


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

Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: 

I N D I C A Ç Ã O: 

        “Perfuração de Poço Artesiano na Localidade de Riacho”

JUSTIFICATIVA: A presente Indicação se dá pela necessidade da Perfuração e 

Instalação de um Poço Tubular na Localidade de Riacho, neste Município, vez que, 

aquela população vem constantemente enfrentando a falta d’água, principalmente na 

época de estiagem.  

   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 

Adriano Silva Machado 
       Vereador - PSB 

Exmo. Senhor 

Jose Cesar Wanderley Brito 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  

Ituaçu - Bahia 
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                           Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: 

I N D I C A Ç Ã O: 

         “Manutenção de Estradas Vicinais da Localidade de 
Ingazeira”  

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 

Adriano Silva Machado 
       Vereador - PSB 

Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Ituaçu - Bahia  
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Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: 

I N D I C A Ç Ã O: 

         “Disponibilização de manilhas para estradas da região de 
Ingazeiras e Localidade de 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. 

                     Muitas das recuperações exigem manilhamento, haja vista que o 
constante volume de chuvas, aliada a inclinação das estradas, deterioram com 
facilidade os trechos. 

      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 

Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Ituaçu - Bahia 
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Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: 

I N D I C A Ç Ã O: 

         “Manutenção e Regularização do Sistema de Abastecimento 
de Água da Localidade de Catingueiro”

JUSTIFICATIVA: Água é vida e necessidade de todos os seres humanos e animais 
para sobrevivência, além de ser fonte de riqueza para os agricultores familiares que 
plantam seus próprios alimentos nos fundos de quintais. 

                        Por isso é necessário que o poder publico esteja atento na 
melhoria dos diversos sistemas de distribuição de água implantado nas localidades 
rurais. Por este motivo, rogo intersecção do poder publico, para que mantenha regular 
o sistema de distribuição de água da localidade de Catingueiro.

          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 

Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Ituaçu - Bahia 
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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, 
situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara 
esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José Cesar Wanderley Brito, tendo 
como Secretários os Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º 
Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os 
seguintes Vereadores: José Cesar Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-
Presidente); Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Sivaldo 
Ferreira da Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Ronaldo da Silva 
Rocha, Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana e Ednei Novais Ferreira. Constatado 
o quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
Sessão”. Dando seguimento, o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE,
solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) – Oficio nº 
012/2022, encaminhado pelo Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 002/2022, com o 
seguinte teor: Exmo. Sr. José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu - BA.. Ofício GPJ – nº 012/2022. Ituaçu/BA, 18 de fevereiro de 2022. Ref: Projeto de Lei 
Municipal nº 02/2022. 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 02/2022 que "Autoriza Poder Executivo Municipal a assinar convênios Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e 
Federais 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 02, de 18 de Fevereiro 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 02/2022 que "Autoriza 
Poder Executivo Municipal a assinar convênios Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar 
convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”, no uso 
das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município. Com o 
texto legal submetido à deliberação desta Casa Legislativa, o Poder Executivo Municipal objetiva 
dar agilidade e eficiência às ações de captação de recursos, serviços e ou adesão a convênios com 
os Estado da Bahia, Governo Federal e seus respectivos órgãos, e entidades. Como é de 
conhecimento dos Nobres Vereadores, a Pandemia Mundial do COVID-19, tem mudado 
diuturnamente as ações de Governo em todas as esferas, sendo de rigor ações rápidas e eficazes 
para mitigar os seus efeitos em nossa sociedade, não sendo diferente com o Município de ltuaçu. 
Assim sendo, por meio da autorização ora submetida à apreciação dos Nobres Edis, pretende o 
Poder Executivo Municipal dar maior agilidade e eficiência, nas ações de captação de bens e 
serviços de interesse de seus munícipes, bem como, aumentar o enfrentamento dos danos causados 
pela Pandemia, imprescindíveis e ajustados com as entidades de Governo Federal e ou Estadual. 
Neste sentido, destaca-se que a, sendo que a cobertura das despesas decorrentes do convênio 
correrá à conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo. Salientamos por fim, que 
ao submeter à matéria à apreciação desta 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 elevada estima 
e consideração. Ituaçu, 18 de fevereiro de 2022. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito
Municipal. Projeto de Lei Municipal 02/2022, de 18 de Fevereiro de 2022. "Autoriza Poder 
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Executivo Municipal a assinar convênios Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar 
convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais 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 ltuaçu aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a assinar convênios, firmar contratos e respectivos aditamentos, 
com os Governos Estadual e Federal, através dos Ministérios, Secretarias, Diretorias, 
Departamentos, Divisões, Autarquias, e ou entidades e Administração Direta ou Indireta. 
Parágrafo Único - A presente autorização estende-se às empresas privadas, Concessionárias de 
Serviço Público. Art. 2º - A vigência desta Lei é de 02 (dois) anos, a partir da data de sua
publicação. Art. 3º - O Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, cópia do 
Convênio e ou contrato firmado com os Órgãos dos Governos Federal e Estadual, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, após a sua assinatura. Parágrafo Único - A inobservância ao prazo 
estabelecido no artigo 3º implicará na revogação da autorização ora concedida. 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, 18 de Fevereiro de 2022; Phellipe Ramonn Gonçalves 
Brito – Prefeito Municipal. Antônio José Cedraz -  Secretário de Administração e Finanças; b) –
Ofício nº 013//2022, encaminhado pelo Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 003/2022, 
com o seguinte teor: Exmo. Sr. José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara 
Municipal de Ituaçu – BA. Oficio GPJ – nº 13/2022. Ituaçu/BA, 23 de fevereiro de 2022. Ref: 
Projeto de Lei Municipal nº 03/2022. 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 03/2022 que: Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a 
construção de um ginásio de esportes no Povoado do Bonito 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 
03, de 23 de Fevereiro 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 03/2022 que: Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a 
construção de um ginásio de esportes no Povoado do Bonito e dá outras providências, para atender 
as necessidades prementes dos munícipes, bem como o atendimento das necessidades de suas 
Secretarias, em especial para Secretaria de Educação. Como é do conhecimento dos nobres 
vereadores, a pratica de esportes é ferramenta indelével para as interações sociais, além de 
promover a prática de esportes em geral, programas sociais diversos (antares, bailes, festas, etc), 
aulas de educação física da escola, oficinas profissionalizantes e esportivas, eventos sociais, bem 
como outras atividades de interesse da comunidade. 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 elevada estima e 
consideração. Ituaçu, 23 de fevereiro de 2022. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito.  
Projeto de Lei Municipal nº 03, de 23 de Fevereiro de 2022, que Autoriza Poder Executivo 
Municipal a adquirir imóvel para a construção de um ginásio de esportes no Povoado do Bonito 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 ltuaçu aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o 
Poder Executivo autorizado a adquirir, mediante a realização de processo de compra de direitos 

Fl. 10

11/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 7

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



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

possessórios ou dominiais, do bem imóvel com as seguintes dimensões: §1º -  imóvel a ser 
adquirido deverá conter área mínima de 1.500m'(um mil e quinhentos metros quadrados), medindo 
30 metros de frente, por 50 metros de frente aos fundos. | - Considerando a dificuldades de 
aquisição de imóvel com Matrícula aberta no Cartório de Registro de imóveis, fica autorizada a 
aquisição de direitos possessórios do imóvel por Documento Particular, para efeito de futura 
regularização da unidade. Art. 2º - O imóvel acima descrito será adquirido pelo valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), podendo este valor ser ampliado em até 30%o no caso de 
necessidade aditivo para majoração das características do parágrafo anterior. Art. 3º - Os recursos 
destinados ao pagamento das prestações mensais serão consignados em dotações próprias para o 
orçamento de 2022. Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal. Antônio José 
Cedraz - Secretário de Administração e Finanças; c) - Indicações apresentadas pelo Ver. Sivaldo 
Ferreira da Silva, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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 do Município de Ituaçu”; 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, Sivaldo Ferreira da 
Silva- Vereador – PP; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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 de todas as Estradas 
Vicinais do Município de Ituaçu, notadamente o trecho que liga Tranqueiras a Boca da Mata, 
Barbosa, Piaba e Santo Antonio de Carolo”; JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais são 
importantes meios de locomoção das pessoas, notadamente aquelas que residem em zona rural, 
pois necessitam constantemente para um socorro no momento da procura da saúde, bem como 
escoa a produção agrícola além de interagir a comunidade. 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; III - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: “Criação de 
roteiro, Planejamento e divulgação das programações de recuperação de estradas vicinais do 
Município de Ituaçu”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais são importantes meios de locomoção 
das pessoas, notadamente aquelas que residem em zona rural, pois necessitam constantemente 
para um socorro no momento da procura da saúde, bem como escoa a produção agrícola além de 
interagir a comunidade. Deste modo é importante que a população tenha conhecimento do 
itinerário da Administração Publica para recuperação das mesmas, tornando assim publico os 
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próximos passos do setor de transportes, quando na recuperação das referidas estradas. 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; IV - Exmo. Senhor 
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 
25 de Fevereiro 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 servidor para acompanhamento das maquinas 
pesadas e retiradas de pedras das estradas, durante a recuperação”. JUSTIFICATIVA: As estradas 
vicinais são importantes meios de locomoção das pessoas, notadamente aquelas que residem em 
zona rural, pois necessitam constantemente para um socorro no momento da procura da saúde, 
bem como escoa a produção agrícola além de interagir a comunidade. Assim sendo é importante 
que a Administração Municipal dispusesse de um servidor publico para fazer a coleta das pedras 
soltas que ficam soltas na via, melhorando assim a trafegabilidade dos veículos e motocicletas. 
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; d) - Indicações 
apresentadas pelo Ver. Adriano Silva Machado: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: “Perfuração de Poço Artesiano na Localidade de Riacho” JUSTIFICATIVA: A 
presente Indicação se dá pela necessidade da Perfuração e Instalação de um Poço Tubular na 
Localidade de Riacho, neste Município, vez que, aquela população vem constantemente 
enfrentando a falta d’água, principalmente na época de estiagem. 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, 
Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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 de Estradas Vicinais da Localidade de Ingazeira” 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, Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; III - Exmo. 
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 25 de Fevereiro 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, 
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abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Disponibilização de manilhas para estradas da região de 
Ingazeiras e Localidade de 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. Muitas das recuperações exigem manilhamento, haja vista que o constante 
volume de chuvas, aliada a inclinação das estradas, deterioram com facilidade os trechos.  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; IV - Exmo. Senhor 
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 
25 de Fevereiro 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 e Regularização do Sistema de Abastecimento de Água da 
Localidade de Catingueiro”. JUSTIFICATIVA: Água é vida e necessidade de todos os seres 
humanos e animais para sobrevivência, além de ser fonte de riqueza para os agricultores familiares 
que plantam seus próprios alimentos nos fundos de quintais. Por isso é necessário que o poder 
publico esteja atento na melhoria dos diversos sistemas de distribuição de água implantado nas 
localidades rurais. Por este motivo, rogo intersecção do poder publico, para que mantenha regular 
o sistema de distribuição de água da localidade de Catingueiro. 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; e) - Indicações apresentadas pela Ver. Tertulina Silva Andrade, 
com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: “Parceria entre os Municípios de 
Brumado e Ituaçu-BA, para a reforma da Ponte de Cristalândia que liga os dois Municípios, 
considerando o estado de precariedade que encontra a ponte”; JUSTIFICATIVA: As pontes são 
importantes meio de ligação de uma comunidade a outra e proporciona expansão e integração dos 
residentes, além disso leva e traz as oportunidades econômicas financeiras, melhorando o 
escoamento da produção agrícola, notadamente da agricultura familiar que abastece o comercio 
das cidades circunvizinhas. Além disso são meios de locomoção que permite o acesso rápido e 
facilitado quando no deslocamento de pacientes e pessoas que necessitam regulamente frequentar 
os ambientes urbanos. A referida ponte encontra-se em péssimo estado de conservação, inclusive 
comas ferragens expostas e necessita de reparos urgentes; 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, Tertulina 
Silva Andrade - Vereadora – PP; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: “Pagamento 
do reajuste de 33,24% no piso salarial dos Professores da Rede Publica Municipal de Ensino”. 
JUSTIFICATIVA: Os professores são os grandes mestres da educação e por isso devem ser 
valorizados. Como é de conhecimento publico, todos os municípios vizinhos já efetuaram os 
pagamentos referente ao piso de 33,24% garantido pelo Presidente Jair Bolsonaro desde o mês de 
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Janeiro de 2022. Ocorre que chegou ao conhecimento desta edil que ate o presente momento, o 
Município de Ituaçu, ainda não efetuou o pagamento que é de obrigação aos professores. Desta 
maneira, considerando o alto grau de relevância dos serviços prestados pelos educadores, solicito 
de vossa excelência o empenho para o pagamento dos professores, retroagindo seu pagamento ao 
mês de Janeiro de 2022. 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, Tertulina Silva Andrade -
Vereadora – PP; f) - Indicações apresentadas pelo Ver. Ednei de Novais Ferreira, com o seguinte 
teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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 vicinal do 
Coité até a casa do Sr. Luís - Região de Coité, Arrecife e Lagedo, bem como urgentes recuperação 
nas estradas da localidade de Capimaçu”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais são importantes 
meios de locomoção das pessoas, notadamente aquelas que residem em zona rural, pois 
necessitam constantemente para um socorro no momento da procura da saúde, bem como escoa a 
produção agrícola além de interagir a comunidade. 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, Edinei de Novais 
Ferreira - Vereador – PL; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: “Providencias urgente na 
recuperação da barragem do Distrito de Tranqueiras, considerando a baixa do volume de água a 
partir do segundo semestre”. JUSTIFICATIVA: O período de longas estiagens naquelas imediações 
tem causado nos últimos anos impactos negativos na agricultura local, além de afetar 
principalmente o abastecimento para consumo humano e a criação de pequenos animais. E 
considerando que aproxima o tempo de estiagem, faz necessário a urgente providencia para que 
possa ser de imediato resolvido a reconstrução daquela barragem. 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, Edinei 
de Novais Ferreira - Vereador – PL; g) - Indicações apresentadas pelo Ver. Reinalvo Rocha 
Ferreira, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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 a localidade de Guigó ao São Jose, bem como, que seja realizado visita 
técnica do Secretário de Transporte ao trecho entre Cana Brava e São José”. JUSTIFICATIVA: As 
estradas vicinais são importantes meios de locomoção das pessoas, notadamente aquelas que 
residem em zona rural, pois necessitam constantemente para um socorro no momento da procura 
da saúde, bem como escoa a produção agrícola além de interagir a comunidade. Para que possa ser 
apreciado com mais detalhe, torna imprescindível a visita técnica de um representante do poder 
publico na localidade para que possa acompanhar de perto a realidade daquelas pessoas. 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, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador – PP; II - Exmo. Senhor José 
César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de 
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Fevereiro 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 da estrada que liga os trechos de Baixa Funda a São Jose”. 
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, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador – PP; h) - Indicações 
apresentadas pelo Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor 
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 
25 de Fevereiro 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: “Reativação do Centro de COVID ou implantação de Gripário para 
atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais” JUSTIFICATIVA: É sabido de todos 
que a pandemia do Coronavírus ainda não acabou e que aliado ao vírus, existem diversas outras 
doenças que atingem a nossa população, principalmente a H1N1, Zika e demais outros que tem 
manifestação de sintomas parecidos com a COVID 19. Dessa forma é urgente que a Administração 
Publica Municipal reabra o Centro do COVID ou no mínimo disponha de um Gripário para 
atendimento prioritário e especializado para pessoas com síndromes gripais.  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; II - Exmo. 
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 25 de Fevereiro 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: “Retirada de entulhos das ruas, becos, avenidas evitando a 
proliferação de transmissores de doenças”. JUSTIFICATIVA: Nos últimos meses tem sido forte a 
cobrança dos munícipes através de redes sociais a cerca da vultuosa quantidade de entulhos nos 
arredores da cidade e ate mesmo em ruas becos e avenidas.  A situação tornou-se insustentável, 
tanto que foi noticiado ate mesmo na imprensa local (TV BAHIA), desta forma é urgente e 
necessária a atuação do poder publico municipal, no sentido de minimizar os transtornos trazidos 
pelo acumulo de entulho, visto que o descaso oferecido pode contribuir para proliferações de 
doenças e diversos outros insetos que atacam a saúde dos moradores. 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; III - Exmo. Senhor José César Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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 da estrada vicinal entre as localidades de Riachão - São Jose e entre as 
estradas de Largo, Cana Brava, dando acesso ao Guigó, passando pela Santa Clara”. 
JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenhar as 
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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, Márcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PL. Em seguida, o 
Senhor Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final 
e de Finanças e Orçamento, os Projetos de Leis nº 002 e 003/2022 e para a Comissão de Obras e 
Serviços Públicos, o Projeto de Lei nº 003/2022, para a apreciação e apresentação dos pareceres 
aos referidos projetos de leis, 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. Tertulina Silva Andrade: Questionou a necessidade de tramitação em regime de urgência 
dos referidos projetos de leis. Em resposta, o Senhor Presidente, afirmou que o primeiro projeto 
tem a finalidade de autorizar a compra do terreno para viabilizar, o mais rápido possível a 
construção do ginásio esporte no povoado do Bonito, e que o segundo projeto, autoriza o poder 
executivo a assinar convênios. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente que os dois projetos tramitassem 
em regime de urgência, afirmando serem de grande valia para o município, destacando que a 
construção do ginásio de esporte no povoado do Bonito é um sonho antigo dos moradores. 
Acrescentou que o outro projeto autoriza o poder executivo a firmar convênios com o governo, 
que 2022 é um ano eleitoral, o município tem mais chance de receber recursos de emendas e é de 
fundamental importância a aprovação desse projeto de lei. Ver. Márcio Aparecido Araújo 
Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil falou que o projeto de 
lei foi apresentado naquele dia, ressaltando que é de extrema importância a construção do ginásio 
de esportes no povoado do Bonito, mas deve ser dada prioridade na tramitação ao projeto de lei 
que autoriza o poder executivo a assinar convênios. Afirmou que todos os vereadores vão votar a 
favor do projeto para construção do ginásio de esporte no Bonito, mas não entende como este 
projeto pode tramitar em regime de urgência, sendo que está em pauta também o projeto que 
autoriza o poder executivo a assinar convênios. Enfatizou que a construção do ginásio de esportes 
é necessária, é importante, é uma obra sonhada pela comunidade, salientando que os moradores do 
povoado do Bonito são pessoas trabalhadoras, que tem muitos amigos na localidade, que está 
sempre por lá e que vai votar a favor do referido projeto. Sugeriu ao Presidente que o prazo para 
emissão do parecer seja reduzido para três dias, enfatizando que as comissões precisam de um 
tempo para analisar a matéria e evitar que o projeto seja aprovado com falhas que possam vir a 
atrapalhar lá na frente. Voltando a usar da palavra, o Vereador Almir, mencionou que são dois 
projetos de leis, que um é para autorizar o poder executivo a adquirir o imóvel para construção do 
ginásio de esportes do povoado do Bonito e que o outro projeto é autorizando o poder executivo a 
assinar convênios. Afirmou que o ginásio de esportes será construído com recursos próprios, que 
não será convênio e em razão disso está sendo pedida a tramitação em regime de urgência. Disse 
que o gestor já conversou com os familiares e acertou a compra desse terreno onde será feito o 
ginásio de esporte, enfatizando que o Vereador Márcio Aparecido é bem votado lá, que para o 
poder executivo iniciar a construção precisa da autorização do legislativo para comprar o terreno. 
Falou que o imóvel já está todo legalizado, que só está dependendo da autorização da câmara para 
que seja feita a compra e o pagamento, depois fazer a licitação e dar início à construção do tão 
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sonhado ginásio de esporte do povoado do Bonito. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a 
todos os presentes, aos internautas, e continuando, o Edil, destacou que no projeto de lei nº 
003/2022, não consta o nome do proprietário do imóvel, que essa informação deveria estar contida 
no projeto, enfatizando que isso facilitaria até para os vereadores se quisessem ir ao local para 
esclarecer alguma dúvida. Afirmou também que o valor deveria ser fixo e não um percentual 
como consta no projeto de lei, ressaltando que votar da forma como está é votar no escuro, sem 
saber o que está acontecendo. Sobre o projeto que autoriza o poder executivo a firmar convênio, 
afirmou ser a favor da aprovação por um ano. Em seguida, o Senhor Presidente, disse que os 
vereadores chegaram a um consenso e decidiram que o projeto de lei que autoriza o poder 
executivo a assinar convênios iria tramitar em caráter de urgência. Na sequência, 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 002/2022, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e 
Federais e dá outras providências”, 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 002/2022, 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 002/2022, acima mencionado, ao tempo em que, questionou aos membros da Comissão, se
estavam de acordo com o referido parecer? Em resposta, o Vereador Reinalvo (membro), propôs 
uma emenda para que o prazo fosse reduzido de dois anos para um ano. O Vereador Ronaldo 
(secretário), afirmou que o seu voto seria favorável à aprovação do projeto de lei da forma como 
foi encaminhada pelo Poder Executivo. Prosseguindo, o Senhor Presidente, declarou aprovado por 
maioria absoluta de votos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 
sem emendas, ao referido Projeto de Lei Nº 02/2022. 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 002/2022, da forma como foi enviado pelo 
Poder Executivo, questionando aos membros da Comissão, se estavam de acordo com o referido
parecer? Em resposta, a Vereadora Tertulina (membro), propôs uma emenda para que o prazo 
seja reduzido de dois anos para um. O Vereador Adriano, votou a favor do parecer verbal 
favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 02/2022 da forma como foi enviado pelo Poder 
Executivo. Em seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por maioria absoluta de votos o 
parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, sem emendas, ao Projeto de Lei Nº 
02/2022. Na sequência, o Senhor Presidente, colocou em votação os Pareceres verbais 
apresentados pelas Comissões Permanentes sobre o Projeto de Lei nº 002/2022, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e 
Federais e dá outras providências”, acima mencionados. 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 002/2022, acima referido.
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 002/2022 que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras 
providências. Usaram da palavra os seguintes vereadores: O Ver. Márcio Aparecido, disse ser 
importante debater os projetos de leis, que nenhum vereador vai votar contra um projeto que 
autoriza o município a assinar convênios, porque se fizer isso está sendo contra a população de 
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Ituaçu. Enfatizou que a bancada de oposição estava defendendo a redução do prazo para um ano, 
mas que as emendas não foram aprovadas nas comissões e o projeto ficou da forma como foi 
encaminhada pelo Poder Executivo, com prazo de dois anos. Disse que o município, com a 
aprovação deste projeto, poderá assinar convênios  com os governos federal e estadual por dois 
anos, salientando que a aprovação por um ano viabilizaria um diálogo melhor entre os poderes 
executivo e legislativo, que o gestor precisaria dialogar mais com os vereadores. Afirmou que em 
outras legislaturas a autorização era dada com prazo de seis meses, que uma vez foi dada 
autorização para um ano, mas que nas votações do legislativo a maioria sempre vence e é preciso 
respeitar tal decisão. Afirmou que seu voto seria favorável. A Vereadora Tertulina, manifestou o 
seu voto favorável, enfatizando que seria melhor que o prazo fosse reduzido para um ano, mas que 
nunca iria ser contra um projeto que vai beneficiar o povo. O Vereador Sivaldo, falou que o 
Projeto de Lei é de grande importância porque o município não pode deixar de assinar um 
convênio por falta de autorização da Câmara. Em seguida, manifestou o seu voto favorável. 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 002/2022, 2022 que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos 
Estaduais e Federais e dá outras providências; c) - Indicações apresentadas pelo Ver. Sivaldo 
Ferreira da Silva, acima transcritas : I - “Roçagem de todas as Estradas Vicinais do Município de 
Ituaçu”; II - “Manutenção de todas as Estradas Vicinais do Município de Ituaçu, notadamente o 
trecho que liga Tranqueiras a Boca da Mata, Barbosa, Piaba e Santo Antonio de Carolo”; III -
“Criação de roteiro, Planejamento e divulgação das programações de recuperação de estradas 
vicinais do Município de Ituaçu”; IV - “Disponibilização de servidor para acompanhamento das 
maquinas pesadas e retiradas de pedras das estradas, durante a recuperação”, sendo as referidas 
indicações aprovadas por unanimidade de votos; d) - Indicações apresentadas pelo Ver. Adriano 
Silva Machado, acima transcritas: I - “Perfuração de Poço Artesiano na Localidade de Riacho”; II 
- “Manutenção de Estradas Vicinais da Localidade de Ingazeira”; III - Disponibilização de 
manilhas para estradas da região de Ingazeiras e Localidade de Bateia; IV - “Manutenção e 
Regularização do Sistema de Abastecimento de Água da Localidade de Catingueiro”, sendo as 
referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; e) - Indicações apresentadas pela Ver. 
Tertulina Silva Andrade, acima transcritas: I - “Parceria entre os Municípios de Brumado e Ituaçu-
BA, para a reforma da Ponte de Cristalândia que liga os dois Municípios, considerando o estado 
de precariedade que encontra a ponte”; II -  “Pagamento do reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
Professores da Rede Publica Municipal de Ensino”, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; f) - Indicações apresentadas pelo Ver. Ednei de Novais Ferreira, acima 
transcritas: I - “Recuperação da estrada vicinal do Coité até a casa do Sr. Luis - Região de Coité, 
Arrecife e Lagedo, bem como urgentes recuperação nas estradas da  localidade de Capimaçu”; II -
“Providencias urgente na recuperação da barragem do Distrito de Tranqueiras, considerando a 
baixa do volume de água a partir do segundo semestre”, sendo as referidas indicações aprovadas 
por unanimidade de votos; g) - Indicações apresentadas pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, acima 
transcritas: I - “Recuperação das estradas vicinais que liga a localidade de Guigó ao São Jose, bem 
como, que seja realizado visita técnica do Secretário de Transporte ao trecho entre Cana Brava e 
São José”; II - “Roçagem da estrada que liga os trechos de Baixa Funda a São Jose”, sendo as 
referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; h) - Indicações apresentadas pelo Ver. 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, acima transcritas: I - “Reativação do Centro de COVID ou 
implantação de Gripário para atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais”; II -  
“Retirada de entulhos das ruas, becos, avenidas evitando a proliferação de transmissores de 
doenças”; III - “Roçagem da estrada vicinal entre as localidades de Riachão - São Jose e entre as 
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estradas de Largo, Cana Brava, dando acesso ao Guigó, passando pela Santa Clara”, sendo as 
referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Senhor Presidente,
comunicou a todos, que o Vereador Joel havia solicitado a autorização para se retirar mais cedo da 
sessão em razão de problemas particulares, convidando o Vereador Adriano o para compor a 
mesa. Dando continuidade, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis 
por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Ednei de Novais Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e 
continuando, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão legislativa. Comentou 
que recebeu o relato de moradores da comunidade do Arrecife, de que dois alunos não estão 
frequentando as aulas por falta de transporte escolar, pedindo ao prefeito que resolva esse 
problema. Parabenizou o prefeito pela obra no Manoel Alves, afirmando estar bem adiantada, que 
os moradores estão muito agradecidos. Disse que na sessão anterior falou das estradas da região, 
que as máquinas estão trabalhando e já conseguiram recuperar boa parte das estradas, que tem 
cerca de quatro máquinas trabalhando na região sentido a Lage, que eram os trechos mais críticos. 
Agradeceu os votos recebidos nas regiões do Capim-Açu, São Mateus, Taquari, Coité, Bela Vista 
e Tranqueiras, afirmando que as pessoas são inteligentes e, por mais que algumas usem de má-fé e 
fiquem dizendo que ele não foi votado nestas regiões, as pessoas sabem a verdade, sabem que ele 
foi bem votado nestas regiões. Agradeceu os votos de confiança, e disse que, quem não votou nele 
foi porque já tinha compromisso, mas poderá votar na próxima. Ver. Tertulina Silva Andrade:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, a Vereadora parabenizou seu sobrinho 
Caio Barbosa, pelo início de uma nova etapa na sua vida, rogando a Deus que lhe proteja. Pediu 
ao prefeito que consertasse a ponte do Rio de Ourives, afirmando que o equipamento está 
colocando em risco a vida das pessoas dos municípios de Tanhaçu e Ituaçu, que o gestor deve 
manter contato com o prefeito de Tanhaçu, João Francisco, para que o serviço seja feito 
conjuntamente. Disse que o prefeito sabe da situação da ponte, que já passou por lá diversas vezes 
e confia que vai resolver o problema, enfatizando ser uma grande necessidade e que a ponte está 
colocando a vida em risco de muitas pessoas, que ela está vendo a hora de acontecer o pior. 
Comentou a fala do Vereador Ednei, destacando que a quadra do Manoel Alves é um projeto 
muito importante, era um anseio dos jovens e das pessoas mais idosas também, porque o 
equipamento pode ser usado para a prática de esportes e para realização de eventos. Afirmou que o 
Distrito de Tranqueiras também precisa de uma quadra coberta, que ficou horrorizada quando foi 
numa formatura e viu que o evento teria que ser realizado na praça por falta de um espaço 
adequado. Em aparte, o Senhor Presidente, disse, que o engenheiro da prefeitura já está fazendo 
todo o levantamento da ponte de Rio do Ourives para ver qual providência será tomada, 
ressaltando que a cobrança da Vereadora Tertulina é muito pertinente. A Vereadora Tertulina,
agradeceu ao Presidente pela informação, afirmando que a ponte representa um perigo para quem 
trafega pelo local. Em aparte, o Vereador Almir, afirmou que o ginásio de esportes de 
Tranqueiras está sendo construído, que está sempre fiscalizando a construção, acrescentando, que 
o ginásio de esportes do Manoel Alves está na fase final de construção e em breve os moradores 
irão receber um espaço apropriado para a prática de esportes e realização de eventos. A 
Vereadora Tertulina, agradeceu ao Vereador Almir pela informação, e finalizou a sua fala, 
desejando a todos um bom dia! Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, aos funcionários da Casa, e em seguida, o Edil cobrou novamente do poder executivo 
uma solução para a questão da falta de atendimento odontológico no PSF de Ovelha, afirmando 
que a unidade atende os moradores das regiões da Ovelha, Prata da Ovelha, Roçado e outras, mas 
o dentista não está atendendo. Disse que desde 2021 vem cobrando uma solução, enfatizando que 
na condição de representante daquelas comunidades não poderia deixar de cobrar, ressaltando que 
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no PSF da Ovelha tem dentista, mas não pode atender porque a cadeira odontológica não foi 
instalada. Pediu ao poder executivo que colocasse em funcionamento o atendimento odontológico 
do PSF da Ovelha, afirmando que os moradores precisam se deslocar mais de sete quilômetros até 
o PSF de Boca da Mata para ter acesso a este tipo de atendimento, que muitas pessoas estão tendo 
que se deslocar no sol quente, que muitos vão cedinho e ficam lá até perto de meio-dia e tem que 
voltar no sol quente para casa. Falou que a população está cobrando isso, ressaltando que é 
obrigação do município manter os serviços funcionando, que a população está certa em fazer a 
cobrança. Em aparte, o Senhor Presidente, disse que o Vereador Sivaldo, é um grande 
representante das regiões da Almas, Ovelha, Prata da Ovelha, que a solicitação do Edil é 
pertinente, que já é a segunda vez que o mesmo solicita providências e que vai pessoalmente na 
Secretaria de Saúde para conversar e pedir que sejam adotadas as devidas providências para que 
aquela comunidade seja bem atendida. Prosseguindo, o Vereador Sivaldo, agradeceu ao 
Presidente, disse que as providências são necessárias, que a população tem cobrado muito dele, 
destacando que o vereador é quem está mais próximo do povo da sua região, é quem recebe 
diretamente a cobrança e tem obrigação de trazer para a sessão. Afirmou que a sua solicitação não 
deve ser vista como uma crítica, mas como um pedido para que um problema seja resolvido. 
Lembrou que em sessão anterior cobrou a manutenção das estradas da região de Almas Pobres, 
enfatizando que as mesmas estavam em situação muito precária, que essa semana passou e já 
estavam totalmente diferente, que foi feito um trabalho bem-feito, várias partes foram 
encascalhadas. Disse ter encontrado com algumas pessoas e elas estavam muito satisfeitas pelo 
conserto da estrada, afirmando que o vereador tem que fazer a cobrança, mas também precisa 
parabenizar quando o serviço é executado. Em seguida, solicitou a COELBA que faça a ligação do 
padrão do PSF da Prata da Ovelha, salientando que foi feita uma gambiara da creche para o PSF, 
que isso coloca em risco a população e os próprios aparelhos elétricos da unidade, lembrando que 
já fez essa cobrança antes e não foi atendido, que é um problema simples de ser resolvido. Pediu 
ao prefeito que colocasse um carro de plantão à disposição dos moradores, no Distrito de 
Tranqueiras, afirmando que nas outras gestões tinha sempre um carro do município de plantão 
para atender as pessoas doentes que precisavam se deslocar para fazer tratamento e hoje não tem 
mais. Afirmou que muitas pessoas não têm condição de pagar a viagem, que muitos pedem ajuda 
para custear as despesas e seria muito bom se o município disponibilizasse esse serviço 
novamente, fazendo o transporte dos pacientes para os hospitais de Ituaçu e Barra da Estiva e 
outros municípios. Mencionou que a sua cobrança visa beneficiar a população, que é de grande 
importância. Dando continuidade, disse que a CERB realizou uma reunião no povoado de 
Mamona para tratar do sistema de abastecimento de água, e que ele não recebeu o convite para 
participar da reunião, que acredita ter havido uma falha porque é o representante daquela região no 
legislativo e não foi convidado para participar e nem foi avisado de que a reunião iria acontecer. 
Disse ter estranhado esse fato porque sempre os representantes de cada região são convidados para 
participar das reuniões, enfatizando que gostaria de esclarecer aos moradores que não esteve 
presente porque não foi avisado, mas que queria estar presente. Pediu mais atenção por parte de 
quem organiza essas reuniões para que os vereadores não deixem de ser avisados. Ver. Ronaldo
da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil manifestou 
os seus sentimentos aos familiares pelo falecimento do Sr. Nené, enfatizando que ele foi um 
grande amigo, grande companheiro, sempre atencioso e por quem tinha um grande carinho. 
Manifestou também os seus sentimentos aos familiares do Sr. João Ferreira, que faleceu no 
domingo passado, vítima da COVID, afirmando que gostava muito dele e tinha muita 
consideração. Dando continuidade, fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a 
instalação de câmeras de segurança no Colégio Maria Amaral, localizado no Campo Grande e na 
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Creche João Bispo. Afirmou que a medida visa dar maior segurança no local, que as unidades já 
sofreram atos de vandalismo e até foram roubadas, destacando que a instalação de câmeras de 
segurança inibiria essas práticas. Falou que as câmeras também poder ser usadas pela direção para 
monitorar os alunos, enfatizando que muitos alunos não têm interesse nos estudos e só vão para o 
colégio para bagunçar. Afirmou ter estudado há pouco tempo e vivenciou isso, com gente soltando 
bomba dentro do colégio, que isso é uma triste realidade. Em aparte, a Vereadora Tertulina
pediu ao poder executivo que instalasse câmeras de segurança em todas as escolas do município, 
afirmando que a medida daria maior segurança nas unidades e evitaria atos de vandalismo e até 
inibiria os roubos. Continuando, o Vereador Ronaldo, falou que muitos bandidos já foram presos 
ao serem identificados pelas câmeras de segurança, que na frente da sua casa tem três câmeras 
antigas, mas consegue fazer o monitoramento do local. Comentou que há três semanas um 
cidadão parou um carro em frente da porta do colégio por cerca de trinta e cinco minutos, que deu 
para identificar o carro, mas não conseguiu ver a placa do veículo porque a imagem das câmeras 
não permitiu. Disse que o motorista queimou um monte de vela de Cosme e Damião, botou fogo 
no local, que não sabe qual era a intenção dele, que se tivesse uma câmera de segurança no colégio 
seria possível fazer a identificação e fazer a averiguação para que as pessoas não fiquem com 
medo. Prosseguindo, o Edil disse que na sessão anterior foram feitas várias indicações de roçagem 
das estradas, pedindo ao prefeito que verifique a possibilidade de adquirir um implemento 
roçadeira. Afirmou que o município tem muitas estradas vicinais, que um trator com implemento 
faz o serviço de mais de cinquenta homens, salientando que a aquisição deste equipamento vai dar 
mais agilidade ao serviço de roçagem das estradas. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos
os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil, manifestou os seus sentimentos aos familiares 
do Sr. Nené, afirmando que o mesmo era uma pessoa maravilhosa, prestativa e amiga. Pediu ao 
prefeito que faça a roçagem no corredor do Riacho, ressaltando ter recebido o relato de alguém 
informando que uma pessoa estava em cima de um carro e o mato quase causou um acidente 
grave. Pediu que a roçagem fosse feita com urgência. Dando continuidade, sugeriu que a Câmara 
de Ituaçu amplie o debate sobre políticas públicas, principalmente nas áreas de saúde e educação. 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o
Edil questionou se o poder executivo já deu uma resposta sobre os carros do leilão, afirmando que 
por três vezes fez essa cobrança e até hoje não obteve resposta. Disse que as pessoas sempre o 
procuram em busca dessa informação. Em resposta, o Senhor Presidente, disse já ter solicitado 
essa informação do poder executivo e que vai reiterar mais uma vez o ofício. Prosseguindo, o 
Vereador Reinalvo, disse que o Vereador Adriano defendeu a ampliação das discussões sobre 
políticas públicas, sobre saúde, lembrando que enviou ofício solicitando a participação da 
Secretária de Saúde na sessão e ela não compareceu, questionando se o ofício foi enviado? Em 
resposta, o Senhor Presidente, afirmou que conduz o legislativo com transparência, que todos os 
ofícios solicitados pelos vereadores são enviados imediatamente, que gostaria de deixar isso claro, 
mais uma vez, para que não ficasse nenhuma dúvida. O Vereador Reinalvo, falou que os 
vereadores fazem indicações ao poder executivo, solicitam o envio de ofícios e não recebem uma 
resposta, que por isso que estava questionando. Em resposta, o Senhor Presidente, disse que pode 
reiterar os ofícios, que não poderia responder pelo poder executivo, mas poderia garantir que todas 
as solicitações são enviadas imediatamente. Em aparte, o Vereador Almir, disse que o ofício foi 
encaminhado, que confirmou o envio com a Secretária da Câmara e que vai conversar diretamente 
com a Secretária de Saúde para agendar uma data para que ela compareça ao legislativo para 
responder aos questionamentos dos vereadores. Concluindo a sua fala, o Vereador Reinalvo,
agradeceu ao Vereador Almir, agradeceu a presença de todos e desejou um bom dia! Ver. José
Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil disse
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que o prefeito Phellipe Brito estava em Salvador para sanar as pendências e viabilizar a assinatura 
do convênio para construção do campo no bairro Avenida Brasil. Solicitou ao Senhor Presidente, 
que fosse franqueada a palavra ao Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito, para que ele esclarecesse
sobre o andamento e a negociação do terreno para construção do ginásio de esportes no povoado 
do Bonito, enfatizando que foi tudo feito de forma lícita, negociada e documentada, salientando
que a família está de acordo. Falou que a previsão de aditivo no projeto de lei é para caso haja uma 
eventual necessidade. Dando continuidade, solicitou ao Senhor Presidente, que fosse enviado 
ofício para a Embasa, afirmando que tem recebido muitas reclamações porque a Prefeitura calça as 
ruas e a Embasa deveria primeiro construir a rede de abastecimento de água. Disse que a Embasa 
está dizendo ser obrigação do morador fazer o sistema de abastecimento, destacando acreditar ser 
obrigação do órgão já que a Embasa cobra a taxa do povo. Pediu que fosse enviado um ofício 
pedindo que a Embasa faça a implantação do sistema de abastecimento antes da rua ser 
pavimentada, afirmando que todas as casas necessitam de água. Disse já ter conversado com o 
prefeito e ele está de acordo com a convocação da Embasa para dar explicação, enfatizando que a 
empresa arrecada milhões por mês em Ituaçu. Em aparte, o Vereador Almir, sugeriu ao 
Vereador José Antônio, que no mesmo ofício cobrasse da Embasa o encontro de contas, afirmando 
que o município paga água para a Embasa, que nas gestões passadas era sempre feito esse 
encontro de contas, o município fazia os reparos e abatia nas contas. Disse que a Embasa quebra o 
calçamento e não conserta, salientando que vê isso em várias ruas da cidade e que o município é 
que precisa consertar. Continuando, o Vereador José Antônio, mencionou que as colocações 
feitas pelo Vereador Almir são muito pertinentes. Enfatizou que o ginásio de esporte no povoado 
do Bonito será feito com recursos próprios, que não será necessário assinar convênio e que o poder 
executivo só precisa de autorização do poder legislativo para comprar o terreno. Disse ainda, que o 
pedido de urgência se justifica porque a obra será feita com recurso próprio da prefeitura e o 
prefeito quer concluir essa obra rapidamente. Em seguida, solicitou do Senhor Presidente que a 
palavra seja franqueada ao Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito, o que foi concedido. Fazendo 
uso da palavra, o Assessor Jurídico da prefeitura, Dr. Helcônio Brito Moraes, inicialmente, 
saudou a todos os presentes, e afirmou que projeto de lei visa dar autorização ao poder executivo 
para adquirir o terreno onde será construído o ginásio de esportes no povoado do Bonito, que o 
terreno tem escritura particular, que é uma região muito valorizada, o município teve que procurar 
muito um local e conseguiu negociar esse terreno, destacando que a medida de trinta metros por 
cinquenta metros, com valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Disse que esse é o valor que 
será pago pela área, mas que o terreno é suficiente apenas para a construção do ginásio de 
esportes, que no futuro poder ser necessário ampliar, construir área de estacionamento e o projeto 
já prevê que neste caso o município já fica autorizado a adquirir uma área anexa até o limite de 
30% (trinta por cento). O Vereador José Antônio, agradeceu ao Assessor pela explicação, e 
dando continuidade, disse aos moradores da Várzea que o prefeito Phellipe Brito estava em 
Salvador buscando a liberação do recurso para construção do posto de saúde nos povoados da 
Várzea e Ovelha, pedindo um pouco de paciência aos moradores dessas localidades, afirmando 
que as obras não são construídas do um dia para o outro, que tem todo o trâmite necessário. 
Agradeceu ao prefeito Phellipe por ter atendido o seu pedido e feito o encascalhamento no 
povoado do Bonito, afirmando ter ficado excelente, que os moradores da localidade são pessoas 
muito boas, trabalhadoras, que merecem atenção dos políticos. Falou que tem feito isso no dia a 
dia, que está sempre ouvindo os eleitores, as cobranças, levando ao conhecimento do Prefeito, 
aproveitando para agradecê-lo por sempre atender aos seus pedidos. Disse ainda, que em breve a 
quadra será concluída, enfatizando ter sido uma indicação dos vereadores José Antônio e José 
César Brito. Prosseguindo, afirmou que em toda sessão são feitas inúmeras indicações, 
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enfatizando que o gestor não tem recurso para atender a todos os pedidos feitos, salientando que 
está ciente de que é um direito e um dever dos vereadores fazer as indicações, que na medida do 
possível o gestor tem se empenhado para atender aos pedidos. Afirmou que o recurso do 
município é muito pouco, que o prefeito Phellipe Brito está aplicando bem esses recursos, que 
prova disso é a construção dos ginásios de esportes, a compra dos veículos, enfatizando que na 
gestão passada não teve nada disso e questionando para onde foi o dinheiro? Fez uma indicação 
verbal ao poder executivo pedindo a roçagem nas regiões da Caatinga, Barreiro, Cansanção, 
Salininha e Lage, afirmando que está precisando, que já conversou pessoalmente com o gestor e 
ele só pediu um pouco de paciência. Pediu que fosse feita a roçagem e também a manutenção das 
estradas, afirmando que o Presidente e o Vereador Almir são testemunhas, haja vista, que os 
mesmos passam por lá e viram a situação. Disse estar ciente de que existem outras regiões que 
também necessitam, que os moradores da Várzea, Tamboril, Estreito, Canabrava e Baixa Funda 
também estão solicitando o benefício. Falou que já esteve com o prefeito na estrada que liga os 
povoados das Velhas ao Brejinho, que é preciso construir duas passagens molhadas nessa via 
porque fica intransitável quando chove, pedindo ao gestor que aproveite o período de estiagem 
para fazer essa obra. Disse que o prefeito já se prontificou a fazer, mas que gostaria de fazer a 
indicação para que fique registrado o seu pedido. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil afirmou que os moradores do 
São José, Riachão, Açude, Canabrava de Horácio, Canabrava de Dulce, Guigó, Bebedouro, Santa 
Clara, Barra, Olhos D’água do Guigó e Largo preferem que seus filhos estudem mais perto de 
casa, destacando que na época foi um pedido de toda a comunidade ao ex-prefeito Adalberto Luz e 
ele se prontificou a instalar o ensino fundamental II lá, mas em razão da pandemia não foi possível 
iniciar. Disse que o atual prefeito não deve ter gostado muito da ideia e não instalou o ensino 
fundamental II, pedindo ao prefeito que reveja isso e atenda ao pedido dos moradores dessas 
comunidades. Falou que os alunos precisam se deslocar pela rodovia, que isso coloca em risco a 
vida dessas crianças, que muitos alunos foram transferidos para escolas mais distantes, a exemplo 
do Colégio de Boca da Mata. Disse que todas são escolas de qualidade, mas ficam mais distantes 
das comunidades citadas. Dando continuidade, pediu ao gestor que faça a cobertura da quadra de 
esportes do São José, enfatizando que obra vai beneficiar os estudantes e moradores e é 
importantíssima. Fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a cobertura da quadra do 
Riachão, enfatizando que além da cobertura o equipamento precisa também de uma reforma, que 
passou por lá ontem e viu o descaso, que tem muito mato e entulho no local e seria de grande para 
o povo se fosse feita a cobertura e reforma dessa quadra, já que o pico está rachado. Sobre a 
roçagem de estradas, disse ter passado na estrada que liga o Açude ao Angico, passando por Boca 
da Mata, está muito fechado. Destacou ser uma região produtora de morango, maracujá e café, que 
em breve será época de colheitas do café e os produtores precisam de boas estradas para escoar a 
produção. Dando continuidade, afirmou ter sido procurado uma moradora da Ovelha, afirmando 
que está precisando pagar R$ 200,00 (duzentos reais) pela viagem até a sede do município por 
falta de transporte do município. Afirmou que antes tinha um veículo para fazer esse transporte, 
principalmente nos casos de saúde, mas que hoje não existe mais. Disse que o Vereador Sivaldo já 
falou sobre essa questão, que gostaria de reforçar o pedido ao poder executivo para que
disponibilizasse o serviço de transporte dos moradores das comunidades distantes da sede. 
Afirmou que o combustível está muito caro, que isso encareceu o custo das viagens e muitos 
moradores não têm condição de bancar esse custo. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil disse que esteve com a Secretária de Saúde e 
pediu a ela o atendimento médico na comunidade de Mamonas, de quinze em quinze dias, que a 
Secretária ficou de verificar o espaço existente no local para ver se tem condição de implantar o 
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serviço. Disse ainda,  que a Secretária ficou de ir ver pessoalmente o local, que o atendimento 
médico lá vai facilitar o acesso dos moradores de Mamonas, Piaba, Abóbora e outras regiões, 
salientando que a Secretária e o prefeito não estão medindo esforços para viabilizar a implantação 
desse serviço. Afirmou que a assistente social da empresa que vai executar a obra do Bahia 
Produtiva, na comunidade de Mamonas, iria estar nauqlena na localidade para ver os pontos antes 
do início da obra. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito e ao Secretário Átila pela manutenção das 
estradas de Tranqueiras a Lagoa da Lage, ressaltando que está quase finalizando a estrada do 
Uruçuzinho até Mamona, até a entrada da Fazenda Piaba. Mencionou que a manutenção das 
estradas de Barbosa, Jatobá, Marçal até o Riacho Carneiro foram iniciadas naquele dia, que após a 
conclusão vai fazer a estrada que liga o Marçal ao Capim Açu e Taquari, destacando que estava 
sendo finalizada naquele dia a estrada que liga Lajedinho ao Lajedo, enfatizando ter sido um 
pedido seu ao prefeito, a pedido dos moradores. Prosseguindo, o Edil comentou que esteve na 
Secretaria de Transportes, conversou com o Secretário Átila sobre a estrada do Riacho do Padre, 
ressaltando que o Secretário lhe garantiu que vai deslocar as máquinas no dia seguinte para iniciar 
a manutenção. Agradeceu o convite do Secretário Lucivaldo para participar da reunião na 
comunidade de Mamonas, na qual foi discutida a criação de associação e o abastecimento de água, 
enfatizando ter sido uma reunião bastante produtiva, que pode contar sempre com a sua presença 
nesses eventos. Informou aos moradores da Gruta da Mangabeira, que na próxima semana será 
finalizada a operação tapa-buracos. Sobre iluminação pública, afirmou que esteve nas regiões de 
Tranqueiras, Taquari, Mamonas, Lajedo e Marçal, pedindo ao prefeito que desloque o eletricista 
para dar manutenção, o mais rápido possível, já que várias lâmpadas estão queimadas e a região 
do Lajedo está precisando de novos braços de luz. Solicitou ao Senhor Presidente, que seja 
enviado ofício ao Secretário de Esporte pedindo o início dos campeonatos municipais de futebol 
de campo e futsal. Agradeceu ao Secretário Carlos Martins, ao prefeito Phellipe Brito, ao vice-
prefeito Luiz Pessoa, aos membros da Associação e todos os moradores da comunidade da Gruta 
pela emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para construção da fábrica de velas no povoado da 
Mangabeira, destacando que a obra vai beneficiar toda a comunidade. Agradeceu ao vice-prefeito 
Luiz Pessoa pela emenda de R$ 319.503,00 (trezentos e dezenove mil, quinhentos e três reais) 
conseguida para o município, solicitando que parte deste recurso seja usado na pavimentação da 
rua que liga a casa do seu amigo Batista à Oficina de Neto Buda. Disse ter conversado com o 
prefeito sobre a roçagem das estradas, que passou na estrada que liga Tranqueiras a Lage, que tem 
muito mato na estrada, que o prefeito que vai fazer a roçagem em breve. Pediu que seja feita 
também a roçagem da estrada que liga Tranqueiras a Mamonas. Em seguida, o Vereador Almir,
pediu que seja enviado um ofício ao prefeito pedindo a manutenção do calçamento e 
encascalhamento no Açougue de Dinho, afirmando ser necessário melhorar o acesso. Pediu ao 
prefeito e a secretária de saúde que tomem providência sobre os cães soltos nas ruas, afirmando 
que estes animais podem morder as pessoas, que solicitou providências ao ex-gestor e nada foi 
feito. Manifestou os seus sentimentos aos familiares do Sr. Nené. Pediu ao prefeito que faça a 
passagem molhada no Riacho, no trecho que dá acesso à casa de Júnior de Jurandir e a passagem 
molhada na Piaba, o mais rápido possível. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra
ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Ver. Márcio Aparecido
Araújo Rocha, manifestou os sentimentos aos familiares e amigos do Sr. Nené pela perda 
repentina do mesmo.  Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider do Prefeito.
Fazendo uso da palavra, o Lider do Prefeito, Ver. José Antônio Brito Fontana, pediu ao 
prefeito que faça a cobertura da quadra de esporte do povoado da Várzea, afirmando que vários 
Edis já fizeram essa indicação e, como foi votado nesta região, não pode deixar de reforçar esse 
pedido. Parabenizou o prefeito pelo ginásio de esportes do Manoel Alves, salientando que esteve 
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lá recentemente, que a obra está quase concluída, que é uma grande obra em benefícios dos 
moradores daquela região. Fez uma indicação verbal pedindo a melhoria no sistema de 
abastecimento do Riacho, enfatizando que está sempre conversando com o prefeito e pedindo uma 
atenção especial nesta região, esperando que seja resolvido o problema da água e que seja efetuada 
a troca da encanação do Riacho, Mangabeira até a Gruta da Mangabeira, ressaltando que o 
Vereador Adriano já tinha feito esse pedido também. Agradeceu o acolhimento recebido na casa 
do Sr. Sinval, ao tempo em que, desejou uma boa saúde para D. Edite e sucesso para Dr. Albênio 
na sua cirurgia.  Manifestou os seus sentimentos aos familiares do Sr. Nené, rogando a Deus que 
conforte o coração de todos. Lembrou que recentemente perdeu o seu amigo Fizinho, destacando 
ter sido uma perda muito grande, o qual era seu vizinho, manifestando os seus sentimentos a todos 
os familiares. Voltando a usar da palavra, o Vereador Almir, informou aos moradores da 
Mangabeira que o abaixo-assinado, entregue nesta casa legislativa pelo seu amigo Gilberto, já está 
nas mãos do prefeito e do deputado Marquinho Viana para que eles consigam um poço artesiano 
na localidade. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito,
falou que a morte do seu amigo Sr. Nené foi repentina, que ele era casado com sua amiga ‘Bié’, e 
que tem muita estima pelo casal, lembrando que quando era criança sempre via os dois indo de 
bicicleta para o povoado da Formosa, sorridentes e demonstrando o amor verdadeiro. 
Prosseguindo, destacou ter feito o pedido de construção do ginásio de esportes no povoado do 
Bonito, que em seguida o Vereador José Antônio reforçou o pedido, que em breve essa obra tão 
sonhada vai ser uma realidade. Disse que o projeto será votado na próxima sessão. Solicitou do 
prefeito a manutenção da estrada do Coité, afirmando que os moradores têm cobrado bastante esse 
benefício. Agradeceu a todos os ouvintes, enfatizando que a transmissão das sessões ao vivo hoje 
é uma realidade, que espera contar com a maior participação da população, que sejam feitas 
críticas construtivas e seja fomentado o debate de ideias. Destacou que o debate sobre as políticas 
públicas está sempre presente no legislativo, que a intenção de todos os vereadores é polir os 
projetos e buscar sempre uma melhor qualidade de vida para a população. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, desejou um bom final de semana 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 cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
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