
2019 veio a terrível seca no município e aquela obra foi de grande valia para os moradores e matou a sede 
das pessoas, dos animais e contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Acrescentou que o 
ex-gestor também deixou uma creche construída na Escola Ramiro Barbosa Rocha, feita com recursos 
próprios do município. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vice-líder do 
Prefeito. Fazendo uso da palavra, o Vice-líder do Prefeito, Ver. Almir Santos Pessoa, destacou 
que na creche do São José foram gastos 19.000 (dezenove) blocos, 2.000 (dois mil)(trinta e um) sacos de 
cimento, 31 (trinta e um) caçambas de brita. Em seguida, usou da palavra o Lider do Prefeito. Fazendo uso 
da palavra o Vereador José Antônio, afirmou que a obra foi superfaturada, que é digna de investigação 
pela Lava Jato. Disse ainda, que as pastas ficaram à disposição do Assessor Jurídico da bancada de 
oposição, que não estava nada bagunçado, que todas estavam em cima do balcão, ressaltando que esse é o 
local destinado ao atendimento do público, que toda a documentação está à disposição de qualquer 
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vereador. O Vereador Almir, questionou ao Assessor Jurídico do Prefeito, Dr. Helcônio Brito, se quando 
ele vai ao fórum tem alguma sala com ar-condicionado à sua disposição para olhar os processos? Em 
resposta, Dr. Helcônio, afirmou que em nenhum lugar do Brasil, em nenhum tribunal lhe foi 
disponibilizada qualquer sala especial. Disse que na Prefeitura o atendimento da população, de qualquer 
cidadão é feito no balcão, que o Secretário de Administração tem sua sala em frente do balcão. Falou que 
no TCM, em Vitória da Conquista, todo atendimento é feito no balcão, que as pessoas não têm acesso a 
nenhuma sala, mesa etc. Prosseguindo o Lider do Prefeito, Vereador José Antônio Brito Fontana,
agradeceu ao Vereador Almir por ter feito a pergunta, afirmando que iria fazer o mesmo questionamento. 
Disse acreditar que a prefeitura atendeu a reivindicação, colocou todas as pastas à disposição, ressaltando 
que qualquer vereador poderá ir à prefeitura, requisitar os documentos e será atendido. Afirmou já ter ido 
muito ao Tribunal de Contas dos Municípios, que sempre era preciso ter a presença do Vereador para ter 
acesso aos documentos, que o Assessor não podia ir sozinho e ter acesso. Afirmou que o Assessor Jurídico 
Dr. Valdemir estava sozinho, que nenhum vereador o estava acompanhando. Logo após, o Presidente
da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, agradeceu ao amigo ‘Zói’ pelo convite para 
prestigiar o campeonato, afirmando ter sido muito bom, com muitas pessoas presentes. Esclareceu ao 
Vereador Márcio Aparecido que tem buscado conduzir as sessões com ordem, em consenso, em paz e com 
diálogo. Afirmou que tem concedido o tempo a todos, independentemente de qualquer coisa. Disse que o 
Vereador Sivaldo solicitou explicações e cedeu o tempo para que o Assessor Jurídico fizesse algumas 
explanações. Falou que houve um breve desentendimento entre os vereadores Reinalvo, José Antônio e 
Joel, que interveio no momento pedindo que todos se contivessem, solicitando aos Edis que tentem manter 
sempre o diálogo porque é isso que o público espera dos vereadores. Solicitou do prefeito uma reforma e 
melhoria na rodoviária, afirmando ser preciso dar mais conforto para quem usa esse equipamento para 
chegar ou sair do município. Desejou a todos um belíssimo dia e um ótimo final de semana. Nada mais 
havendo se tratar, 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 março de dois mil e vinte e dois. 
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