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Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA



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 Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo 
da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e sete dias do mês de maio 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); Ronaldo da Silva Rocha, 
Tertulina Silva Andrade, Reinalvo Rocha Ferreira, José Antônio Brito Fontana. Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, José Antônio Brito Fontana, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de 
Novais Ferreira. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José César 
Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, e em seguida 
solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao Plenário 
foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor 
Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse
a leitura das seguintes matérias: a) – Indicações apresentadas pelo Vereador Márcio Aparecido
Araújo Rocha, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: 
“Retorno das Oficinas de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS”.
JUSTIFICATIVA: O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, reinsere as famílias 
vulneráveis, quando em atividades sociais que incluem e formam uma rede de proteção para 
aqueles que mais precisa. 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; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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 das 
Estradas do Inhame, Boca da Mata, Açude e Riachão com recuperação das Passagens molhadas 
no sentido Açude/Angico.” JUSTIFICATIVA: Com a chegada da colheita de café é necessário 
que as vias vicinais estejam em boas condições de trafegabilidade, assim oportuniza o pequeno 
produtor a trazer o café para beneficiamento e secagem na sede do município, valorizando ainda 
mais a bebida e o trabalho do homem do campo. 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; III - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: “Cobertura da Quadra 
Poliesportiva da Escola Juvenal Wanderley e melhoramento da Iluminação”. Justificativa: Como 
acontece nas demais unidades de ensino, a Escola Juvenal Wanderley é merecedora também de 
investimentos com recursos da educação para melhorar a sua infraestrutura. Aquele espaço é 
dedicado tanto aos alunos, como aos moradores do Bairro Dois de Julho, que utilizam de forma 
constante para a prática de atividades física. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais 
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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;  b) – Indicação apresentada em conjunto pelos Vereadores 
Reinalvo Rocha Ferreira e Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 
27 de Maio 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 da iluminação Publica, com colocação de braços de 
lâmpadas nas comunidades de Cubículo, São Jose de Noé, Bebedouro, Santa Clara, Guigó, 
Açude e Riachão”. JUSTIFICATIVA: A manutenção preventiva na iluminação publica, gera 
economia e consequentemente um ganho para a comunidade que usufrui constantemente do 
beneficio de poder ir e vir, além de proporcionar a pratica de exercício e o lazer das comunidades 
rurais. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe 
do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
elevada consideração. Atenciosamente , Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador PP; Marcio 
Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PL; c) - Indicações apresentadas pelo Vereador Almir 
Santos Pessoa, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: 
“Implantação do Projeto RG INTINERANTE Para atender as Comunidades Rurais que possuem 
Banco Expresso”. JUSTIFICATIVA: O projeto visa o deslocamento da Prefeitura Municipal com 
o objetivo de realizar os trabalhos direcionados a confecção e segunda via de RG, Para que isso
ocorra, faz-se necessário que a localidade rural disponha de Banco Expresso, para recolhimento
das taxas necessárias, sendo assim, deve a administração criar um cronograma junto ao
departamento competente e através de escalas tornar o serviço amplamente divulgado para que
todos da comunidade rural possa ter acesso. 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, Almir Santos
Pessoa - Vereador – PSD; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: “Pintura da Quadra de
Ovelha e Mamonas”. JUSTIFICATIVA: A atividade esportiva é importante meio de socialização,
integração e interação entre os moradores de uma comunidade. Diante a necessidade de manter
vivo o esporte em nosso meio, solicito por meio deste, que o poder publico inclua no cronograma
de reformas a pintura das quadras acima mencionadas, ate que possa efetivamente realizar
intervenção com melhoramento das quadras. 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, Almir Santos
Pessoa - Vereador – PSD; d) -  Indicações apresentadas pelo Vereador José César Wanderley
Brito, com o seguinte teor: I-  Exmo. Senhor Adriano Silva Machado, MD.  Vice Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio de 2022. Senhor Vice-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 da Iluminação Publica da Localidade de Viana”. JUSTIFICATIVA: A iluminação
Publica é sem duvida importante para o lazer e a segurança das comunidades rurais, desta
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maneira, rogo pedido para que seja realizada a manutenção da iluminação publica da localidade 
de Viana, Zona Rural do Município de Ituaçu. 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, Jose Cesar 
Wanderley Brito - Vereador – PL; II - Exmo. Senhor Adriano Silva Machado, MD.  Vice 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio de 2022. Senhor Vice-
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 da Ladeira da Abobora” JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais são meios 
importantes de escoamento da produção agrícola, bem como, fortalece a participação da 
comunidade em outras localidades e sede, fomentando assim a economia e estimulando a 
participação popular, desta maneira é importante que as estradas estejam em boas condições de 
trafegabilidade. 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, Jose Cesar Wanderley Brito - Vereador – PL; 
III- Exmo. Senhor Adriano Silva Machado, MD.  Vice Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio de 2022. Senhor Vice-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 colocação de braços
de Lâmpadas na localidade de Cubículo”. Justificativa: A iluminação Publica é sem duvida
importante para o lazer e a segurança das comunidades rurais, desta maneira, rogo pedido para
que seja realizada a manutenção da iluminação publica com colocação de braços de lâmpadas na
localidade de Cubículo, atendendo assim o anseio daquela 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 elevada
consideração. Atenciosamente, Jose Cesar Wanderley Brito - Vereador – PL; e) - Indicações
apresentadas pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA),
27 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que
seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo
transcrita: INDICAÇÃO: “Recuperação da estrada que liga Boca da Mata a Divisa com Barra da
Estiva e Rio do Morro”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais são importantes meios de
locomoção da população que reside em povoados rurais e necessitam das mesmas para
transportes de mercadoria e deslocamento em busca de saúde. 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,
Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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 Troca da Lâmpadas da Iluminação Publica de Mamonas, Tamboril, Riacho da
Cabaceira, Piaba”. JUSTIFICATIVA: A iluminação publica é dever do Município e oferece aos
residentes na zona rural a segurança e a garantia de um deslocamento seguro em períodos
noturnos, além, sobretudo de oportunizar mais lazer as comunidades, visto que as praticas de
atividades esportivas são realizadas em períodos noturnos. 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,
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Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; f) – Indicação apresentada pelo Vereador Reinalvo 
Rocha Ferreira, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: “Manilhamento na 
Baixada da Cana Brava e Córregos do Caldeirão, precisamente na altura da residência do Senhor 
José Carlos”. JUSTIFICATIVA: Durante o período chuvoso o transito naquela localidade, fica 
praticamente inviável comprometendo o aceso a diversas outras comunidades, inclusive, 
localidades que possuem Unidade de Saúde. 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, Reinaldo 
Rocha Ferreira - Vereador – PP; g) - 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. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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 
estacionamento no entorno da feira livra, bem como a disponibilização de controlador de acesso 
para que possam os carros estacionarem somente em uma faixa nos dias de sábados”. 
JUSTIFICATIVA: O controle do transito aos sábados, no entorno da feira livre é imprescindível, 
visto que, além de ser um local movimentado, trata de uma via de acesso a cidade de Barra da 
Estiva e que durante os dias de feira, os carros estacionam de forma aleatória, além de barracas 
que se alojam nas ruas reduzindo o espaço dos veículos. Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para 
atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, 
Ronaldo da Silva Rocha - Vereador – PSB; h) - 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. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: 
“Abastecimento com carro - pipa de água potável na localidade de Estreito”.  JUSTIFICATIVA: 
Com as caixas d’aguas vazias, facilitam a depreciação das mesmas, podendo inclusive, 
apresentar rachaduras, portanto, peço ao executivo que direcione ao menos uma vez por semana 
um carro pipa para fazer o abastecimento de água potável nas caixas de famílias que residem na 
localidade de estreito. 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 Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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: “Manilhamento na Altura da 
Propriedade de Reinaldo Tubaína, no córrego sentido a casa de Dona Helena”. JUSTIFICATIVA: 
A manutenção de estradas vicinais é importantes meios para garantir o acesso da população rural 
nos meios urbanos, e esse acesso deve ser feito com segurança e agilidade, desta maneira, peço 
intercessão do poder publico para os melhoramentos acima mencionados. 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; III - Exmo. Senhor 
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Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 
27 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que 
seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Fechamento da Rua Epitácio Batista de Aguiar, no período de entrada 
e saída dos Alunos da Escola Municipalizada Dr. Rodrigues Lima”. JUSTIFICATIVA: A Escola 
Rodrigues Lima é conhecida pela grande quantidade de alunos, dentre eles pré-adolescentes e 
crianças, que no período de entrada e saída das aulas, necessitam atravessar a rua para acessar o 
retorno a suas casas. Ocorre que aquele trecho liga a entrada da Cidade e que, portanto, tem um 
fluxo considerável de veículos, devendo a gestão Municipal em parceria com a direção da 
Escola, viabilizar o fechamento da Rua quando na Entrada e saída dos  alunos. 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; i) – Indicações 
apresentadas pelo Vereador José Antônio Brito Fontana, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 
27 de Maio 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 maquinas para espalhamento de cascalho na região 
de Boca da Mata ao Eixo do Morro.” 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, José Antônio Brito Fontana - 
Vereador – PSB; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 27 de Maio 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 entulho na 
localidade de Cana Brava.” 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, José Antônio Brito Fontana - Vereador 
– PSB. Em seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para
fazerem os comentários sobre os expedientes lidos.  Usaram da palavra, os seguintes Vereadores:
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Comentou a sua indicação para recuperação da estrada que liga
Boca da Mata ao Rio do Morro, na divisa de Barra da Estiva, destacando ser uma estrada com
grande produção agrícola. Pediu ao gestor municipal que priorize a recuperação dessa estrada,
enfatizando que já tem cascalho armazenado em alguns pontos da estrada, que basta mandar a
máquina espalhar o material. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os
presentes, os internautas das redes sociais, os funcionários da câmara, e prosseguindo, o Edil
comentou a indicação de sua autoria, para a iluminação pública, afirmando ser bem-vinda e
motivou a busca por informações sobre o montante que tem sido gasto pelo município neste
setor. Afirmou que a empresa Valdemir Brito Aguiar recebeu R$ 137.800,00 (cento e trinta e
sete mil e oitocentos reais) pela manutenção da iluminação pública nos meses de janeiro,
fevereiro e março. Destacou que esse valor corresponde a duas mil e setecentas horas, que foram
pagas pelo município em noventa dias. Disse que há algumas sessões, ele e o Vereador Reinalvo
questionaram a falta de iluminação na quadra da Várzea, que desde janeiro a comunidade do São
José está aguardando a manutenção da iluminação pública, ressaltando que a informação passada
pelos vereadores de situação é que não tem profissional. Questionou como pode ter faltado
profissional se o município gastou R$ 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais)
com a empresa Valdemir Brito Aguiar em três meses. Falou que essas informações constam no
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portal do e-TCM, que qualquer pessoa pode acessar e acompanhar as licitações feitas pelo 
município. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo, com cópia para 
o representante da empresa Valdemir Brito Aguiar Gondim, pedindo informações sobre quem
são os funcionários que foram contratados pela empresa para prestar esse serviço. Disse que há
bastante tempo vem cobrando a iluminação pública e a informação passada pelos vereadores da
bancada de situação é sempre a mesma, de que o município só tem dois funcionários,
enfatizando que se estiver errado, qualquer vereador poderia corrigi-lo. Em seguida, o Senhor
Presidente, destacou ser testemunha do trabalho que vem sendo realizado pela administração 
municipal no setor de iluminação pública, destacando que os povoados de Mandassaia, Gama, 
Bonito, Formosa, Canabrava, Barreiro, Manoel Alves e várias outras comunidades já foram 
beneficiadas. Disse que existem sim os funcionários, salientando que Edival Capoeira teve um 
problema de saúde e não pode subir em poste, que Zé Luiz está parado em razão de um problema 
de saúde, que a empresa contratou um substituto para dar continuidade no serviço de manutenção 
da iluminação pública. Prosseguindo, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e 
colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) – Indicações apresentadas pelo 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha: I - “Retorno das Oficinas de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo do CRAS”; II -“Manutenção da iluminação Publica, com colocação 
de braços de lâmpadas nas comunidades de Cubículo, São Jose de Noé, Bebedouro, Santa Clara, 
Guigó, Açude e Riachão”, acima transcritas, acima transcritas, sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; b) – Indicação apresentada em conjunto pelos Vereadores 
Reinalvo Rocha Ferreira e Márcio Aparecido Araújo Rocha, para o “Manutenção das Estradas 
do INHAME, Boca da Mata, Açude e Riachão com recuperação das Passagens molhadas no 
sentido Açude/Angico”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade 
de votos; c) - Indicações apresentadas pelo Vereador Almir Santos Pessoa, acima transcritas,: I - 
“Implantação do Projeto RG INTINERANTE Para atender as Comunidades Rurais que possuem 
Banco Expresso”; II - “Pintura da Quadra de Ovelha e Mamonas ”,  sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; d) -  Indicações apresentadas pelo Vereador José César 
Wanderley Brito: I- “Manutenção da Iluminação Publica da Localidade de Viana”; II -  
“Manutenção da Ladeira da Abobora”; III - “Manutenção e colocação de braços de Lâmpadas na 
localidade de Cubículo”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; e) - Indicações apresentadas pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva:  I - 
“Recuperação da estrada que liga Boca da Mata a Divisa com Barra da Estiva e Rio do Morro”; 
II -  “Manutenção e Troca da Lâmpadas da Iluminação Publica de Mamonas, Tamboril, Riacho 
da Cabaceira, Piaba”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; f) – Indicação apresentada pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, para a 
“Sinalização do estacionamento no entorno da feira livra, bem como a disponibilização de 
controlador de acesso para que possam os carros estacionarem somente em uma faixa nos dias de 
sábados”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; g) - 
Indicação apresentada pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, para o “Manilhamento na 
Baixada da Cana Brava e Córregos do Caldeirão, precisamente na altura da residência do Senhor 
José Carlos”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; h) 
–Indicações apresentadas pelo Vereador José Antônio Brito Fontana: I - “Disponibilização de
maquinas para espalhamento de cascalho na região de Boca da Mata ao Eixo do Morro”; II -
“Retirada de entulho na localidade de Cana Brava”, acima transcritas, sendo as referidas
indicações aprovadas 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, concedendo inicialmente a palavra ao Vereador Márcio
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Aparecido. Em questão de ordem, o Vereador Márcio Aparecido solicitou que a sua fala fosse 
deixada por último, em conformidade com o que determina o Regimento Interno. Em resposta, o 
Senhor Presidente, afirmou que, desde o primeiro momento, tem invertido a ordem das falas, 
começando uma sessão por um lado da bancada e na sessão seguinte pelo outro, enfatizando ser 
uma solução de consenso entre todos os Edis.  Disse que o Vereador Márcio Aparecido não 
estava usando o bom-senso, solicitando que o Edil citasse expressamente a qual artigo do 
Regimento Interno estava se referindo. Destacou que tem procurado agir da mesma forma com 
todos os vereadores, ressaltando que todos são iguais. O Vereador Márcio Aparecido afirmou 
que o seu pedido foi baseado no Regimento Interno, ao tempo em que, questionou a ausência do 
Assessor Jurídico para esclarecer esta questão. Em resposta, o Senhor Presidente, falou que o 
Assessor Jurídico não estava presente na sessão, que ele iria seguir o que já havia sido 
determinado,  e em seguida, voltou a franquear a palavra ao Vereador Márcio Aparecido pelo 
tempo regimental de quinze minutos. O Vereador Márcio Aparecido questionou porque ele 
seria o primeiro a fazer uso da palavra? O Senhor Presidente, voltou a afirmar que tem 
invertido a ordem, começando uma sessão por um lado da bancada e na sessão seguinte pelo 
outro, enfatizando ser uma solução de consenso entre todos os Edis. Fazendo uso da palavra, o 
Vereador Almir, solicitou ao Senhor Presidente que, caso seja atendida o pedido feito pelo 
Vereador Márcio Aparecido, todos os vereadores da bancada de situação também queriam o 
mesmo direito de falar por último. Em resposta, o Senhor Presidente voltou a afirmar que iria 
seguir o que já havia sido determinado, franqueando a palavra ao Vereador Márcio Aparecido 
pelo tempo regimental de quinze minutos. O Vereador Márcio Aparecido, disse que o seu 
pedido foi baseado no Regimento Interno, solicitando ao Senhor Presidente que suspendesse a 
sessão para procurar o artigo, destacando, que se ele fosse usar o seu tempo regimental para 
procurar o artigo, iria sobrar muito pouco para falar e talvez nem conseguisse encontrar. O 
Senhor Presidente questionou ao Vereador Márcio Aparecido se o mesmo se acha superior aos 
demais colegas, enfatizando que o seu pedido, de certa forma, está dizendo isso. Afirmou que os 
outros vereadores nunca questionaram a ordem de início das falas, ressaltando que todos são 
testemunhas, que as sessões são gravadas e o Vereador Márcio Aparecido está querendo alterar a 
sua forma de conduzir as sessões. O Vereador Márcio Aparecido voltou a afirmar que o seu 
pedido foi baseado no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. O 
Senhor Presidente voltou a afirmar que iria seguir o que já havia sido determinado, destacando 
que o tempo regimental de quinze minutos do Vereador Márcio Aparecido já havia começado. 
Fazendo uso da palavra, o Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, solicitou que fosse feito um 
ofício para o Assessor Jurídico da Câmara, pedindo que manifestasse sobre a legalidade do 
requerimento feito, enfatizando que outros vereadores já solicitaram anteriormente para falar por 
último e foram atendidos pelo Presidente. Dando continuidade, disse que na sessão anterior 
comentou sobre a quadra do Riachão, destacando que falta manutenção, bem como, comentou 
sobre a quadra do Salobro. Mencionou que a estrada do Riachão até a sede, passando pelo 
Açude, necessita de manutenção, destacando que os moradores da comunidade do Riachão estão 
se queixando do fato de não conseguir trazer a produção de café para cidade devido às más 
condições da estrada. Comentou que um produtor foi o brigado a usar a quadra de esportes pra 
secar o café, enfatizando que o município não pode permitir que essas coisas aconteçam. 
Afirmou que a quadra é um equipamento de lazer da comunidade, questionando como o poder 
público pode permitir que seja usado dessa forma por um particular. Falou que isso é um 
absurdo, não pode acontecer, que as pessoas também tem que ter bom senso, não podem aceitar 
que um bem público seja utilizado dessa maneira. Mencionou ter recebido relatos de que a 
estrada que liga o Açude aos ‘oitenta litros’ está em situação ruim, destacando que a região é 
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grande produtora de café, que a situação da estrada atrasa o escoamento da produção e fazendo 
com que os trabalhadores não queiram fazer a colheitas nestas localidades. Destacou que é uma 
região muito acidentada, com muitas ladeiras, que necessita desses reparos, pedindo ao gestor 
municipal que, o mais brevemente possível, com urgência, dê manutenção nessas estradas. 
Prosseguindo, o Vereador Márcio Aparecido, destacou que o Presidente falou que o prefeito 
tem dado manutenção na iluminação pública, enfatizando que a sua fala não foi sobre as 
lâmpadas adquiridas pelo município, mas sim em relação aos serviços que teriam sido prestados 
pela empresa Valdemir Alves Brito Gondim, que em três meses totalizaram R$ 138.000,00 
(cento e trinta e oito mil reais). Afirmou que se o setor tem três funcionários e dois são do 
município, isso quer dizer que esse valor foi pago pelo serviço prestado por um profissional. O 
Senhor Presidente, disse não ter informação sobre essa questão, mas que é público e notório 
que o serviço de manutenção da iluminação pública está sendo efetuado pela administração 
municipal. Continuando, o Vereador Márcio Aparecido, voltou a questionar se o valor de R$ 
137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais) foi pago pelos serviços prestados por 
somente um funcionário, enfatizando que é esse o seu questionamento. Disse que o município 
precisa prestar essa informação, ressaltando que já vem cobrando há muito tempo a manutenção 
da iluminação pública, que os moradores de diversas comunidades vêm pedindo a manutenção 
da iluminação pública. Afirmou que se o município está pagando, tem que ter os funcionários 
para efetuar o serviço. Dando continuidade, comentou sobre a roçagem das estradas, salientando 
que tem um trecho muito perigoso, que dá acesso ao São José e já vem cobrando há algumas 
sessões. Disse que, no período de noventa dias, a empresa Valdemir Brito Aguiar recebeu R$ 
123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) pelo serviço de roçagem das estradas, que só no mês 
de março foram pagos R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), questionando quais estradas 
foram roçadas. Destacou que já vem cobrando há bastante tempo a roçagem da estrada que liga o 
Boqueirão ao São José, da estrada que liga a Canabrava até o pessoal de Dona Zita, passando 
pelo Riachão. Mencionou que quer saber quais foram as estradas que foram roçadas, enfatizando 
que precisa dessas informações para dar a todos que o procuram. Disse que já pediu ao Assessor 
Jurídico da oposição para fazer esse levantamento do detalhamento destes pagamentos, 
solicitando ao Senhor Presidente, que seja enviado ofício ao prefeito informando quais foram as 
estradas. Destacou ter cobrado em sessão anterior o pagamento da insalubridade aos garis, 
enfatizando ser mais fácil o prefeito mandar o projeto para o legislativo, já que os vereadores não 
podem ordenar despesas. Solicitou do gestor municipal que mandasse o projeto de lei para 
pagamento da insalubridade aos garis, ressaltando que esses profissionais trabalham com objetos 
cortantes, perfurantes e estão sujeitos a sofrer danos na saúde. Afirmou que se essa adicional for 
pago aos garis, os profissionais vão trabalhar com mais vontade e com mais alegria. Falou que 
todas as informações citadas foram extraídas do portal e-TCM, destacando que qualquer pessoa 
pode fazer a consulta ou solicitar uma cópia. Acrescentou que na prestação de contar deveria 
estar especificado exatamente quais foram os trechos roçados e não simplesmente descrever 
como roçagem de vias e logradouros público, enfatizando que se for feito desta forma haverá 
muito mais transparência na utilização dos recursos públicos e os cidadãos terão mais 
conhecimento. Prosseguindo, o Edil afirmou que naquela semana foi comemorado o Dia do 
Trabalhador Rural, aproveitando o ensejo para destacar a importância desses trabalhadores, para 
destacar que são pessoas que acordam cedo, trabalham no sol e na chuva para produzir os 
alimentos que são consumidos por toda a população. Afirmou que os trabalhadores rurais são tão 
importantes quanto qualquer outro profissional, porque eles são os responsáveis por alimentar a 
todos. Em seguida, solicitou o envio de ofício ao prefeito pedindo informações sobre o 
pagamento pelo serviço de vigilância patrimonial, ressaltando que em três meses a despesa foi de 
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R$ 59.777,74 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), 
destacando que é importante ter transparência no uso do recurso público, que se houver algum 
erro, é preciso consertar. Enfatizou que os vereadores de oposição precisam ter as informações, 
já que as pessoas sempre os procuram para fazer questionamentos. Ressaltou que a oposição tem 
papel importante, que na sessão anterior comentou o fato da empresa que está fazendo o 
encascalhamento da estrada estar deixando muita pedra grande para trás, que no domingo viu um 
operador da máquina voltando para fazer a retiradas das pedras. Disse que os vereadores de 
oposição ajudam o município, tanto quanto os vereadores de situação, porque apontam as falhas 
para que a administração municipal possa corrigir. Finalizou agradecendo a presença de todos e a 
audiência dos internautas das redes sociais. O Senhor Presidente, questionou ao Vereador 
Márcio Aparecido qual a quadra que foi usada para secar café, sendo respondido pelo Edil que o 
fato ocorreu no povoado do Riachão. Em seguida, o Senhor Presidente questionou ao Vereador 
Márcio Aparecido por que o Edil, na condição de fiscal, não fez a denúncia? Em resposta, o 
Vereador Márcio Aparecido afirmou que tinha acabado de fazer a denúncia. O Senhor 
Presidente questionou quem foi o produtor de café que usou a quadra para fazer a secagem? Em 
resposta, o Vereador Márcio Aparecido, disse que não sabia, que apenas estava levando o fato 
ao conhecimento do poder executivo e pedindo uma providência, destacando que o município 
está pagando uma empresa pelo serviço de proteção patrimonial e deveria ter alguém para 
impedir que isso ocorresse. Sobre a insalubridade dos garis, o Senhor Presidente comentou que 
já solicitou, bem como, teve uma reunião com o prefeito, e que o gestor municipal já fez contato 
com o médico do Ministério do Trabalho para averiguar quais funcionários têm direito. Sobre a 
roçagem, afirmou que o Vereador Márcio Aparecido é testemunha da roçagem que foi feita na 
estrada do Açude. Disse que vai fazer o levantamento de todas as estradas e na próxima sessão 
trará essa informação. Sobre as estradas, falou que o Vereador Márcio Aparecido é testemunha 
do trabalho realizado, que o Edil trafega do Boqueirão ao São José até a cidade em uma estrada 
de qualidade. Afirmou que o prefeito vai fazer todas as estradas vicinais com a mesma qualidade. 
Em seguida, destacou que o deputado Marquinhos Viana é incansável na busca de recursos 
públicos, que a CAR liberou R$ 799.000,00 (setecentos e noventa e nove mil reais) para a 
cobertura da feira livre, agradecendo ao parlamentar pelo empenho na liberação dos recursos 
para essa obra e para a pavimentação com piso intertravado no São José de Noé e nas ruas de 
Tranqueiras. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos demais Edis, 
por quinze minutos. Usaram da palavra os seguintes vereadores: Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: 
Saudou a todos os presentes, internautas das redes sociais e funcionários da câmara, e em 
seguida, o Edil reiterou o pedido ao prefeito para que dê manutenção na estrada que liga a 
Canabrava ao São José de Noé, afirmando que lá não tem colheita de café, mas tem alunos, tem 
pessoas que moram lá e estão sofrendo com a poeira e com os matos, que estão quebrando as 
balizas dos caminhões. Disse não acreditar que o prefeito terá condição de fazer o mesmo 
trabalho em todas as estradas do município, ressaltando que para conseguir isso precisaria de 
mais emendas como a que foi destinada pelo Deputado Federal José Rocha para Ituaçu. Em 
aparte, o Senhor Presidente,  questionou se o Vereador Reinalvo não acredita que o prefeito vai 
continuar trabalhando como tem feito até agora. Em resposta, o Vereador Reinalvo, disse que a 
sua fala foi mal interpretada pelo Presidente, que apenas disse que todas as estradas não vão ficar 
como a estrada do Boqueirão, enfatizando que o gestor municipal não tem recursos para fazer 
isso sem que sejam destinadas novas emendas parlamentares. O Senhor Presidente, falou que o 
Edil estava equivocado, ressaltando que o prefeito é trabalhador e está sempre buscando recursos 
para o município. O Vereador Reinalvo afirmou que em nenhum momento disse que o prefeito 
não é trabalhador, destacando que o prefeito é trabalhador sim, que apenas estava dizendo que o 
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gestor não vai ter como fazer as estradas do município inteiro como está fazendo a estrada do 
Boqueirão, porque não tem emenda para fazer todas as estradas do município. O Senhor 
Presidente disse ser necessário aguardar, que tudo acontece no seu tempo. Em aparte, o 
Vereador Márcio Aparecido afirmou que o Presidente interrompeu em diversas oportunidades 
a fala do Vereador Reinalvo, sem pedir aparte. Em resposta, o Senhor Presidente esclareceu que 
o Regimento Interno dá o direito do Presidente falar em qualquer momento da sessão,
salientando que está conduzindo as sessões da sua forma. O Vereador Márcio Aparecido
afirmou que o Presidente estava o insultando. O Senhor Presidente falou que o Vereador
Márcio Aparecido estava jogando palavras ao vento, enfatizando estar seguindo o regimento que
lhe dá o direito de falar em qualquer momento. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo
afirmou ter grande respeito pelo prefeito, que nunca disse que o gestor não é trabalhador, que já
agradeceu ao prefeito por dar continuidade aos trabalhos e às obras iniciadas na gestão anterior.
Sobre os adicionais de insalubridade para os garis, afirmou ser um absurdo que esses
profissionais recebam apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), enquanto existem aposentados com
altos salários contratados pela administração municipal, ocupando o lugar de quem precisa.
Prosseguindo, parabenizou os trabalhadores rurais pelo seu dia, pelo trabalho que desempenham
e pela coragem. Finalizou, agradecendo a presença de todos, a audiência dos internautas das
redes sociais e desejando a todos bom dia. Ver. José Antônio Brito Fontana: Após fazer as
saudações de praxe, o Edil convidou a população de Ituaçu e região para participar da Feira de
Artesanato, que será realizada no sábado e domingo, em Ituaçu, destacando que o evento é de
muita importância, que o município terá a oportunidade de mostrar a qualidade do seu trabalho e
da sua produção em um evento que vai contar com a participação de outras dez cidades. Afirmou
que a comunidade quilombola de Canabrava vai apresentar o trabalho que é desenvolvido no
povoado. Dando continuidade, disse que alguns vereadores têm cobrado a reforma de quadra e
outras obras, enfatizando que nunca viu tantas cobranças como está vendo neste mandato.
Solicitou um requerimento ao prefeito pedindo que seja feita uma varredura nas contas do ex-
gestor Adalberto Luz, ressaltando que o objetivo é verificar se as quadras foram ou não
reformadas na gestão anterior. Falou que se foi feita a reforma pela gestão anterior, então, a atual
gestão não precisa fazer. Disse  ter ficado admirado com a postura do Vereador Márcio
Aparecido por tantas cobranças que o Edil tem feito, destacando estar ciente de que é um direito
do vereador cobrar. Mencionou que praticamente todos os vereadores fizeram parte da
legislatura passada, com exceção dele e dos vereadores Edinei e César, que na legislatura
passada não havia tanta cobrança, ressaltando que na escola do São José houve um dos maiores
desvios de dinheiro público da história de Ituaçu e não viu nenhum vereador cobrando, não viu
nenhum requerimento. Destacou que na reforma da escola do São José foram gastos 2.000 (dois
mil) sacos de cimento, e na oportunidade, lançou um desafio para o Vereador Márcio Aparecido,
chamando o Edil para fazer juntos um levantamento do que foi gasto efetivamente na reforma da
referida escola, com cada um levando um engenheiro da sua confiança para conferir. Em aparte,
o Vereador Márcio Aparecido salientou que o Vereador José Antônio está correto ao fazer suas
cobranças, em fiscalizar, destacando que o erro não se justifica que se realmente foi feito algo
errado, como alegado e denunciado pelo referido Edil, a justiça vai punir os culpados. Disse estar
cumprindo o seu papel, que em nenhum momento disse que houve desvio de recursos na atual
gestão, diferentemente do que foi dito pelo Vereador José Antônio em relação à gestão anterior.
Afirmou que se o prefeito atual ou anterior desviou recursos públicos, estes recursos devem ser
devolvidos ao município. Destacou não ser engenheiro e que não era ordenador de despesa na
gestão anterior, que todas as despesas foram ordenadas pelo ex-prefeito, que assim como ele,
todos os demais vereadores da legislatura anterior tinham o dever de fiscalizar. Afirmou que o
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Vereador José Antônio já deixou claro que fez a fiscalização e se o ex-prefeito Adalberto Luz 
errou, deve pagar pelos seus erros, da mesma forma que o atual gestor, ressaltando que na 
presente sessão trouxe ao conhecimento de todos, situações que precisam ser melhor esclarecidas 
pelo poder executivo municipal. Dando continuidade, o Vereador José Antônio falou que todos 
os vereadores tem o dever de fiscalizar, que foram eleitos para isso pelo povo, que fica indignado 
por ter trazido ao conhecimento de todos as notas fiscais da reforma de escolas que não foram 
efetivamente realizadas e nenhum vereador da oposição se manifestou. Afirmou que os 
vereadores da situação denunciaram, que não se conforma com tantas cobranças que são feitas na 
atual gestão, voltando a ressaltar ter ciência de que é um direito do vereador cobrar. Disse ser 
obrigação dos vereadores apurar os erros, enfatizando que os vereadores passaram a mão na 
cabeça do gestor anterior, e que é preciso apurar o desvio do dinheiro público. Prosseguindo, o 
Edil, afirmou que na atual gestão a empresa ganha a licitação e tem liberdade para contratar 
quem ela quiser para prestar o serviço, enfatizando que o serviço de roçagem foi executado em 
diversas regiões do município, citando como exemplos: Gerais, Barreiro, Açude, Canabrava, 
Baixa Funda, Riacho, Caatinga, Bonito e Mandassaia. Disse que nenhuma empresa presta 
serviço gratuitamente para o município. Em aparte, o Vereador Joel afirmou que na região onde 
mora, a entrada que liga a ponte do rio de Ourives até Tranqueiras foi roçada, ressaltando que na 
gestão anterior solicitou essa roçagem em diversas oportunidades ao ex-prefeito Adalberto Luz  e 
o mesmo sequer mandou cortar um galho de quiabento. Disse que é uma vergonha um prefeito
ficar quatro  anos à frente da Prefeitura e não cortar um galho de quiabento, destacando que hoje
todos podem ir na sua região e verificar que a roçagem foi feita. Elogiou o prefeito Phellipe
Brito, afirmando que o gestor trabalha de verdade, que nunca viu tanta manilha nas estradas
como agora. Afirmou que não se sente bem quando ouve alguém falando mal do prefeito
Phellipe Brito, porque o atual gestor já fez várias obras, enquanto que o gestor anterior não fez
nada e não era tão criticado como o atual. Falou que isso só está acontecendo porque as pessoas
estão vendo o prefeito trabalhando. Dando continuidade, o Vereador José Antônio destacou que
foi criada no município uma comissão composta por vereadores, prefeito, sindicato, engenheiro,
secretaria de educação e conselho de educação, que os membros desta comissão visitaram várias
obras que teriam sido realizadas na gestão anterior e constataram que foram emitidas notas
fiscais com valores absurdos por reformas que não foram realizadas. Afirmou que o prefeito
Phellipe Brito está trabalhando muito, que as máquinas não param, que todos são testemunhas do
trabalho que está sendo feita nas estradas, ressaltando que o prefeito Phellipe Brito vai dar
manutenção em todas as estradas vicinais, com encascalhamento de todas as estradas principais.
Disse que não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, mas garante que todas as estradas
principais vão ser encascalhadas. Afirmou que existe sim uma emenda parlamentar, que não tem
como negar isso, que a prefeitura não tem condição de fazer tudo com recursos próprios.
Destacou que as emendas que foram destinadas pelos parlamentares na gestão passada e não
foram executadas, estão sendo executadas na atual gestão, que é uma vergonha para o ex-prefeito
ter recebido a emenda não ter usado os recursos. Falou que o ex-gestor não deu manutenção em
nenhuma estrada, que apenas realizou operação tapa-buracos, diferentemente do que está sendo
feito pelo atual prefeito, que está manilhando, construindo pontes, bueiros, encascalhando as
estradas com três patrol, dez caçambas e duas empilhadeira. Afirmou que isso sim é mostrar
compromisso com o dinheiro público, parabenizando o Prefeito Phellipe Brito por isso e por ser
um gestor que trabalha pelo povo.  Disse considerar uma ingratidão tantas cobranças que são
feitas ao atual prefeito, destacando estar ciente ser um direito do vereador e que ninguém pode
tirar esse direito. Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido afirmou que o Vereador José
Antônio está certo em querer investigar a reforma da Escola do São José, realizada da gestão
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passada, solicitando ao Edil que além desta investigação, também ajude a investigar os gastos da 
atual gestão, citados por ele na presente sessão. Em resposta, o Vereador José Antônio 
questionou ao Vereador Márcio Aparecido, qual a reforma que teria sido feita pela atual gestão e 
que não foi efetivamente realizada? Em resposta, o Vereador Márcio Aparecido afirmou não 
ter se referido a nenhuma reforma e sim aos gastos com empresas. O Vereador José Antônio 
afirmou que a empresa ganha a licitação e tem o direito de contratar quem ela quiser para prestar 
o serviço. Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido disse que quer saber exatamente quem são
essas pessoas contratadas pela empresa para prestar os serviços. Em resposta, o Vereador José
Antônio afirmou que a Prefeitura contrata a empresa através de licitação, que a contratação não
compete ao prefeito. Disse que o Vereador Márcio Aparecido teria dito que prefeito é quem
contrata, quando na verdade a contratação é feita pela empresa. Em aparte, o Senhor  Presidente
afirmou ser testemunha da roçagem feita na estrada do Açude, enfatizando que já foi várias
vezes na região da ex-vereadora Dona Santa e viu de perto as estradas roçadas, largas, com
manilhas. Acrescentou que recentemente foi na região dos Gerais, em Tranqueiras, e que a
empresa ganhadora da licitação está executando o serviço de roçagem. Em aparte, o Vereador
Márcio Aparecido questionou o valor pago de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em um mês
para esta empresa. Dando continuidade, o Vereador José Antônio, voltou a lançar o desafio ao
Vereador Márcio Aparecido para que, juntos e acompanhados por dois engenheiros, façam um
levantamento do que foi efetivamente gasto na reforma da escola do São José, que leva o nome
da família do Vereador Márcio Aparecido. O Senhor Presidente destacou que o tempo
regimental do Vereador José Antônio havia se esgotado. Em seguida, justificou a ausência da
Vereadora Tertulina por motivo de força maior, afirmando que a Edil estava bem, mas precisou
ir ao hospital. Em seguida, franqueou a palavra aos demais vereadores. Usaram da palavra os
seguintes vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, os internautas
das redes sociais, os funcionários da câmara, e em seguida, o Edil afirmou que gosta muito do
Presidente, que ele sempre o tratou com respeito, mas não concorda com o fato do Presidente
interromper a fala dos demais vereadores. Em resposta, o Senhor Presidente, afirmou que o
Regimento Interno dá ao Presidente o direito de falar em qualquer momento da sessão,
enfatizando que raríssimas vezes fez isso neste período de um ano e cinco meses em que está à
frente do legislativo municipal. Afirmou que o Vereador Adriano é testemunha disso, que
sempre atende aos pedidos para conceder mais tempo aos Edis, que procura agir com bom senso
com todos. Dando continuidade, o Vereador Adriano voltou a afirmar que discorda, que não
pode achar uma coisa errada e dizer que está certa.  Em seguida, parabenizou o prefeito Phellipe
Brito pela pavimentação no São José de Noé, destacando ter sido um pedido seu, que já foi
autorizado pelo governador Rui Costa, com o apoio do deputado estadual Marquinho Viana e do
deputado federal Paulo Magalhães. Fez uma indicação verbal ao poder executivo, pedindo uma
quadra poliesportiva na região do Mato Grosso. Catingueiro e Guigó, salientando que sempre
vem pedindo este benefício. Disse já ter conversado com o prefeito sobre a iluminação do São
José e Riachão, afirmando que o gestor já autorizou a troca das lâmpadas e instalação de braços
de luz, que o povo só tem a agradecer ao gestor por mais este benefício. Solicitou o envio de
ofício para o Exército pedindo que faça o abastecimento de água para os moradores do Estreito,
afirmando que os moradores estão necessitando muito, que caso não seja feito existe o risco de
as caixas d’água racharem. Finalizou agradecendo a atenção do público presentes, dos
internautas e desejando a todos bom final de semana. Ver. Edinei de Novais Ferreira: Saudou a
todos os presentes, aos internautas e funcionários da câmara, e prosseguindo, o Edil agradeceu a
Deus por participar de mais uma sessão, parabenizou o prefeito Phellipe Brito pela roçagem da
estrada do Açude, afirmando que sempre que passava pelo local vias as pessoas trabalhando.
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Disse que sua sogra mora na Lage, que sempre vai lá, que viu de perto que a estrada foi roçada 
até a localidade de Melancia e já está chegando em Tranqueiras, enfatizando que a roçagem está 
ficando muito bem feita. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito por ter se empenhado para 
conseguir o calçamento de Tranqueiras, juntamente com os deputados Marquinho Viana e Paulo 
Magalhães, com o apoio do governador da Bahia, afirmando que o povo só tem a ganhar com 
essa obra, que os moradores de Tranqueiras estão agradecidos pelas obras de calçamento que 
serão realizadas nas ruas que ainda não foram beneficiadas. Finalizou desejando a todos um bom 
dia. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas e funcionários 
da câmara, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo que seja 
feito o levantamento das residências que ainda não têm cisterna, afirmando que muitas famílias 
já foram beneficiadas, mas ainda tem muitas pessoas sem acesso a este benefício. Destacou que 
nas regiões de Santo Antônio de Carolo e Riacho do Carneiro tem algumas famílias que ainda 
não foram beneficiadas, bem como as pessoas que moram próximo do Rio de Contas. Falou que 
a água do rio é imprópria para o consumo humano, que o esgoto de outras cidades é despejado 
sem tratamento diretamente no rio, que os moradores precisam da cisterna para ter acesso a água 
própria para o consumo humano.  Disse que as cisternas acumulam água da chuva, que nas 
primeiras chuvas a água só serve para limpar o telhado e tubulação, que depois o morador abre 
uma válvula e água é direcionada para a cisterna, onde fica acumulada, sem nenhum tipo de 
contaminação. Comentou que esteve recentemente no Manoel Alves, que os moradores estão 
pedindo esse benefício, porque apesar da localidade ser beneficiada pelo sistema de 
abastecimento de água, existe residências que não são abastecidas. Pediu ao Prefeito que busque, 
junto ao governo do estado ou governo federal, novas cisternas para o município, beneficiando 
os moradores que ainda não contam com esse benefício. Dando continuidade, o Edil afirmou que 
não gosta muito de ficar falando do passado, mas que gostaria de esclarecer a todos que na 
legislatura passada os vereadores fizeram muitas cobranças ao ex-prefeito Adalberto Luz. Em 
aparte, o Vereador Márcio Aparecido falou que o Vereador Sivaldo tem razão, que basta às 
pessoas consultarem as atas da legislatura passada para ver quantas cobranças e indicações foram 
feitas ao ex-prefeito. Afirmou que o vereador tem o papel de fiscalizar, que o vereador está em 
contato direto com a população das suas regiões e tem o dever de levar ao conhecimento do 
prefeito as demandas. Destacou ter feito uma reclamação sobre o fornecimento de energia 
elétrica pela COELBA em algumas regiões do município, que a empresa já adotou as 
providências e melhorou. Afirmou que esse é o papel do vereador, cobrar benefícios, corrigir os 
erros, buscar transparência na aplicação dos recursos públicos. Destacou ter feito várias 
indicações na legislatura passada ao ex-prefeito Adalberto Luz. Dando continuidade, o Vereador 
Sivaldo destacou ser de grande importância as cobranças feitas pelos vereadores, afirmando que 
todos foram eleitos pela população, que depositou nas urnas o voto de confiança e agora cabe aos 
vereadores representar bem as suas regiões, cobrando os benefícios para o povo. Mencionou que 
todos os pedidos visam melhorar a qualidade de vida da população, que os vereadores querem 
ajudar o gestor, indicando os problemas e as possíveis soluções. Disse ter recebido há algum 
tempo uma cobrança da população sobre a falta de agentes comunitários em algumas regiões, 
que posteriormente a administração municipal realizou um processo seletivo e este problema foi 
resolvido, enfatizando que parabeniza o gestor municipal porque a população está muito 
satisfeita com a volta dos agentes nas suas regiões. Destacou que as cobranças são feitas ao 
vereador pela população, o vereador leva ao conhecimento do prefeito e cabe ao poder executivo 
dar uma solução. Afirmou que o gestor municipal está trabalhando muito em prol do 
desenvolvimento do município, enfatizando que isso é de grande importância. Reiterou o pedido 
para que o gestor municipal mande roçar a estrada que liga Tranqueiras a Boca da Mata, Rio do 
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Morro e Ovelha, destacando que essa semana recebeu uma foto mostrando que o corredor da 
Ovelha está totalmente tomado pelo mato. Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido destacou 
que é por esse motivo que está pedindo a relação das localidades que foram roçadas, tendo em 
vista que somente no mês de março o município pagou R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 
reais) para a empresa que presta o serviço, que em três meses foram gastos mais de R$ 
127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais). Falou que o poder executivo precisa dizer quais 
estradas foram roçadas nos meses de janeiro, fevereiro e março para que a população possa 
acompanhar e ter mais transparência na aplicação dos recursos públicos. Disse que alguns 
vereadores comentaram sobre a roçagem que foi feita na estrada do Açude, questionando se todo 
esse valor pago foi somente pela roçagem desta estrada ou existem outras? Dando continuidade, 
o Vereador Sivaldo pediu ao gestor que atenda a sua indicação, que faça a roçagem das estradas
da sua região, ressaltando que se o serviço for executado a população vai ficar muito feliz. Disse
que sempre vai a Brumado, que passa pelo povoado da Lage e tem conhecimento de que a
estrada foi roçada, que não sabe se todas as estradas da região foram beneficiadas ou só a
principal. Pediu a Deus que o gestor dê continuidade ao trabalho e o benefício chegue a todas as
regiões. Agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, agradeceu a audiência dos
internautas, ressaltando que na legislatura passada as cobranças eram feitas, mas como a sessão
não era transmitida a população não tinha acesso a essas informações. Finalizou a sua fala
desejando a todos bom dia e bom final de semana. Voltando a usar da palavra, o Vereador
Adriano agradeceu ao prefeito por ter atendido a indicação feita por ele e pelo vereador Almir
acerca da Barragem de Tranqueiras, enfatizando que no domingo o engenheiro esteve no local e
em breve o serviço de recuperação da barragem vai ser iniciado. Em seguida, o Senhor
Presidente afirmou que a pavimentação com piso intertravado no trecho entre a ponte do São
José de Noé até em frente do colégio, já foi publicada no Diário Oficial, ressaltando ter sido uma
indicação do Vereador Adriano Machado. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os
presentes, aos internautas e funcionários da câmara,  e prosseguindo, o Edil agradeceu ao
prefeito pelo belo trabalho feita nas estradas da sua região, pela roçagem das estradas da sua
região, afirmando que ainda faltam alguns trechos para terminar o serviço, mas a população tem
certeza de que o trabalho vai ser concluído. Disse que o município tem muitas estradas, que mal
termina uma região e já começa o trabalho em outra, que as máquinas não param e a
administração municipal está fazendo um belo trabalho. Comentou que passou pela estrada do
Boqueirão e viu de perto a qualidade do serviço, destacando ter ficado uma coisa do outro
mundo, que é até difícil de acreditar que o serviço está sendo executado dessa forma, fazendo
uma estrada larga e sem pedras. Falou que só indo ver pessoalmente para acreditar, que muitas
pessoas não acreditam, destacando que a gestão municipal está realizando um trabalho digno.
Dando continuidade, afirmou que algumas pessoas mal intencionadas da sua região estão
dizendo que o Vereador Ronaldo e o Prefeito Phellipe Brito só têm interesse em fazer as estradas
até o Campo Grande, destacando que isso é uma mentira, que não sabe por que as pessoas estão
inventando isso para prejudicá-lo. Enfatizou que a sua intenção é ajudar a todos os moradores, de
todas as regiões, que ajuda até mesmo moradores de outros municípios, citando como exemplo,
Barra da Estiva e Contendas do Sincorá. Destacou já ter ajudado moradores destes municípios,
que faz tudo que está ao seu alcance para ajudar quem precisa, que o seu interesse é que todos
sejam beneficiados. Disse que na gestão passada o gestor só fazia o serviço bem feito até a
localidade de Laranjeiras, que só passou a máquina uma vez na estrada do Campo Grande. Disse
que na atual gestão a máquina fez o serviço até o Espírito Santo, que a máquina da Prefeitura de
Contendas fez o serviço no trecho de estrada que pertence ao município vizinho, que a máquina
da Prefeitura de Ituaçu fez a recuperação das estradas do Campo Grande e São José, destacando
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que faltam menos de três quilômetros para chegar ao Rio da Santa Rosa e que vai ser feito um 
reparo de imediato, tão logo a enchedeira fique pronta. Afirmou que a gestão municipal vai dar 
continuidade ao serviço de manilhamento de todas as estradas do Gerais, passando por Água de 
Rega, Santa Rosa, Espírito Santo, Pau-ferro, Velhas, Barreiro, até chegar na sede do município. 
Acrescentou que a mesma estrada que foi feita na sua região, será feita também nas regiões de 
São José, Conceição, Campo Grande e Laranjeira. Falou que infelizmente a administração 
municipal não consegue fazer tudo de uma vez, porque não tem verba para isso e precisa fazer 
aos poucos. Destacou ter certeza de que esse trabalho vai ser concluído não só na região dos 
Gerais, como em todo o município, ressaltando que o prefeito é um homem de palavra, que 
cumpre o que promete. Em aparte, o Vereador Adriano parabenizou o Vereador Ronaldo pelo 
trabalho que realiza, afirmando que o Edil é muito trabalhador, que todos são testemunhas disso, 
que conhece a sua luta diária e não concorda com as críticas que são feitas. Afirmou que o 
Vereador Ronaldo está de parabéns por ser uma pessoa cuidadosa, que trata a todos com 
igualdade e é muito competente, assim como o prefeito Phellipe Brito. Dando continuidade, o 
Vereador Ronaldo agradeceu os elogios feitos pelo Vereador Adriano Machado. Em aparte, o 
Senhor Presidente, disse que fazia suas as palavras ditas pelo Vereador Adriano, destacando que 
o Vereador Ronaldo é sempre assíduo, está sempre na Secretaria da Câmara e realiza um
trabalho de excelência na área da saúde, assim como o Vereador Joel e outros Edis. Aproveitou o
ensejo para parabenizar a todos os vereadores pelo trabalho que realizam. Dando continuidade, o
Vereador Ronaldo agradeceu as palavras do Presidente, destacando que essa é a vida do
vereador, que busca sempre estar presente nas localidades, em contato com o povo para tomar
conhecimento dos problemas e para fiscalizar. Disse que sempre questiona ao Diretor da Escola
Maria Amaral como está o funcionamento da unidade de ensino, que em uma oportunidade o
diretor relatou que havia quebrado uma bomba d’água, que tomou todas as providências e
conseguiu que um carro pipa abastecesse o colégio para não parar as aulas. Afirmou que vai duas
ou três vezes por semana nos postos de saúde para verificar como está sendo feito o trabalho, o
atendimento das pessoas, se está faltando remédio, o que está faltando para levar ao
conhecimento do prefeito e buscar uma solução. Dando continuidade, parabenizou todos os
produtores rurais pela passagem do seu dia, destacando que esses profissionais tem grande
importância para o mundo, que sem o produtor rural, ninguém sobreviveria, porque iria faltar
alimento. Salientou que é um trabalho sofrido e pesado, mas também é um trabalho digno e que
deveria ser mais valorizado. Afirmou que o produto rural não recebe o valor justo pela sua
produção. Prosseguindo, fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo que seja dado o
nome de Leônidas Souza Aguiar ao ginásio do Campo Grande, destacando que o homenageado
foi um grande desportista, estava sempre com um sorriso no rosto, que todos guardam boas
lembranças dele pela forma como incentivava a prática de esportes. Finalizou a sua fala
agradecendo a audiência dos ouvintes e desejando a todos um abençoado final de semana. Ver.
Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas e funcionários da câmara,
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, ao tempo em que, parabenizou os
trabalhadores rurais pela passagem dia seu dia e convidou a todos os vereadores e população
para participarem da festa de abertura do São João de Ituaçu, na sua casa, no dia 04/06/22.
Dando continuidade, o Edil afirmou ser preciso olhar para o passado, questionando aos
Vereadores Márcio Aparecido, Reinalvo e demais vereadores da oposição, onde foi parar o
dinheiro do município na gestão passada do ex-prefeito Adalberto Luz, já que o ex-gestor não
cortou nem um galho de quiabento em quatro anos e nem colocou um metro de cascalho nas
estradas do município? Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido afirmou que o ex-prefeito
Adalberto Luz foi um dos gestores que mais fez estradas no município, que todos têm
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conhecimento disso, enfatizando  que o Edil é quem deveria saber, já que é vereador e tem o 
dever de fiscalizar. Disse que vai continuar fiscalizando, que os atos ocorridos na gestão anterior 
vão ser apurados e se o ex-gestor fez algo errado, que pague pelos seus erros e se não fez nada de 
errado, que continue ou não na política, dependendo da sua vontade. Falou que se o Vereador 
Joel acredita que algo não foi feito da forma correta na recuperação ou roçagem das estradas tem 
o dever de denunciar também. Destacou que apenas está solicitando informações sobre quantas
pessoas trabalharam, quais foram os dias trabalhados e quais estradas foram roçadas. Em
resposta, o Vereador Joel afirmou que todos os vereadores fizeram cobranças e fiscalizaram o
ex-prefeito, mas, no entanto, o que mais queria ver não conseguiu, que era a realização de obras,
questionando qual foi a obra feita pelo ex-gestor Adalberto Luz? Em aparte, o Vereador Márcio
Aparecido afirmou que algumas obras foram feitas pelo ex-gestor Adalberto Luz, citando como
exemplo, a pavimentação no centro da cidade, o sistema de abastecimento de água no São José.
Disse que alguns vereadores questionam o valor pago, afirmando que quem pagou e ordenou
despena foi o ex-prefeito e cabe aos vereadores questionar se foi feito da forma correta ou não.
Falou que, da mesma forma, está questionando o valor pago pela roçagem das estradas. Disse
que o sistema de abastecimento do São José foi implantado em 2019, ano em que foi registrada
uma das piores secas do município e o poço perfurado matou a sede de muita gente. Afirmou que
o ex-gestor também realizou diversas obras de pequeno porte e diversas recuperações,
destacando que o ex-gestor fez o encascalhamento de estradas, diferentemente do que foi dito
pelo Vereador Joel. Destacou que o seu objetivo não é questionar o passado, mas sim trabalhar
para que o município continue progredindo, enfatizando que quem errou ou vier a errar, que
pague pelo seu erro. Em aparte, o Vereador Reinalvo afirmou que na gestão anterior o
município manteve quatro patrol trabalhando durante os quatro anos de mandato, várias
retroescavadeiras, inclusive na região do Vereador Joel Teixeira, abrindo cacimba na região da
Caatinga, questionando se o Edil já se esqueceu disso. Afirmou que a obra de canalização do
esgoto do município não tinha sido realizada por nenhum ex-prefeito, mas o ex-gestor Adalberto
Luz teve a coragem de fazer. Destacou que só na Lagoa dos Patos foram usadas várias
retroescavadeiras e mais de 30 caçambas para limpar a lagoa, questionando se o Vereador Joel
Teixeira também se esqueceu disso. Afirmou que torce para que o atual gestor continue
trabalhando, enfatizando que quem ganha com isso é o município. Destacou que todos os ex-
gestores que passaram pelo município deram a sua parcela de contribuição. Em resposta, o
Vereador Joel questionou o valor que foi pago pela limpeza da lagoa, afirmando que houve
desvio de recursos públicos na obra. Destacou que o Vereador Reinalvo só sabe criticar o
prefeito Phellipe Brito, que em pouco mais de um ano já fez mais que o ex-prefeito Adalberto
Luz em quatro anos. Em aparte, o Vereador Reinalvo pediu ao Vereador Joel para apontar qual
foi a crítica feita por ele ao prefeito Phellipe Brito. Em resposta, o Vereador Joel voltou a
afirmar que o Vereador Reinalvo só faz críticas, que não ouve um elogio vindo do Edil. Em
seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Reinalvo para não mais interromper a fala
do Vereador Joel e pediu a este que desse continuidade. Prosseguindo, o Vereador Joel, voltou a
afirmar que o Vereador Reinalvo só sabe criticar o atual gestor, destacando que na gestão
passada vários ofícios foram enviados ao ex-prefeito pedindo a roçagem das estradas, mas nada
foi feito. Afirmou que quem precisava transitar pelas estradas rurais, voltava com o carro todo
riscado, que agora as estradas estão roçadas e largas. Disse que o prefeito Phellipe Brito trabalha,
enfatizando que qualquer um pode ir à sua região para ver que as estradas foram roçadas. Em
aparte, o Vereador Sivaldo afirmou que os vereadores tem o dever de fazer as cobranças, que
estas cobranças são importantes porque visam dar melhor condição de vida para a população.
Destacou que todas as cobranças feitas pelos vereadores visam o bem-estar do município.
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Dando continuidade, o Vereador Joel destacou que o prefeito Phellipe Brito vai construir um 
posto de saúde na região do Vereador Sivaldo, afirmando que isso mostra que o gestor trabalha, 
sabe usar bem os recursos públicos e sabe atender bem o povo. Em aparte, o Vereador Reinalvo 
pediu ao Vereador Joel que traga, na próxima sessão, uma prova de que já tenha feito uma crítica 
ao prefeito Phellipe Brito, afirmando que tem respeito pelo gestor. Dando continuidade, o 
Vereador Joel afirmou que todos estão vendo, que na região do Vereador Reinalvo não foi 
cortado um galho de quiabento e hoje está toda roçada. Afirmou que sempre vai agradecer ao 
prefeito Phellipe Brito e vai defendê-lo em qualquer lugar, não só na câmara de vereadores, 
porque é um prefeito que trabalha, é um prefeito que mostra a obra. Questionou ao Vereador 
Reinalvo se ele tem conhecimento de que o município recebeu na gestão passada o recurso para 
reforma do hospital, não fez a obra e deixou o recurso ser devolvido? Afirmou que o prefeito 
Phellipe Brito está sempre em Salvador, buscando obras para o município, entregando projetos, 
assinando convênios. Em aparte, o Vereador José Antônio afirmou que assina embaixo do que 
foi dito pelo Vereador Joel, destacando que por incompetência do ex-gestor o recurso para 
reforma do hospital foi devolvido. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito vai fazer a reforma do 
hospital, que a população pode esperar porque a reforma está garantida. Dando continuidade, o 
Vereador Joel falou que boa parte da população não sabe que o recurso para reforma do hospital 
foi recebido na gestão anterior, a obra não foi realizada e o recurso teve que ser devolvido. Em 
aparte, o Vereador José Antônio destacou  que o deputado federal José Rocha destinou uma 
emenda para o município na gestão anterior, que as obras não foram realizadas e o município 
estava correndo o risco de perder esse recurso, que o prefeito Phellipe Brito conseguiu resgatar 
essa emenda. Afirmou que, se dependesse do ex-gestor, esse recurso não teria sido usado no 
município, mas o prefeito Phellipe Brito correu atrás, resgatou a emenda e está fazendo as obras. 
Prosseguindo, o Vereador Joel , disse que prefeito Phellipe Brito não vai parar, ainda vai 
trabalhar muito e muito mais por Ituaçu. Agradeceu ao Presidente da Câmara pela força que tem 
lhe dado e por estar sempre ao seu lado. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Almir 
Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas e funcionários da câmara, e 
prosseguindo, o Edil agradeceu ao prefeito Phellipe Brito, ao governador Rui Costa pela 
barragem de Tranqueiras, afirmando que no domingo esteve no local, juntamente com os 
engenheiros e gerente da CERB para dar início àquela obra. Disse que, ao longo da semana, os 
técnicos já fizeram o levantamento e, no mais tardar, no prazo de 15 dias, a barragem de 
Tranqueiras será reformada. Afirmou que gostaria de deixar registrado o seu agradecimento ao 
prefeito Phellipe Brito, aos deputados Marquinhos Viana e Paulo Magalhães por não medirem 
esforços para trabalhar pelo povo. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito e aos deputados pelo 
início de um sonho, que é a quadra da Gruta da Mangabeira, enfatizando que já está sendo feito o 
levantamento dos  recursos necessários para fazer ainda esse ano, com cobertura, arquibancada e 
vestiários. Destacou que o prefeito Phellipe Brito está em Salvador, que falou com o gestor mais 
cedo e solicitou que cobrasse novamente do governador a extensão da rede de abastecimento de 
água da EMBASA, que está orçada em R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais). 
Comentou que à noite, uma comitiva de Ituaçu vai participar, juntamente com o governador de 
um evento em Vitória da Conquista e vai cobrar também. Dando continuidade, afirmou entender 
a fala e a raiva do vereador Márcio Aparecido, enfatizando que o Edil só sabe criticar o prefeito 
Phellipe Brito e está tentando colocar a população contra o gestor. Afirmou que as roçagens das 
estradas estão sendo feitas, os eletricistas estão trabalhando, que as luminárias convencionais da 
cidade estão sendo trocadas por luminárias de LED, que v ai trocar também na Gruta da 
Mangabeira, na Lagoa da Lage e em Tranqueiras. Disse que ficou esperando o Vereador Márcio 
Aparecido comentar sobre a estrada do Boqueirão, que os moradores estão elogiando, dizendo 
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que parece um asfalto. Afirmou que a população de Ituaçu votou certo ao eleger o prefeito 
Phellipe Brito, que o gestor está fazendo o encascalhamento da Mangabeira até o São José do 
Noé, que essa obra vai ficar para a história. Destacou que o prefeito Phellipe Brito só tem um 
ano e cinco meses de gestão, que neste período já fez mais que muitos prefeitos que ficaram 
quatro anos,  ressaltando que já fez muitas obras, ginásios, pontes, encascalhamento, reforma de 
escolas. Comentou a fala do Vereador Joel Teixeira, afirmando que quando o Edil pediu para que 
o Vereador Márcio Aparecido para citar uma obra, o Edil só falou do sistema de abastecimento
de água, mas não falou da reforma da escola, enfatizando que a reforma só foi feita no papel. Em
aparte, o Vereador Márcio Aparecido disse ter esquecido de falar da reforma e construção de
mais duas salas de aula no colégio Ramiro Barbosa Rocha, bem como, da implantação de uma
creche naquela comunidade. Afirmou que além de ter feito o encascalhamento da estrada de
ponta a ponta na sua gestão, o ex-prefeito ainda deixou recursos para pavimentação asfáltica do
São José, mas o atual gestor mudou a destinação dos recursos e está usando na recuperação de
estrada. Destacou que o recurso é fruto de emenda parlamentar do Deputado José Rocha e que a
empresa ganhadora da licitação tem o dever de executar o projeto com perfeição. Afirmou que
caso a empresa não estivesse fazendo dessa forma, dentro dos parâmetros estabeleci dos no
processo licitatório, com quinze centímetros de cascalho, com alargamento das vias, com certeza
iria cobrar. Parabenizou o seu pai por ter doado uma grande parte das terras necessárias para o
alargamento da estrada, destacando que independentemente de política partidária, o seu maior
interesse é buscar o melhor para a comunidade, buscar uma estrada de qualidade. Afirmou que,
diferentemente do que foi dito, não torce para dar tudo errado, torce para que dê certo, porque o
que é bom para o município, é bom para as pessoas. Destacou que o benefício vem de várias
fontes, citando como exemplo a emenda parlamentar destinada pelo deputado José Rocha para o
município de Ituaçu. Dando continuidade, o Vereador Almir agradeceu ao empresário Adão
pela doação do cascalho. Em seguida, afirmou que o ex-prefeito Adalberto Luz conseguiu
recursos para revitalização da Praça Barão do Sincorá, mas não teve competência para executar a
obra e o povo deu a resposta nas urnas. Disse que o prefeito Phellipe Brito está finalizando as
obras, agradecendo ao gestor por ter compromisso com o recurso do povo. Convidou a todos
para o leilão que será realizado no dia seguinte, a partir das 19hs, na Gruta da Mangabeira,
aproveitando o ensejo para agradecer o convite recebido de sua prima Dua e João. Sobre a
vigilância patrimonial, o Edil disse que todos estão vendo os porteiros e vigilantes trabalhando
nas escolas, nos órgãos públicos e nos ginásios. Afirmou que em um ano e cinco meses de
gestão, o prefeito Phellipe Brito já construiu o ginásio da Boca da e do Manoel Alves, está
fazendo o ginásio de Tranqueiras, no São José de Noé, no Campo Grande, no Bonito e, com fé
em Deus, vai fazer o ginásio da Gruta da Mangabeira e da Várzea. Destacou que o gestor ainda
tem dois anos e meio para mostrar serviço para o povo, que se o povo o reeleger, terá mais
quatro anos para trabalhar. Afirmou que hoje, na região do Vereador Márcio Aparecido, tem
quase trinta máquinas, sendo quinze caçambas, retroescavadeira, enchedeira, caminhão pipa,
dando manutenção nas estradas, enfatizando que após a finalização dos serviços, a próxima
região a ser atendida será de Tranqueiras, Mamonas e Boca da Mata. Destacou que o serviço está
sendo feito com ótima qualidade, que qualquer pessoa pode fiscalizar e acompanhar para ver se
está sendo feito da forma correta. Afirmou que agora sim foi realizada uma reforma de verdade
na escola de Lagoa da Lage, destacando que qualquer vereador pode requisitar as notas fiscais
para fiscalizar. Destacou a reforma na escola de Tranqueiras e os aparelhos de ar-condicionado
que estão sendo instalados em todas as escolas, afirmando que isso sim é ter compromisso com o
dinheiro público. Em aparte, o Vereador José Antônio afirmou que tem também todas as notas
fiscais das reformas feitas na gestão passada, que qualquer vereador pode requisitar para ver que
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a reforma só foi feita no papel e na nota fiscal. Dando continuidade, o Vereador Almir falou 
sobre a iluminação pública, afirmando que o Vereador Sivaldo, é testemunha do que foi feito na 
Fazendo Três Irmãos, que era um sonho da comunidade e os braços de luz foram instalados pelo 
município, assim como foi feto também em Santo Antônio de Carolo, Riacho e Bela Vista. Disse 
ter ciência de que algumas localidades ainda precisam de manutenção, ressaltando que existe um 
cronograma a ser seguido, mas todas as localidades serão beneficiadas. Comentou a fala do 
Vereador Márcio Aparecido sobre o projeto de lei para pagar insalubridade aos garis, afirmando 
que o Edil está equivocado, que a Câmara não pode aprovar um projeto desta natureza, porque 
para pagar insalubridade é necessário que um médico, perito do trabalho, faça um diagnóstico e 
determine o grau de insalubridade que o prefeito deve pagar. Disse torcer para que dê certo, que 
é favor do pagamento, mas que o Vereador Márcio Aparecido não pode falar uma coisa que não 
existe. Em aparte, o Senhor Presidente destacou que o vereador Márcio Aparecido foi 
presidente da câmara por seis anos, que na última legislatura era presidente e aliado do ex-
prefeito e não viabilizou o projeto para pagamento do adicional de insalubridade aos garis. 
Destacou já ter participado de uma reunião com os garis, que já solicitou ao prefeito, o mais 
rápido possível, que um médico do Ministério do Trabalho faça o levantamento do grau de 
insalubridade para verificar se realmente esses profissionais tem direito de receber. Afirmou que 
se for um direito dos garis, eles vão receber. Em aparte, o Vereador Ronaldo afirmou que na 
legislatura anterior foi procurado pelos garis e fez indicações ao poder executivo pedindo tal 
pagamento. Dando continuidade, o Vereador Almir falou sobre a roçagem da estrada que liga a 
cidade ao Açude, destacando que o serviço ficou de primeira qualidade e parabenizando a todas 
as pessoas que trabalharam. Afirmou que, infelizmente, o prefeito não pode fazer tudo de uma 
vez, mas com certeza vai continuar trabalhando em todo o município. Mencionou que o gestor 
vai construir postos de saúde na Várzea e Ovelha, uma areninha no bairro Avenida Brasil. Disse 
que o prefeito Phellipe Brito está transformando Ituaçu, trazendo vários eventos para o 
município, que ajudam o comércio local, a exemplo do encontro de motos, da competição de 
bicicleta, dos eventos esportivos. Destacou que o município está fazendo o campeonato 
municipal, ressaltando que a gestão anterior começou, mas não conseguiu terminar a competição 
por falta de competência. Agradeceu a todos os membros da equipe de governo pelo esforço para 
ajudar o prefeito Phellipe Brito a fazer uma boa administração. Enfatizou que os campeonatos 
incentivam o esporte no município e ainda proporcionam uma renda para a população, que 
coloca sua barraca para vender produtos. Destacou que na gestão anterior a praça era fechada e o 
empresário Zé Russo falou até em fechar o seu comércio, mas Phellipe Brito foi eleito, reabriu a 
praça e hoje está todo mundo feliz. Finalizou a sua fala agradecendo a audiência dos internautas 
e desejando a todos um ótimo dia. Na sequência, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao 
Líder de Oposição Edinei de Novais Ferreira, tendo o referido Edil cedido o seu tempo para o 
Líder de Situação. Em seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Líder de Situação 
José Antônio Brito Fontana. Em questão de ordem, o Vereador Márcio Aparecido afirmou que 
ainda não foi notificado pelo partido, que entrou em contato com a direção estadual do partido 
para questionar o fato deles terem lhe retirado da liderança, solicitando ao Senhor Presidente a 
fala como Líder de Oposição, sob o argumento de que ainda não teria sido notificado 
formalmente da decisão. Em resposta, o Senhor Presidente, afirmou que a Câmara foi 
notificada, que o ofício foi lido na sessão anterior, que caso o Vereador Márcio Aparecido não 
concordasse, poderia adotar as providências que julgar cabíveis. Em seguida, fazendo uso da 
palavra o Líder do Prefeito, Vereador José Antônio Brito Fontana, agradeceu a presença do 
público, e comentou sobre a Feira de Artesanato, destacando que o evento será realizado no 
próximo final de semana, no município de Ituaçu, organizado pela Secretaria do Estado da 
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Bahia, Prefeitura de Ituaçu e Secretaria Municipal, com a participação das cidades de Iaçu, 
Marcionílio Souza, Itambé, Iramaia, Anagé, Ituaçu, Tanhaçu e Itaetê. Disse que as pessoas terão 
a oportunidade de expor seus produtos. Dando continuidade, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito 
por ter conquistado mais um benefício para Ituaçu, que é a cobertura da praça da feira e o 
asfaltamento, enfatizando ter sido um pedido seu e todos os vereadores, já que a sua indicação 
foi aprovada por unanimidade. Agradeceu em especial aos vereadores de situação e ao prefeito 
Phellipe Brito por mais essa conquista. Solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Educação 
pedindo informações sobre a existência de notas fiscais, na gestão anterior, com materiais 
destinados à reforma das quadras existentes no município, enfatizando que não houve nenhuma 
reforma, que na atual gestão o prefeito está construindo, que o gestor anterior foi um zero à 
esquerda. Disse que se houver uma nota fiscal com esta finalidade, vai protocolar mais uma 
denúncia, ressaltando ser esse o dever dos vereadores. A respeito das estradas, o Edil disse que o 
gestor anterior só fez passar a patrol nas estradas, que somente na atual gestão é que está sendo 
feito o encascalhamento com quinze centímetros de cascalho, além do alargamento das estradas 
e construção de pontes. Destacou que a atual gestão construiu cinco pontes em sessenta dias, que 
isso foi num feito inédito na história do município. Afirmou que o atual gestor fez ou está 
fazendo seis ginásios de esportes em apenas um ano e 4quatro meses de mandato, ressaltando 
que isso é motivo de orgulho para os vereadores da bancada de situação. Disse que não aceita 
vereador criticar um prefeito que trabalha, que a crítica deve ser dirigida a quem não trabalha. 
Falou que o vereador pode cobrar, enfatizando ter ciência que é um direito do vereador cobrar e 
fiscalizar. Disse que a atual gestão já fez mais trinta obras, que é uma vergonha para os 
vereadores de oposição citar as poucas obras realizadas em quatro anos pelo ex-prefeito, 
enfatizando que o atual prefeito tem compromisso com o povo, honra os votos recebidos. Em 
aparte, o Vereador Adriano parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo manilhamento do 
Riacho, na altura da propriedade de Reinaldo Tubaína, destacando ter sido um pedido seu. 
Dando continuidade, o Vereador José Fontana destacou a presença de um morador do bairro do 
Maracujá, que veio agradecer ao prefeito Phellipe Brito pelo calçamento, afirmando que é uma 
honra ver um cidadão vindo ao legislativo para agradecer ao prefeito Phellipe Brito. Em seguida, 
o Vereador José Antônio, comentou a fala do Vereador Joel, afirmando que não era vereador na
legislatura passada, que se fosse não haveria tanto descaso com o dinheiro público. Destacou que
hoje é diferente, que o prefeito Phellipe Brito trabalha certo, porque até os vereadores de situação
fiscalizam, mas como o gestor trabalha correto, os vereadores só tem elogios. Disse que na
gestão anterior era diferente, que os vereadores da legislatura passada tiveram a oportunidade
porque o desmanche foi grande. Afirmou ter ciência de que foram feitas denúncias, cobranças,
enfatizando que antes os vereadores de oposição não eram ouvidos, mas na atual legislatura são.
Destacou que o vereador de oposição cobra e o prefeito atende, bem como atende aos pedidos
feitos pelos vereadores da base. Destacou que o Vereador Márcio Aparecido comentou sobre as
pedras na estrada e o serviço já está sendo executado. Defendeu que não se deve cobrar o que
está sendo feito da forma correta, que não se deve criticar um prefeito que trabalha certo,
enfatizando que todas as vezes que alguém criticar o prefeito Phellipe Brito, sairá em sua defesa.
Afirmou que as estradas estão sendo roçadas, que não tem como especificar todas as estradas,
mas sabe que as estradas de Barreiro, Cainana, Manoel Alves, Canabrava, Baixa Funda, Água
Preta, Várzea, Tamboril e Açude foram roçadas. Disse ainda, que a empresa não presta o serviço
gratuitamente, que é preciso pagar, que se houve o pagamento é porque o serviço foi prestado.
Afirmou que o prefeito Phellipe está fazendo uma gestão com honestidade, clareza, e que
qualquer cidadão pode acompanhar através do portal da transparência. Finalizou a sua fala
agradecendo a presença de todos, a audiência dos internautas e desejando a todos um bom dia.
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Em questão de ordem, o Vereador Reinalvo  solicitou o uso da palavra como vice-líder da 
oposição, o que foi concedido. Em seguida, o Edil cedeu o seu tempo para o Vereador Márcio 
Aparecido. Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que o partido do vereador Márcio 
Aparecido hoje integra a base do governo, franqueando a palavra ao vice-líder da oposição, 
Vereador Reinalvo Rocha. O Vereador Reinalvo questionou o fato de o Presidente ter permitido 
que o Líder de Oposição cedesse o seu tempo para o Líder de Situação, mas naquele momento 
não estava permitindo que cedesse o seu tempo para o Vereador Márcio Aparecido. Em resposta, 
o Senhor Presidente, afirmou que a palavra foi franqueada ao líder da oposição e como ele não
fez uso, automaticamente o vice-líder tem o direito de se manifestar, franqueando a palavra ao
Vereador Reinalvo pelo tempo regimental. Destacou que na sessão anterior foi lido o ofício,
cabendo ao vereador que se sentir prejudicado, tomar as providências cabíveis.
O Vereador Reinalvo pediu aos vereadores de situação que provem que ele fez alguma crítica
ao prefeito Phellipe Brito, se referindo de maneira especial ao Vereador Joel, enfatizando que o
Edil o citou nominalmente e agora tem o dever de trazer uma prova e apresentar na próxima
sessão. Afirmou que faz as suas cobranças ao prefeito, mas não critica, que todos os internautas
tem conhecimento disso, que o seu principal objetivo é ajudar o município. Finalizou desejando
a todos bom dia a um belíssimo final de semana. Logo após, o Presidente da Câmara,
Vereador José César Wanderely Brito, salientou que os vereadores são fiscais do povo e que
defende o prefeito Phellipe Brito porque todos estão vendo as obras sendo executadas, as
estradas sendo encascalhadas, a manutenção da iluminação pública, a reforma das quadras.
Comentou a fala do Vereador Almir, afirmando que a Gruta da Mangabeira vai receber um
belíssimo ginásio de esporte, atendendo uma indicação feita pelo Edil. Comentou a fala do
Vereador Adriano, afirmando que já está sendo feito o levantamento para construção de uma
quadra no povoado do Ingazeiro, atendendo um pedido do Edil. Destacou ter feito um pedido
para construção, em conjunto com outros vereadores, para construção de uma quadra na Várzea
e também vai ser atendido. Afirmou que o atual gestor está trabalhando, ressaltando que são seis
ginásios de esportes em pouco tempo, que se somar a isso a areninha do Bairro Avenida Brasil e
o ginásio da Gruta da Mangabeira são oito equipamentos esportivos. Comentou que esteve
recentemente em Boca da Mata e Laranjeira, passando pelo Boqueirão, que viu de perto a
qualidade do serviço executado, enfatizando que as críticas construtivas são sempre bem vindas,
mas que nem ele e nem a população aceita mais as críticas destrutivas. Agradeceu ao prefeito
pela pavimentação do Maracujá, afirmando que o serviço foi executado com uma belíssima
qualidade, que isso é fruto de muito trabalho. Destacou que o objetivo principal da sua fala é
mostrar para a população que o prefeito Phellipe Brito está dedicando todo seu tempo para
trabalhar em prol do município, salientando que e m recente conversa o gestor firmou que não
está tendo tempo nem para se dedicar à família e aos filhos. Parabenizou o gestor por estar
sempre buscando recursos em Salvador, rogando a Deus que continue assim porque quem ganha
com isso é a população. Falou que quem passa pela estrada do São José de Noé para cidade,
trafega em uma via com altíssima qualidade e isso é muito bom para a população. Destacou que,
da mesma forma, os produtores dos Gerais agora têm estrada de boa qualidade, ressaltando que
isso só faz abrilhantar e melhorar o município. Agradeceu a presença de todos, a audiência dos
internautas, desejou a todos um maravilhoso final de semana e, nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente desejou a todos um bom dia e um belíssimo 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 sete
de maio de dois mil e vinte e dois.
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