


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 Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e nove dias do mês de abril do 
ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, no Edifício do Paço Municipal, 
situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara,
esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito 
(Presidente), tendo como Secretários os Vereadores: Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário) e 
Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o 
Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César Wanderley Brito (Presidente); Adriano 
Silva Machado (Vice-Presidente); Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva 
(2º Secretário); Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana. 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de Novais Ferreira.
Ausente o Vereador Reinalvo Rocha Ferreira (falta justificada). Constatado o quórum 
regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, e em seguida solicitou a Secretária que fizesse a 
leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores 
presentes. Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias:
a) – Ofício nº 041/2022, encaminhado pelo Prefeito Municipal, capeando PL nº 009/2022, com
o seguinte teor:  Exmº. Sr. José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara Municipal de
Ituaçu – BA. Ofício GPJ – nº. 41/2022. Ituaçu/BA, 27 de abril de 2022. Ref: Projeto de Lei
Municipal n.º 09/2022. 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 n.º 09/2022 que: “AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FIA DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, 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 09, DE 27 DE ABRIL 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, o incluso PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 09/2022, que "AUTORIZA O
REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – FIA DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” O
incluso Projeto de Lei, tem por finalidade destinar recursos para o Fundo Municipal Dos
Direitos Da Criança E Do Adolescente – Fia Do Município De Ituaçu, com o objetivo de
financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança
e do adolescente. Os recursos destinados ao Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do
Adolescente – Fia Do Município De Ituaçu, serão aplicados exclusivamente nesta área com
monitoramento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA.
Diante disso, contamos mais uma vez com a compreensão e apoio dos nobres Vereadores para
apreciação e aprovação do presente Projeto. 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, 27 de abril de 2022. PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO - Prefeito
Municipal. PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 09, DE 27 DE ABRIL DE 2022. AUTORIZA O
REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLECENTE – FIA DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O

Fl. 73

13/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 2

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

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. 1°. Fica o Poder 
Executivo Municipal obrigado a repassar ao Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança  e do
Adolescente – FIA, do Município de Ituaçu, os seguintes percentuais. Parágrafo 1º - 0,01% (por 
cento), dos recursos públicos provenientes da receita tributária Líquida do Município de Ituaçu;
Parágrafo 2º - 0,01% (por cento), do valor líquido recebido pelo Fundo de Participação do 
Município - FPM; Parágrafo 3º - Os repasses que tratam este artigo serão creditados junto a 
conta corrente do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente – FIA, em 
duodécimos. Art. 2º. Os repasses que tratam o artigo anterior serão destinados aos 
financiamentos de programas, projetos e ações implementadas pelo CMDCA em prol de 
crianças e adolescentes, devidamente aprovadas pelo Conselho competente. Art. 3º. As 
despesas autorizadas por esta Lei correrão à conta das dotações constantes no orçamento para o 
Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente – FIA. Art. 4º. Ficam revogadas 
as disposições em contrário. Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU - BA, EM 27 DE ABRIL DE 2022. PHELLIPE RAMONN 
GONÇALVES BRITO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU; b) - Ofício nº 1263/2022, 
datado de 14 de abril do corrente ano, encaminhado pelo Diretor de Orçamento e Finanças do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, Senhor Fabricio Moura Moreira, ao Presidente da 
Câmara de Ituaçu-BA, comunicando a liberação de recursos a esse município, por intermédio 
da Ordem Bancária nº 2022OB800572, de 14.04.2022, para crédito na conta nº 282669, 
agência 1152 do Banco do Brasil, no valor de 76.299,64 (setenta e seis mil, duzentos e noventa 
e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao Cronograma de Desembolso do 
Convênio/Cadastro SIAFI/nº IAAIIR, destinados a execução do objeto pactuado, conforme o 
processo nº 59052.009229/2022-61. c) - Indicações apresentadas pelo Vereador Adriano Silva 
Machado, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. 
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: 
INDICAÇÃO: “Manutenção na Estrada que liga a Localidade de Riachão ate o Arrecife” 
JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenharem as 
atividades de manutenção de estradas vicinais, bem como promover toda recuperação 
necessária para oferecer aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais 
constitucionais de ir e vir. Desta forma, rogo intercessão para que seja realizada nas estradas 
compreendidas entre Riachão e Arrecife a urgente recuperação. Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, 
Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de
Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo
transcrita: INDICAÇÃO: “Reforma na quadra da Gruta da Mangabeira”. JUSTIFICATIVA: A
prática esportiva no contexto atual vem ganhando diversas formas, modalidades e,
principalmente, sua finalidade tem sido ampliada. São efetivos os acréscimos que o esporte traz
para a sociedade, e isso se deve aos diversos benefícios que estão vinculados a sua prática. É
preciso ressaltar também a relevância do esporte na vivência de valores necessários para o
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convívio em sociedade como a tolerância, a inclusão e o respeito. Entretanto é necessário maior 
investimento, sobretudo um olhar mais atento, pois podemos considerar o esporte como uma 
das principais ferramentas de transformação social, sobretudo aos jovens, que necessita dessa 
atenção especial. 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 Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Tomada 
de providência acerca do Poço Artesiano do Riacho”. JUSTIFICATIVA: A abertura de Poço 
Artesiano é indispensável para manutenção do fornecimento de água potável para os moradores 
da região do Riacho, considerando que aquele povoado dispõe de quantidade de moradores que 
já se torna necessário este beneficio. A canalização de água mantém o fornecimento dos 
residentes para o consumo humano, além de favorecer na criação de pequenos animais, fonte 
de renda para os agricultores familiares, melhorando, a qualidade de vida dos moradores 
daquela região. 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 Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Roçagem 
da estrada no entorno da Villa da Itaguarana”. JUSTIFICATIVA: Dedica a pratica de atividades 
físicas a Villa da Itaguarana é conhecida por todos como importante  espaço para caminhadas, 
principalmente ao entardecer. Muito embora, não é de responsabilidade da Prefeitura realizar a 
execução de limpeza em espaços particulares, devem a administração criar meios de notificar 
os responsáveis para que mantenha em perfeito asseio os espaços, principalmente aqueles 
usados pela coletividade. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e consideração, Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador –
PSB; V - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Reforma 
na quadra do Bairro Primavera”. JUSTIFICATIVA: A prática esportiva no contexto atual vem 
ganhando diversas formas, modalidades e, principalmente, sua finalidade tem sido ampliada. 
São efetivos os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos diversos 
benefícios que estão vinculados a sua prática. É preciso ressaltar também a relevância do 
esporte na vivência de valores necessários para o convívio em sociedade como a tolerância, a 
inclusão e o respeito. Entretanto é necessário maior investimento, sobretudo um olhar mais 
atento, pois podemos considerar o esporte como uma das principais ferramentas de 
transformação social, sobretudo aos jovens, que necessita dessa atenção especial. 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 Marcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: Exmo. 
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Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Elevação da Entrada na Formosa 
que dá acesso a BA 142 e roçagem no entorno do acesso”. JUSTIFICATIVA: Todo acesso feito 
as margens de rodovias, devem necessariamente serem sinalizadas, inclusive realizada a sua 
manutenção evitando assim que os galhos de matos atrapalhem a visão de quem utiliza da via 
publica. O trecho aqui mencionado é bastante utilizado, principalmente por alunos da rede 
municipal de ensino e necessita de atenção especial do poder publico, desta forma é 
preocupação de todos. 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; e) – Indicação apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Sinalização do TRECHO da BA 142 que liga Barra da Estiva a Ituaçu, considerando o alto 
índice de acidente”. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que nos últimos anos tem acontecido 
diversos acidentes no trecho que liga o Município de Ituaçu, ate a cidade de Barra da Estiva. 
Como é conhecida, a “Ladeira que sobe para Barra da Estiva” é bastante acentuada e muitas 
vezes desconhecida por caminhoneiros que trafegam nessas estradas. Ocorre que a sinalização, 
poderia evitar muitos acidentes, considerando que o sinal de alerta, faria com que os 
caminhoneiros, reduzissem a velocidade. Por saber que trata de uma via estadual, deve a 
administração recorrer ao estado da Bahia para que possa viabilizar a implantação da 
sinalização, oferecendo, além de seguranças aos que usam a via, bem como as famílias que 
residem no entorno da Praça José Anísio Anjos e Silva, local que tem ocorrido o desfecho de 
diversos 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, Ronaldo da Silva Rocha - Vereador - PSD
f) - Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Exmo. 
Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 29 de Abril de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Substituição de lâmpadas nas 
localidades de Mamona, Tamboril e comunidades circunvizinhas”. JUSTIFICATIVA: A
Iluminação Pública é sem sombra de duvida um dos maiores atributos da segurança publica 
municipal. Além de ser um instrumento de segurança publica é também fonte de lazer para as 
pessoas que residem nas comunidades rurais, pois precisam das áreas iluminadas para ir e vir e 
desenvolver suas atividades lúdicas. Desta maneira é imprescindível que a gestão faça 
rotineiramente a troça de lâmpadas queimadas, além disso, que ofereça a manutenção 
preventiva na rede de iluminação. 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. Em seguida, o Senhor Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Assistência Social, o Projeto 
de Lei nº 009/2022, acima mencionado, para a apreciação e apresentação dos pareceres ao 
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referido projeto de lei, ao tempo em que franqueou a palavra aos Edis pelo tempo regimental 
de cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Usou da palavra o Ver.
Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e
continuando, o Edil afirmou que foi lida uma indicação de sua autoria, de extrema importância,
pedindo a roçagem e a recuperação das passagens molhadas da estrada do Riachão ao Angico,
bem como a indicação feita pelo Vereador Adriano pedindo a perfuração de um poço artesiano
na comunidade do Riacho. Destacou que a comunidade do Riacho é grande, que foi um dos
primeiros lugares a instalar poço artesiano no município, mas a demanda aumentou e o poço é
insuficiente atualmente. Disse que os moradores precisam de água, enfatizando que esse
benefício é de fundamental importância para a vida das pessoas, que uma residência sem água
não tem condição de oferecer condições mínimas de higiene para os seus habitantes, bem
como, é uma questão de saúde pública. Sobre a indicação do acesso ao asfalto, que dá acesso
ao campo do Riacho, pediu que, além da elevação da pista, seja feita também a roçagem,
salientando que os motoristas trafegam por ali e não tem muita visibilidade devido ao local
estar tomado pelo mato. Disse estar ciente de que a responsabilidade é do Estado da Bahia, mas
como se trata de um trecho pequeno, o município pode dar essa contrapartida para evitar a
ocorrência de novos acidentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO 
DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) – Indicações apresentadas 
pelo Vereador Adriano Silva Machado, acima transcritas: I - Reforma na Quadra do Bairro 
Primavera: II - Manutenção na estrada que liga a localidade de Riachão ate Arrecife; III -
Reforma na quadra da Gruta da Mangabeira: IV - Tomada de providência acerca do Poço 
Artesiano do Riachão; V - Roçagem da Estrada no entorno da Villa da Itaguarana, sendo as 
referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; b) - I - Indicação apresentada pelo 
Vereador Marcio Aparecido Araújo Rocha, para a “Elevação da estrada que dar acesso a 
Formosa a BA 142 e roçagem no entorno do acesso”, acima transcrita, sendo a referida 
indicação aprovada por unanimidade de votos; d) – Indicação  apresentada pelo Vereador 
Ronaldo da Silva Rocha, para a “Sinalização do trecho da Ba 142 que liga Barra da Estiva a 
Ituaçu, considerando o alto índice de acidentes”, acima transcrita, sendo a referida indicação 
aprovada por unanimidade de votos; e) - Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira 
da Silva, para a “Substituição de lâmpadas nas localidades de Mamonas, Tamboril e 
Comunidades Circunvizinhas”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por 
unanimidade de votos. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou o GRANDE EXPEDIENTE
e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer 
natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Márcio Aparecido Araújo
Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor
Presidente,  o envio de ofício ao executivo sobre o Cemitério São Judas Tadeu, destacando que
o local está superlotado, que as famílias estão enfrentando dificuldades para fazer novos
sepultamentos no local, pedindo ao gestor que desaproprie uma área e construa um novo
cemitério em Ituaçu.  Destacou que essa reivindicação é antiga,  a qual já foi feita por outros
vereadores em legislaturas passadas, enfatizando que o poder público precisa ter a preocupação
de garantir que as pessoas possam sepultar os seus entes queridos e depois o local seja
apropriado para receber visitas. Disse que os túmulos atualmente ficam muito próximos um do
outro, que as pessoas não conseguem mais visitar os túmulos dos seus entes queridos, achando
que é hora de construir um novo cemitério porque o atual foi construído há cerca de cinquenta
anos e está superlotado. Sobre o cemitério do Riachão, afirmou que o equipamento este
necessitando de uma reforma, destacando que o gestor usou uma rede social para informar que
iria fazer essa reforma, a população está sempre cobrando, solicitando ao Senhor Presidente,
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que fosse enviado um ofício ao poder executivo pedindo a reforma do cemitério do Riachão.
Quanto às estradas, afirmou que algumas estão necessitando de roçagem, citando como
exemplos, a estrada que liga Canabrava de Horácio ao São José e Canabrava ao Riachão,
pedindo ao poder executivo que faça essa manutenção nas estradas porque é de grande valia,
haja vista, que as pessoas precisam ter acesso ao PSF. Destacou ter feito o trajeto de moto,
porque de carro não consegue mais porque o mato cresceu muito, enfatizando que a estrada dá
acesso ao PSF do São José. Dando continuidade, o Edil falou que tem ocorrido muitas quedas
de energia nas regiões do Açude, São José e Riachão, solicitando ao Senhor Presidente, que
seja enviado ofício para a COELBA pedindo uma providência nesse sentido, e informando que
chegam a ser registradas quatro ou cinco quedas de energia por dia, que recentemente uma
comunidade ficou mais de sete horas sem energia. Mencionou que os agricultores precisam de
energia para ligar suas bombas d’água para irrigar, que o PSF precisa de energia para manter o
resfriamento das vacinas, pedindo que a COELBA que resolva essa situação com a maior
brevidade possível. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo
pedindo a limpeza do mato em vias públicas da cidade, afirmando que algumas ruas estão
necessitando desse serviço. Sobre a coleta do lixo, disse ser preciso respeitar o cronograma,
salientando que alguns moradores estão se queixando, dizendo que o caminhão de lixo não está
passando no dia certo, que as pessoas colocam o lixo na porta, o caminhão não passa e depois
os cachorros remexem e espalham esse lixo pelas ruas. Pediu ao gestor que se reúna como a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos para ajustar essa questão. Ver. José Antônio Brito
Fontana: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil parabenizou o
prefeito Phellipe Brito pela inauguração do ginásio de esporte no povoado do Campo Grande,
ressaltando que gostaria de se desculpar com a comunidade pela qual tem muita estima e
admiração, com os amigos que sentiram sua falta por não estar presente, afirmando que tal
ausência foi por questão de força maior. Disse que, com certeza, estará presente na inauguração
do ginásio de esportes do Manoel Alves. Dando continuidade, falou que na sessão anterior foi
lido um ofício enviado pela presidente do Conselho do FUNDEB apontando algumas falhas,
fazendo alguns esclarecimentos. Solicitou do Presidente que convocasse a presidente do
referido Conselho para prestar esclarecimentos para comunidade e para os vereadores, se há
algum indício de desvio do recurso do dinheiro público na gestão do atual prefeito Phellipe
Brito. Destacou que os vereadores já apontaram inúmeras irregularidades cometidas pelo ex-
gestor e o Conselho do FUNDEB não se manifestou e aprovou todas as irregularidades. Disse
que na região do Vereador Márcio Aparecido ocorreu um dos maiores escândalos do desvio do
dinheiro público, onde foram gastos dois mil (2.000) sacos de cimento e Trinta e um (31)
caminhões de brita na reforma de uma sala de aula. Afirmou ser preciso questionar por que até
hoje o Conselho do FUNDEB nunca se manifestou sobre esses desvios do dinheiro público
ocorridos na gestão anterior? Em aparte, o Vereador Almir, pediu para colocar a sua
assinatura nessa convocação, afirmando ser necessário pedir explicações sobre os desvios na
reforma das escolas, enfatizando que o atual conselho tem conhecimento desses fatos e precisa
esclarecer qual o posicionamento sobre essas denúncias apresentada ao conselho.
Prosseguindo, o Vereador José Antônio, mencionou que houve vários desvios, destacando
que foi criada uma comissão, com a participação de representante do conselho do FUNDEB,
vereadores, sindicato, prefeito e até hoje não houve nenhuma explicação sobre o desvio do
recurso do dinheiro da gestão passada. Destacou que o vereador tem o dever de fiscalizar, mas
que essa função cabe também ao Diretor da Escola, que se for identificado um erro, é preciso
notificar e corrigir. Salientou que se um eventual erro for comunicado ao atual prefeito, tem
certeza de que o mesmo vai adotar todas as providências para consertar. Disse que não adianta
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o conselho só apontar e não agir, afirmando que o presidente precisar prestar esclarecimentos
para a comunidade de Ituaçu. Destacou ter feito parte da comissão e visto que as reformas das
escolas na gestão passada não foram feitas, convidando a todos para visitar as escolas
reformadas pela atual gestão para verificar que agora realmente o serviço foi feito. Ver.
Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil
pediu ao Secretário Átila que mandasse uma máquina para nivelar a subida de terra para Barra
da Estiva, afirmando que tem muito murundu e está perigoso. Comentou a fala do Vereador
Márcio Aparecido sobre o cemitério do Riachão, destacando ter sido um pedido seu ao prefeito
e pedindo que esse pedido seu seja reiterado através de ofício ao prefeito. Pediu ao prefeito
Phellipe Brito que disponibilizasse o atendimento médico na região do Açude, afirmando que
muitas pessoas não conseguem ter acesso ao PSF do São José e estão pedindo que o médico
atenda no Açude toda semana. Pediu ao prefeito que disponibilizasse o atendimento médico na
região do Catingueiro, afirmando que as pessoas têm dificuldade para se deslocar até a cidade,
principalmente os idosos. Disse que vai apresentar Projeto de Resolução para conceder o Título
de Cidadão Ituaçuense a Sra. Luciana Brito, destacando ser uma empresária de Vitória da
Conquista que comprou terra e está morando em Ituaçu, que vem contribuindo com o
crescimento da cidade. Parabenizou a Sra. Terezinha, do Riachão, e a funcionária Marlene, que
trabalha na Secretaria de Saúde e Luana, da região do Cubículo pelos seus aniversários. Ver.
Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, a
Vereadora manifestou os seus pêsames aos familiares de D. Zildete, do Manoel Alves, pelo seu
falecimento, destacando que não pode estar presente em razão da sessão e por motivo de
viagem, mas gostaria de deixar registrado os seus sentimentos. Dando continuidade, afirmou
que já foram feitas várias indicações sobre o cemitério da Lage, pedindo ao gestor que
ampliasse ou construísse um novo. Pediu ainda ao prefeito, que seja feito um mutirão de
limpeza na Lage, destacando que o funcionário está fazendo a limpeza das vias públicas, mas a
cada seis meses é preciso fazer esse mutirão para fazer a limpeza geral. Disse ter visto um
comentário na rede social destacando a importância da indicação feita pelo Vereador Márcio
Aparecido, na qual o Edil pediu a implantação de um cursinho pré-vestibular no município. Em
aparte, o Senhor Presidente, disse que a referida indicação foi feita na legislatura passada e
que na atual gestão solicitou ao prefeito a capacitação de professores e o reforço no estudo para
que os alunos consigam passar no IFBA, estudar para o ENEM e vestibular. Em aparte, o
Vereador Márcio Aparecido, mencionou que a sua indicação foi feita na legislatura passada,
enfatizando que existe um programa do governo do estado, em parceria com o município para
qualificar os alunos que estão se preparando para o vestibular.  Ressaltou que a educação é um
dos setores que mais recebe recursos no município, que o gestor precisa ter essa preocupação
de melhorar a qualidade do ensino oferecido aos jovens para que no futuro se tornem bons
profissionais e ajudem o município a crescer e se desenvolver. Afirmou que, em virtude da
pandemia da COVID-19, muitos alunos foram prejudicados, ficaram muito tempo com aulas
online e não tiveram o mesmo aproveitamento das aulas presenciais. Pediu que fosse reiterada
a sua indicação ao poder executivo. Continuando, a Vereadora Tertulina, disse que não
importa de quem seja a indicação, que o importante é o prefeito acatar e correr atrás,
enfatizando que quem ganha com isso são os jovens e a educação. Destacou que os setores de
saúde e educação são os que mais precisam de investimento. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor
Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo esclarecimentos sobre o andamento
do projeto de instalação da energia solar em Ituaçu, ressaltando que o projeto de lei autorizando
o município a contratar a operação de crédito com o Desenbahia foi aprovado pela Câmara de
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Vereadores desde o início do ano passado. Afirmou que a instalação da energia solar no
município vai possibilitar a redução nas contas de energia dos consumidores, ressaltando que
após a aprovação do projeto não teve nenhuma informação sobre o seu andamento e a
população está cobrando, porque na época da aprovação levou essa informação para as
comunidades. Em aparte, o Senhor Presidente, falou que esse projeto é de fundamental
importância para o município, o qual autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito
para financiar a instalação de energia solar, destacando que atualmente o município gasta em
torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para pagar as suas contas de energia, mas que,
diferentemente do que foi dito pelo Vereador Sivaldo. Enfatizou que esse projeto não visa levar
energia para o consumidor particular, mas sim para os prédios públicos, reduzindo as despesas
do município. Em aparte, o Vereador José Antônio, disse que o Vereador Sivaldo estava
equivocado, esclarecendo que o projeto de lei aprovado pelos vereadores autoriza o poder
executivo a instalar a energia solar nos prédios públicos para diminuir as despesas com energia,
que não existe previsão de usar essa energia para beneficiar os consumidores particulares. O
Vereador Sivaldo, afirmou não ter dito que vai reduzir diretamente a conta do consumidor,
ressaltando que isso pode acontecer de forma indireta. Em aparte, o Vereador Márcio
Aparecido, disse que estão sendo instalados sistemas de abastecimento de água nas
comunidades, que os moradores terão que dividir os custos com o pagamento da energia usada,
que se houver a implantação do sistema de energia solar, esse custo poderá ser absorvido pelo
município e isso vai gerar uma economia para os moradores. Prosseguindo, o Vereador
Sivaldo, falou que os projetos precisam ser mais debatidos no poder legislativo para que não
fique nenhuma dúvida antes da sua aprovação. Destacou que o projeto aprovado, mesmo que
não traga um benefício direto para os consumidores particulares, é de grande importância e o
poder executivo precisa prestar esclarecimentos sobre o andamento. Disse que várias regiões
são abastecidas com água de poço artesiano, que estão sendo implantados sistemas de
abastecimento pela Central das Águas, a população vai ter que dividir os cursos com energia e
se for usada energia solar, a despesa será menor. Afirmou ter feito uns cálculos sobre os custos
que as comunidades pequenas terão com a implantação do sistema da Central das Águas,
afirmando que nesses casos a despesa vai ficar alta para dividir para poucos consumidores, que
é preciso encontrar um meio de garantir que esse valor seja razoável para os consumidores e a
implantação da energia solar pode ser essa solução. Em aparte, o Vereador Almir, afirmou
que a Central das Águas atua em parceria com o município e associações, salientando que
atualmente as contas de energia estão sendo pagas pela CERB, que a Associação de Lagoa dos
Patos cedeu funcionários, o município cedeu funcionários para ajudar a reduzir os custos do
sistema de abastecimento e diminuir a conta paga pelos consumidores. Concluindo a sua fala, o
Vereador Sivaldo, agradeceu as explicações dadas pelos colegas vereadores, afirmando já ter
participado de várias reuniões feitas pela Central das Águas. e em seguida, agradeceu a Deus
por participar de mais uma sessão do legislativo municipal e agradeceu a participação de todos.
Voltando a usar da palavra, a Vereadora Tertulina, pediu ao prefeito que encontre uma
solução para os alunos da Canabrava, afirmando que eles não estão frequentando as aulas por
falta de transporte escolar, que um pai de aluno a procurou para relatar essa situação. Ver.
Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil
fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a reforma da quadra do Pau Ferro e da
Laranjeira, afirmando que viu de perto a situação e verificou que a quadra da Laranjeira tem
buracos no piso e está perigoso. Pediu ainda ao executivo, a iluminação da quadra da Várzea,
ressaltando que esse pedido já foi feito por vários vereadores e realmente está precisando da
instalação de um poste novo no local, já que o existente é de ferro e ninguém se arrisca a subir
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para dar manutenção. Em aparte, o Senhor Presidente, disse já ter conversado com o Prefeito
sobre esse assunto e que o gestor se prontificou a efetuar a troca o mais rápido possível.
Prosseguindo, o Vereador Ronaldo, disse ter certeza de que o gestor não vai medir esforços
para beneficiar os moradores da localidade da Várzea. Em seguida, agradeceu a todos que
prestigiaram a inauguração do ginásio de esportes do Campo Grande, em especial do ex-
prefeito Albercinho, do deputado Paulo Magalhães, do deputado Marquinho Viana, do prefeito
Phellipe Brito e demais autoridades. Agradeceu aos policiais militares que fizeram a segurança
do evento, enfatizando que foram mais de três mil pessoas reunidas e não houve registro de
nenhum incidente. Agradeceu ao prefeito, salientando ter visto algumas picuinhas em redes
sociais sobre a festa, sobre o preço que teria sido pago a Banda Lordão, achando que o gestor
está certo, que os moradores do Gerais mereciam uma festa daquela altura, ainda mais por se
tratar da inauguração de uma obra de grande porte. Pediu ao prefeito que continue
administrando da mesma forma, construindo uma Ituaçu cada vez melhor, afirmando que se o
gestor continuar nesse pique, ainda vai brilhar muito na política local e pode alçar voos maiores
na política estadual. Em seguida, convidou a todos para participarem da Festa do Trabalhador,
na Fazenda Pau-Ferro, destacando ser importante a participação de todos, que é uma festa para
trabalhadores, a única do município, muito bem-organizada. Destacou que o evento não foi
realizado nos últimos dois anos por causa da pandemia, mas toda equipe organizadora está
empenhada em fazer um grande evento esse ano, ressaltando que quem for não vai se
arrepender. Parabenizou a funcionária responsável pela marcação de exames, Sra. Marlene
Rocha, pelo seu aniversário, afirmando ser uma excelente profissional, que trata a todos muito
bem, sempre sorridente, dá todas as explicações necessárias, faz jus ao seu salário, apesar de
ganhar pouco pelo que faz. Em aparte, o Senhor Presidente,  falou que o Vereador José
Antônio apresentou indicação verbal para que seja concedido o Título de Cidadão Ituaçuense
ao Sr. Mário Sérgio Souza Pinto, conhecido como Serginho de Lena, sua prima. Parabenizou o
Edil pela referida indicação, a qual será colocada em votação na próxima sessão. Ver. Joel
Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, ao tempo em que, agradeceu ao
Senhor Presidente pela visita que fez em sua casa, juntamente com o prefeito Phellipe Brito e o
Assessor Jurídico Dr. Helcônio. Prosseguindo, o Edil parabenizou o Vereador Ronaldo pela
inauguração do ginásio de esportes do Campo Grande, afirmando que a festa estava muito boa
e o show da Banda Lordão foi bom demais, e em seguida, parabenizou o prefeito Phellipe Brito
pela realização da obra. Continuando, questionou ao Vereador José Antônio, sobre a
informação dada pela Vereadora Tertulina a respeito do transporte de alunos. Em resposta, o
Vereador José Antônio, falou que o prefeito jamais deixou de atender aos alunos da região da
Canabrava, que todo dia o ônibus está indo pegar os alunos, mas alguns pais não querem que
os seus filhos usem o transporte porque é feita baldeação na Baixa Funda. Disse que antes o
serviço era feito pelo carro do Sr. Luciano, mas ele desistiu, não quis mais fazer aquelas duas
linhas e o prefeito Phellipe Brito colocou o ônibus amarelo para suprir essa necessidade e
notificou a firma para que providencie outro veículo. Afirmou que alguns pais não estão
mandando seus filhos, que a Prefeitura está fazendo o seu papel, que todo dia o ônibus faz o
trajeto. Em aparte, a Vereadora Tertulina, pediu ao prefeito que usasse o bom senso para
resolver esse problema para que os alunos não fiquem no prejuízo. Em aparte, o Vereador
José Antônio, mencionou que o prejuízo está sendo causado pelos próprios pais dos alunos,
enfatizando que houve uma audiência com o Ministério Público e não se chegou a um acordo,
porque os pais querem que a Prefeitura disponibilize um carro direto, sem baldeação, mas já
existe um ônibus que faz o trajeto completo. A Vereadora Tertulina, questionou se o
transporte sempre foi dessa forma, ou houve mudança após a desistência de quem fazia o
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transporte antes? Em resposta, o Vereador José Antônio, afirmou que sempre foi dessa forma,
que os pais não aceitam fazer a baldeação, que a Prefeitura contratou um ônibus para fazer
parte do trajeto, que o veículo tem muitas vagas, que um veículo menor vai até a Canabrava
para pegar os alunos de lá para depois fazer a baldeação para o ônibus maior, que vem para
Ituaçu. Disse que os pais estão exigindo que seja colocado um ônibus direto para Ituaçu. Em
aparte, o Vereador Almir, falou que o município não pode pagar dois veículos para fazer o
mesmo trajeto, que a prefeitura já contratou um ônibus para fazer o trajeto até Ituaçu e é
preciso fazer a baldeação dos alunos que saem da Canabrava até a Baixa Funda. Em seguida, o
Senhor Presidente, questionou se existem outras localidades do município na mesma situação.
Em resposta, o Vereador Almir, afirmou não ter essa informação, que seria interessante fazer
esse questionando para a Secretária de Educação. Em aparte, o Vereador Ronaldo, disse que
na sua região é feita a baldeação de alunos que vem de várias comunidades menores para o
ônibus. O Senhor Presidente, disse que então essa tem sido uma prática rotineira da atua
gestão para diminuir os custos com o transporte escolar. Prosseguindo, o Vereador Joel, disse
não certeza, mas que os alunos da região da Abóbora também fazem baldeação na Lagoa dos
Patos. Dando continuidade, parabenizou a funcionária da saúde, Sra. Marlene Rocha, pelo seu
aniversário, ao tempo em que, convidou a todos para participarem da inauguração do ginásio
de esporte no Manoel Alves. Comentou a fala do Vereador Sivaldo, afirmando que atualmente
a CERB está pagando as contas de energia dos sistemas de abastecimento, que quando a CERB
parar de pagar esse custo será repassado aos consumidores, que cada Associação pode fazer um
projeto para instalar energia solar para ajudar na redução desse custo. Falou que a Associação
de Lagoa dos Patos está fazendo um projeto, salientando que a intenção é que esteja pronto em
2030, que o valor do projeto está estimado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
e o objetivo é fornecer energia para o abastecimento da água da Lage, da barragem e para a
Associação de Lagoa dos Patos. Disse que o lucro com essa instalação será revertido em favor
da Associação de Lagoa dos Patos. Afirmou que vai ser construída uma sede central da
Associação de Lagoa dos Patos, que já esteve em Salvador e recebeu autorização para fazer o
projeto, que já está terminando de fazer e em breve essa obra será iniciada. Em seguida, o Edil
agradeceu aos deputados Paulo Magalhães e Marquinho Viana pelo apoio, pedindo que as
demais autoridades também apoiassem essa obra. Em aparte, o Senhor Presidente, agradeceu
o convite feito pelo Presidente da Associação de Lagoa dos Patos, Senhor Adriano e também
pelo Vereador Joel, para participar da reunião, afirmando ter sido muito proveitosa e que,
depois, foram agraciados com um belo jantar na casa do Edil. Concluindo a sua fala, o
Vereador Joel, agradeceu novamente ao Senhor Presidente pela visita, afirmando esperar
contar com a sua presença e de todos os vereadores na inauguração do ginásio de esportes do
Manoel Alves. Convidou a todos para a festa junina que vai realizar em sua casa, enfatizando
que vai transmitir a festa ao vivo pelas redes sociais e que vai abrir espaço para o presidente
conceda uma entrevista ao vivo, que vai pedir a cobertura do evento para o jornal de Vitória da
Conquista. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em
seguida, o Edil agradeceu ao Vereador Joel e ao Presidente da Associação de Lagoa dos Patos,
Senhor Adriano, pelo convite para participar da reunião em Lagoa da Lage, na qual foi tratada
a implantação do sistema de abastecimento de água da região e pelo belo jantar oferecido.
Destacou que o ginásio de esportes do Manoel Alves foi um pedido seu ao prefeito, ressaltando
que a obra será inaugurada no dia seguinte e será de grande valia para esta comunidade.
Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito, ao ex-prefeito Albercinho, à Secretária de Educação,
Senhora Ádila Barreto, por não medirem esforços para fazer essas obras que estão beneficiando
as escolas e os esportistas das regiões. Dando continuidade, disse ter passado pelas estradas do
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Gerais, da Caatinga, Lagoa dos Patos e Viana, em companhia do Vereador José Antônio, do
Assessor Jurídico Dr. Helcônio, do prefeito Phellipe Brito, e viu de perto a qualidade do
serviço executado. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo trabalho, pedindo que continue
trabalhando em prol do povo. Afirmou que a estrada do Gerais está sendo encascalhada, que já
foi lá duas vezes, juntamente com o ex-prefeito Albercinho e o empresário Adriano Luz, e que
viu de perto a qualidade do encascalhamento. Prosseguindo, afirmou que o campeonato
municipal de futsal será iniciado na sexta-feira na próxima semana, no ginásio de esportes, às
18hs00min, convidando a todos para prestigiar os desportistas. Destacou ter enviado um ofício,
juntamente com o Vereador Ronaldo, pedindo a reforma da rodoviária, enfatizando já ter
conversado com o prefeito e com o secretário sobre o assunto, e na oportunidade, gostaria de
reforçar o pedido e solicitar prioridade na realização dessa obra., haja vista, que a rodoviária
está muito defasada. Convidou os moradores das comunidades de Mamona, Piaba, Tamboril e
região para participarem de uma reunião, no dia 14/05/22, às 09hs30min, na Igreja da Mamona
para tratar da criação da associação que vai tomar conta do sistema de abastecimento de água
daquela região. Convidou a todos para participarem da inauguração do ginásio de esportes do
Manoel Alves, afirmando ser uma bela obra e que depois vai ter show da Banda Lordão. Disse
que vai apresentar projeto de resolução para conceder o Título de Cidadão Ituaçuense a um
amigo, que hoje trabalha como taxista, conhecido como Bruno do Táxi. Em seguida, o Senhor
Presidente, franqueou a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Líder da
Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, mencionou que vai apresentar um
Projeto de Resolução para conceder o Título de Cidadão Ituaçuense ao Professor Josenilton,
em razão da sua dedicação aos alunos do município, enfatizando que agora o homenageado
está se destacando como blogueiro também. Disse que o professor foi uma das primeiras
pessoas que apoiaram a sua indicação para criação de um cursinho pré-vestibular em Ituaçu,
ressaltando que em Tanhaçu já existe esse serviço. Dando continuidade, comentou a fala do
Vereador José Antônio, afirmando que o parecer do FUNDEB é enviado para o TCM
juntamente com as contas anuais. Disse ainda, que todas as denúncias feitas serão apuradas
pela justiça, que cabe ao poder judiciário punir quem tenha errado. Afirmou que os pareceres
do conselho do FUNDEB foram publicados no Diário Oficial. Prosseguindo, comentou sobre a
pavimentação asfáltica da comunidade do São José, destacando que o Deputado Federal José
Rocha destinou uma emenda, que esse recurso já estava empenhado e os recursos estão sendo
usados na recuperação das estradas vicinais. Falou que a recuperação das estradas é importante,
mas que o objetivo da emenda era realização de obras de pavimentação das comunidades do
São José, Melancia, São José de Ilídio, Mangabeira e Campo Grande, solicitando ao prefeito
que providenciasse o asfaltamento dessas comunidades porque existe a necessidade. Disse ser
necessário fazer esse esclarecimento para essas comunidades do município. Agradeceu o
convite do Vereador Joel para participar da reunião com a Central das Águas, justificando que
em razão de outro compromisso não pode estar presente. Parabenizou o trabalho realizado pela
Associação de Lagoa dos Patos, afirmando que a Associação do Açude também faz um belo
trabalho, assim como a Associação do São José de Noé. Dando continuidade, o Senhor
Presidente, franqueou a palavra ao Lider do Prefeito. Fazendo uso da palavra, o Lider do
Prefeito, Vereador José Antônio Brito Fontana, agradeceu ao Vereador Joel pelo convite
para participar da reunião e pelo jantar na sua residência, enfatizando que todos foram muito
bem recebidos e tratados. Convidou a todos, em nome do prefeito Phellipe Brito, para a
inauguração do ginásio de esporte no povoado do Manoel Alves, enfatizando que a
inauguração estava marcada para às 20hs00min. Destacou que ainda tem mais quatro ginásios
de esportes sendo construídos, que o prefeito Phellipe Brito tem compromisso com o povo e
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com o dinheiro público. Em seguida, o Edil, comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido,
afirmando que realmente cabe à justiça decidir, que em razão disso foi criada uma comissão e
foram feitas as denúncias. Disse ter quase certeza de que o ex-prefeito seria ouvido na Polícia
Federal naquela semana sobre as denúncias que foram feitas. Afirmou que a comissão apurou o
desvio do dinheiro público e agora cabe à justiça decidir, ressaltando que a justiça tarda, mas
não falha. Voltando a usar da palavra, o Vereador Adriano, comentou a fala do Vereador
Márcio Aparecido, afirmando que já esteve com o prefeito Phellipe Brito para tratar das obras
de pavimentação asfáltica e cobertura da quadra de esportes do São José de Noé, ressaltando
acreditar na palavra do prefeito e que essas obras serão realizadas. Logo após, o Presidente da
Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, agradeceu ao Vereador Joel pelo convite,
agradeceu ao Prefeito pelo convite para participar da inauguração do ginásio de esporte do
Campo Grande, destacando ser uma belíssima obra e que depois todos foram agraciados com
uma grande festa. Destacou que naquela semana o prefeito iria inaugurar o segundo ginásio de
esportes no intervalo de uma semana, parabenizando o gestor pelo seu empenho e pela forma
como tem administrado o município. Comentou a fala do Vereador Ronaldo sobre a Festa em
homenagem aos Trabalhadores, afirmando ser um evento muito importante, aproveitando o
ensejo para convidar à toda população para participar das comemorações pelo Dia do Trabalho,
ao tempo em que, parabenizou toda equipe organizadora do evento pelo empenho. 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 nove de abril de dois mil e vinte e dois.
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