


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 Quinta Sessão  Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos três dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
da Câmara esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley 
Brito, tendo como Secretários os Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel 
Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro 
de Presença os seguintes Vereadores: José Cesar Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva 
Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º 
Secretário), Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana, Edinei de Novais Ferreira, 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Ronaldo da Silva Rocha e Sivaldo 
Ferreira da Silva. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão, ao tempo em que solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura da Ata da sessão anterior Dando continuidade, o Senhor Presidente, solicitou 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao 
Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o 
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das 
seguintes matérias: a) – Ofício nº 5594-21, encaminhado pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia, Capeando o Parecer Prévio referente a Prestação de Contas 
da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, exercício financeiro de 2019; b) –Projeto de Resolução 
nº 013/2021, que concede o Titulo Honorifico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor César 
Teixeira Pimentel, apresentado pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, Encaminho a Vossa Excelência o incluso 
Projeto de Resolução Legislativa, que concede o título honorífico de cidadão Ituaçuense a 
Cezar Teixeira Pimentel, solicitando que o mesmo seja apreciado pelo plenário desta Casa. 
JUSTIFICATIVA: Cezar Teixeira Pimentel nascido em 11 de Junho de 1971 é filho de Osmar 
Padro Pimentel e da Sra. Anabenta Maria Teixeira Pimentel. Fixou residência no Município 
de Ituaçu desde o ano de 2006 exercendo suas atividades de comerciante local no ramo de 
autopeças. Pai de dois filhos, Júlio Cezar Debonis Pimentel e Amanda Debonis Pimentel. 
“TEIXEIRA”, como é conhecido pelos ituaçuenses, prestou serviços ao município de Ituaçu, 
Bahia, colecionou diversas amizades, por tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa possuidora 
de vários qualidades, é merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, 
pelos seus serviços prestados ao nosso povo. Na certeza de que esta proposição será aceita por 
todos os colegas Edis, subscrevo-me, Atenciosamente,  Márcio Aparecido Araújo Rocha –
Vereador. Projeto de Reso9lução Legislativa n.º 013, de 03 de dezembro de 2021. “Concede o 
Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Cézar Teixeira Pimentel”. A MESA DA 
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga 
a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense 
ao Senhor Cézar Teixeira Pimentel, pelos serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. 
Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Bahia, 03 de 
Dezembro de 2021. Marcio Aparecido Araújo Rocha – Vereador. Ituaçu-BA, 03 de Dezembro
de 2021. c) - Projeto de Resolução nº 014/2021, que concede o Titulo Honorifico de Cidadão 
Ituaçuense ao Senhor Tadeu Teixeira Correia, apresentado pelo Vereador Reinalvo Rocha 
Ferreira, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da 
Câmara Municipal. Ituaçu-BA, 02 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Encaminho a 
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Vossa Excelência o incluso projeto de Resolução Legislativa, que concede o título honorífico 
de cidadão ituaçuense a Tadeu Teixeira Correia, solicitando que o mesmo seja apreciado pelo 
plenário desta Casa. JUSTIFICATIVA: TADEU TEIXEIRA CORREIA, filho de Antonio correia 
Neto e Elza Rosa Teixeira, nasceu no município de Tanhaçu/BA, no dia 29 de novembro de 
1967, onde viveu até os22 anos de idade. Iniciou sua vida profissional como lavrador, 
passando depois a tratorista e na cidade, trabalhou como marceneiro e tapeceiro. Aos 22 anos 
mudou-se para o Estado de São Paulo, em busca de melhores condições de vida, trabalhando 
como ajudante de supermercado e como auxiliar de produção em uma fabrica de Madeirit. O 
Homenageado viveu em São Paulo aproximadamente 03 (três). Retornando ao Estado da 
Bahia fixou residência no município de vitória da conquista, trabalhando como marceneiro. 
Naquele município casou-se com Vanuzia Santos Teixeira, em meados do ano de í 993, 
gerando o casal O2(dois) Filhos, Mateus Santos Correia e Samuel Santos Correia. No final de 
1998 e inicio de 1999, sofreu um grande revés na sua vida, com a fim do seu casamento, 
vindo a perambular pelas cidades como andarilho, sendo que, de cidade em cidade, chegou 
aqui em nosso município onde foi amparado por pessoas bondosas, dentre eles, o saudoso 
Euzino Figueredo da Silva, popularmente conhecido como Sr. "Zino", cuja família o adotou 
como um filho, tendo o Sr. Zino lhe propiciando emprego na sua carpintaria, atuando o 
homenageado como carpinteiro. Passado algum tempo, conheceu a Sra. Vanda Lúcia Souza 
de Oliveira, in memoria com quem teve 02 (quatro) filhos: Fernanda Oliveira Correia e 
Gabriel Oliveira Correia. Atualmente é casado com a Sra. Rosangela Santos Correia, com 
quem convive há mais de 08 (oito) anos. O homenageado atua como Microempreendedor 
individual desempenhando seu ofício na sua pequena carpintaria, sempre com dedicação e 
honestidade, contribuindo para o desenvolvimento do nosso município. por toda a sua 
dedicação à comunidade, Tadeu Teixeira correia, alcançou o merecimento de receber esse 
titulo de Cidadão ituaçuense. Na certeza de que esta proposição será aceita por todos os 
colegas Edis, subscrevo-me, Atenciosamente, Reinalvo Rocha Ferreira – Vereador. Projeto de 
Resolução Legislativa n.º 014, de 02 de Dezembro de 2021. “Concede o Título Honorífico de 
Cidadão Ituaçuense ao Senhor Tadeu Teixeira Correia”. A MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a 
seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense 
ao Sr. Tadeu Teixeira Correia, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – 
Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-
BA, em 02 de dezembro de 2021. Reinalvo Rocha Ferreira – Vereador; d) Requerimento 
apresentado pelos Vereadores, Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade, abaixo 
transcrito: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores. Ituaçu (BA), 26 de Novembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Plenário da Câmara Municipal de 
Ituaçu no dia 03 de Novembro de 2021 o seguinte requerimento: “Solicitação de 
Comparecimento da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Emanuela Silva Rocha Costa”. 
JUSTIFICATIVA: Conforme o Art. 198 do Regimento interno, os Secretários Municipais, 
serão convocados a comparecer á Câmara através de requerimento escrito de qualquer 
vereador e aprovado em plenário. Respeitando o parágrafo primeiro do referido artigo, 
argumento que as razões do presente requerimento, trata de assuntos relacionados à 
disponibilização de atendimento medico em localidades rurais e que após aprovação desta 
solicitação aguarda do Primeiro Secretário em obediência ao parágrafo segundo que 
combinará com a citada autoridade o dia e a hora para seu comparecimento que não ocorrerá 
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antes de 10 dias, nem depois de 30 dias. Ainda que seja a presença do mesmo durante a 
realização de sessão legislativa. Na certeza da aprovação deste Plenário, rogo os votos de 
estima e apreço. Atenciosamente, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador - PP; Tertulina Silva 
Andrade - Vereadora – PP; e) - Indicações apresentadas pelo Ver. Adriano Silva Machado,
abaixo transcritas: I - Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Construção de Passagem Molhada no Riacho do Boqueirão – Altura da propriedade do Sr. 
Reinaldo Tubaína e Sr. Aloísio”. JUSTIFICATIVA: No período chuvoso as pessoas que ali 
residem encontram grandes dificuldades de locomoção, ficando ate isolada durante as fortes 
enxurradas que ali transbordam, impossibilitando o acesso a Sede do Município. A construção 
de Passagem Molhada trará a todos que utiliza aquela vicinal um maior conforto e segurança 
durante o ir e vir de seus afazeres diários, bem como, numa possível situação de ajuda medica
nos períodos chuvosos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado -Vereador –
PSB; II - Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. 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 atendimento médico na localidade de Catingueiro para atender as comunidades de 
Catingueiro, Ingazeira e Chico Roxo.” JUSTIFICATIVA: A saúde preventiva é o melhor 
caminho para remediar doenças, e não necessariamente tratá-los. O seu principal objetivo é 
evitar que esse tipo de ocorrência surja para que, assim, o paciente tenha mais qualidade de 
vida e longevidade sem precisar de intervenções terapêuticas. A medicina preventiva se volta 
aos cuidados preliminares onde ocorre o rastreio do paciente de modo a acompanhar 
rotineiramente seu estado de saúde, prevenindo inclusive a progressão de determinadas 
patologias. O Município de Ituaçu é extenso e em sua grande maioria, formada de povoados 
de difícil acesso, haja vista a geografia que se desenvolveu nestes solos, o que dificulta a 
locomoção de pessoas acamadas e com mobilidade reduzida, que residem nestes longínquos 
povoados. Deste modo é importante que a Secretária Municipal de Saúde pense estratégias de 
aproximar o profissional de saúde dos Munícipes, considerando além da necessidade a 
facilidade do deslocar do profissional que já dispõe de transporte adequado, fornecido pelo 
Município. Por isso, rogo a Vossa Excelência para que interceda em favor dos moradores da 
localidade de Catingueiro, a fim de dispor de profissional de saúde habilitado para que possa 
cuidar da saúde de todos que ali residem. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais 
edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva 
Machado - Vereador – PSB; III - Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. 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 preventiva e corretiva na rede de esgoto do Município, notadamente nas 
imediações da Escola Charles Darwin”; JUSTIFICATIVA: A extensão de esgotamento 
sanitário do município de Ituaçu é longa e requer constante manutenção. Além da manutenção 
preventiva, faz necessário em caráter de urgência a manutenção corretiva, visto que o cuidado 
com o esgotamento sanitário esta intimamente ligada a saúde publica. Por isso, rogo ao 
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executivo que providencie com a urgência que o caso requer a manutenção corretiva na rede 
esgoto da rua da referida Escola. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e 
tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - 
Vereador – PSB; f) - Indicação apresentada pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Reforma 
do Parquinho no Centro da Praça Barão do Sincorá, nesta cidade de Ituaçu/Bahia”. 
JUSTIFICATIVA: A praça central é um dos refúgios de lazer que o Município de Ituaçu 
oferece aos seus residentes. Aos domingos e finais de semana é comum que todos se 
desloquem ate a praça para compartilhar momentos bons com amigos e pessoas que chegam 
ao Município e durante a descontração e diversão aquelas famílias que tem filhos deixam os 
mesmos se divertindo no Parquinho Infantil. Ocorre que a cada dia o parquinho tem piorado o 
seu estado de conservação necessitando assim de URGENTE REFORMA, para que os nossos 
munícipes possam aproveitar daquela área de lazer, e que as famílias tem cobrado, com receio 
de que seus filhos sofram acidentes naquelas imediações em decorrência do estado de 
conservação. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador – PP; g) 
- Indicações apresentadas pelo Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, abaixo transcritas: I –
Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. 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
estrada vicinal na localidade de Catingueiro até Angico”. JUSTIFICATIVA: As Estradas
vicinais são facilitadoras no  escoamento da produção agrícola, visto que a maioria das áreas
produtivas está localizada em pontos de acesso restrito. É fato que o agronegócio é pilar
importante da economia brasileira e locomotiva da economia local. Dessa forma, as estradas
vicinais são muito importantes para o desenvolvimento econômico dos Municípios e alavanca
a capitalização particular das diversas comunidades rurais. Além disso, por meio das estradas
vicinais, a população rural tem acesso a serviços de saúde, educação e lazer o que tornas tais
vias essenciais para a vida dessa população, por isso solicito que a gestão publica municipal
adote as providencias necessárias para manutenção daquelas estradas. Certo do acolhimento
de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração.
Atenciosamente, Márcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PL; II - Exmo. Senhor José
Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03
de Dezembro de 2021. 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: “Pavimentação Complementar entre Escola/Igreja;
Escola/Associação; Associação/PSF/Quadro Poliesportiva e entre a Quadra e a Escola Ramiro
Barbosa”. JUSTIFICATIVA: Já existe verbas destinada a pavimentação da localidade de São
Jose e para que se aproveite já a construção da benfeitoria é necessário que o executivo crie
planejamento para que de forma única realize todos os serviços já existentes naquele
arredores. Além do mencionado é evidente que com a pavimentação evita o crescimento de
matos e o acumulo de lixo, gerando assim benefícios para a Administração. Certo do
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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; h) - 
Indicações apresentadas pelo Ver. Edinei de Novais Ferreira, abaixo transcritas: I – Exmo. 
Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. 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 Ladeira do São João que 
liga a Sede de Ituaçu ao Distrito de Tranqueiras”. JUSTIFICATIVA: As estradas vicinais são 
importantes meios de locomoção das pessoas, notadamente aquelas que residem em zona 
rural, pois necessitam constantemente para um socorro no momento da procura da saúde, bem 
como escoa a produção agrícola além de interagir a comunidade. A Ladeira de que trata a 
presente indicação é bastante íngreme e com as fortes chuvas abre profundas crateras no seu 
meio, além de que tratam de um importante acesso que as pessoas se deslocam para trabalhar 
nas atividades rurais, e quando necessitam vir ate a sede do município. Certo do acolhimento 
de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração.
Atenciosamente, Edinei de Novais Ferreira - Vereador – PL; II - Exmo. Senhor José Cesar 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de 
Dezembro de 2021. 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 de Prata da Ovelha, São 
Mateus, Capiançu, Taquari e Cobertura da Quadra da Prata da Ovelha”. JUSTIFICATIVA: A
iluminação publica é importante para manutenção da ordem, visto que comprovadamente 
diminui o risco de roubos e furtos, além de tornar os locais frequentáveis à noite, por 
considerar que transitam em local que oferece segurança. Desta maneira, rogo ao executivo 
para que realize a manutenção nos postes de iluminação, com substituição de lâmpadas nas 
mencionadas, bem como a cobertura na quadra esportiva da localidade de Prata da Ovelha, 
considerando que esporte é vida e devem ser acessados por todos. Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente, Edinei de Novais Ferreira - Vereador – PL; i) - Indicações 
apresentadas pela Ver. Tertulina Silva Andrade, abaixo transcritas: I – Exmo. Senhor José 
Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 
de Dezembro de 2021. 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: “Atendimento de medico EXCLUSIVO para Mandassaia e 
Guigó com a manutenção do atendimento integral no PSF de Lagoa dos Patos”. 
JUSTIFICATIVA: Todos as comunidades precisam de atendimento medico, por isso a 
secretária de Saúde deve elaborar um cronograma de atendimento eficaz que não atrapalhe no 
desenvolvimento dos serviços que já estão sendo prestados em algumas comunidades. Ocorre 
que a administração ao disponibilizar o atendimento medico na região de Mandassaia, deixou 
descoberto a Unidade de Saúde da localidade de Lagoa dos Patos e que esse profissional já 
assiste diversas outras comunidades, fazendo necessário que seja repetida as formas de 
trabalhos das gestões anteriores, com disponibilização de medico para essas comunidades 
sem, portanto, desfalcar os que já atuam na localidade supramencionada. 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 
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consideração. Atenciosamente, Tertulina Silva Andrade - Vereadora – PP; II - Exmo. Senhor 
José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 03 de Dezembro de 2021. 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 protetores solares para 
servidores que atuam nos serviços com exposição aos raios de sol”. JUSTIFICATIVA: A
jornada de trabalho não é fácil para os servidores que tem de lidar com diferentes situações, 
inclusive com a exposição ao sol escaldante de nosso município. Aliado a isso, sabemos que 
os protetores solares são de valores bastantes elevados e pesam no bolso na hora da aquisição. 
Com a compra em grandes quantidades, o município consegue fazer essa aquisição com preço 
em conta, alem de ajudar no conforto e segurança de seus trabalhadores. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente. Tertulina Silva Andrade - Vereadora – PP; J) - I – Indicações 
apresentadas pelo Ver. Almir Santos Pessoa, abaixo transcritas: I - Exmo. Senhor José Cesar 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de 
Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que 
seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, 
abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Roçagem de estradas que liga a localidade de Riacho do 
Carneiro e estudo de viabilidade para construção de Passagem Molhada”. JUSTIFICATIVA: É
sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenharem as atividades de 
roçagem de estradas vicinais, bem com promover toda manutenção necessária para oferecer 
aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e vir. 
Com o advento das chuvas, a vegetação ressurge e os galhos se entrelaçam meio as estradas 
assim sendo, solicito do Poder Publico Municipal que promova a poda e/ou roçagem da 
estrada vicinal que liga a localidade de Riacho do Carneiro, por considerar que a vegetação 
compromete o campo de visão da estrada, prejudicam o enxergar dos motoristas que ali 
transitam, podendo acarretar graves acidentes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender 
esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, 
Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD; II - Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021.
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita:
INDICAÇÃO: “Reforma geral na Quadra do Rapa (Rua Castro Alves), com cobertura e 
construção de banheiros a fim de servir a comunidade e a Escola Juvenal Wanderley”. 
JUSTIFICATIVA: As atividades esportivas são importantes meios de socializar a comunidade, 
interagindo com todos os residentes em seus arredores, bem como proporcionar condições de 
saúde adequadas aos praticantes de atividades físicas. Há muito tempo que a Quadra 
Poliesportiva da Rua Castro Alves, não passa por intervenção e, portanto, necessita urgentes 
reparos. Devido aquelas instalações ser também utilizadas pelos alunos da Escola Juvenal, 
merece atenção especial com a cobertura do mesmo e a construção de banheiros para os 
desportistas. 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, Almir Santos Pessoa - Vereador – 
PSD; III - Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
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Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção de 
Estradas do JATOBÁ sentido MAÇAL”. JUSTIFICATIVA: Estradas vicinais de boa qualidade 
são de extrema importância para a população rural, visto que na maioria das vezes, é a única 
cobrança insistente do homem do campo que existindo meios, cria seu próprio sustento 
familiar e necessita de boas estradas para comercializar seus produtos agrícolas, advindo da 
agricultura familiar. Deste modo, solicito do poder publico municipal a inclusão das estradas 
vicinais da localidade de Jatobá como prioridade, considerando as atuais condições de 
trafegabilidade daquelas imediações. 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; IV – Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Reforma na Creche do Distrito de Tranqueiras”. JUSTIFICATIVA: Devido às intempéries do 
tempo as estruturas de quase todas as escolas estão parcialmente ou totalmente 
comprometidas o que oferece um risco as pessoas e principalmente as crianças que precisam 
estudar necessitando urgentemente da intervenção do poder publico municipal de modo a 
promover uma reforma naquelas dependências propiciando um conforto e tranquilidade aos 
pais que deixam suas crianças para trabalharem. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não 
medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-
me, 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; V - Exmo. Senhor 
José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 03 de Dezembro de 2021. 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 nas 
localidades de Mamonas, São Mateus e Coité”. JUSTIFICATIVA: A iluminação publica é 
importante para manutenção da ordem, visto que comprovadamente diminui o risco de roubos 
e furtos, além de tornar os locais frequentáveis à noite, por considerar que transitam em local 
que oferece segurança. Desta maneira, rogo ao executivo para que realize a manutenção nos 
postes de iluminação, com substituição de lâmpadas nas localidades mencionadas, bem como 
a colocação de braços de lâmpadas, considerando que tem sido uma cobrança constante dos 
moradores daquelas regiões. 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; VI - Exmo. Senhor José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de 
Passagem Molhada ou Ponte Sob o Riacho de Dona Creuza - MAÇAL”. JUSTIFICATIVA:
Diante as fortes chuvas que caem sobre a região da Caatinga, diversos riachos estão alagados 
e impossibilitado ate mesmo de deslocar veículos leves e pequenos. O conhecido como 
Riacho de Dona Creuza, situado na localidade do Maçal necessita urgente de intervenção do 
poder publico, seja na construção de uma ponte ou ate mesmo de uma passagem molhada, 
facilitando assim o acesso das pessoas que residem naquele entorno. Certo do acolhimento de 
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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; l) - Indicações apresentadas pelo 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, abaixo transcritas: I – Exmo. Senhor José Cesar Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 03 de Dezembro de 
2021. 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 Estrada no Sentido da Localidade de Barbosa e 
levantamento de dados com os trechos intransitáveis no Município para providencias mais 
urgentes” JUSTIFICATIVA: As Estradas vicinais são facilitadoras no escoamento da 
produção agrícola, visto que a maioria das áreas produtivas está localizada em pontos de 
acesso restrito. É fato que o agronegócio é pilar importante da economia brasileira e 
locomotiva da economia local. Dessa forma, as estradas vicinais são muito importantes para o 
desenvolvimento econômico dos Municípios e alavanca a capitalização particular das diversas 
comunidades rurais. Além disso, por meio das estradas vicinais, a população rural tem acesso 
a serviços de saúde, educação e lazer o que tornas tais vias essenciais para a vida dessa 
população. Portanto é necessário um olhar atento das autoridades municipais, na manutenção 
das vias, inclusive com os serviços de levantamento de dados para que possa focar naqueles 
trechos mais críticos, como é o caso da via que dar acesso a localidade de Barbosa. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente, Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; II - Exmo. Senhor 
José Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 03 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação 
de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Reforma da Do Prédio Escolar da 
Localidade de Mamona com recuperação do telhado”. JUSTIFICATIVA: Com o advento da 
nucleação de escolas municipais, é sabido por todos que muitas escolas de pequeno porte, 
foram desativadas e que os moradores das localidades as utilizam para promover atividades 
diversas nestes espaços a exemplo de cursos de formação, catequese, demais atividades 
religiosas e principalmente para funcionamento de sessões para eleições. Ocorre que devido 
às intempéries do tempo as estruturas de quase todas as escolas estão parcialmente ou 
totalmente comprometidas o que oferece um risco as pessoas que se obrigam a fazer as suas 
atividades nestes ambientes, além de que o Cartório Eleitoral, pode a qualquer momento 
suspender as votações nesses locais, considerando o estado de conservação. Na localidade de 
Mamona não é diferente e necessita urgentemente da intervenção do poder publico municipal 
de modo a promover uma reforma naquelas dependências propiciando um conforto aos 
moradores que utilizam a escola desativada daquela localidade.  Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder 
Executivo, não medirá esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e 
necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente, Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; m) - 
Moção de Pesar pelo falecimento do ex-vereador, Dr. Antônio Augusto Medrado dos Anjos e 
Silva, apresentada por esta Edilidade, com o seguinte teor: Á Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu-Bahia. Ituaçu, 03 de dezembro de 2021. Apresentamos a esta Casa 
Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Augusto Medrado dos 
Anjos e Silva. MOÇÃO DE PESAR: Antônio Augusto Medrado dos Anjos e Silva é filho de 
Anísio da Cal e dona Iramaia. Nascido em 07/05/1950 na fazenda Cal, no município de 
Ituaçu, Bahia, onde também foi criado até os 16 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro 
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para fazer o curso técnico de contabilidade. Lá, trabalhou na gráfica do seu irmão Milton e foi 
em um Escritório de Advocacia e Contabilidade, que rendeu muitas histórias para contar, que 
incluíram até famosos. Conseguiu ingressar na faculdade de Direito da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e se formou em 22/0311979, data em que, finalmente, pôde retornar 
para sua amada ltuaçu e conviver mais com sua família de 11 irmãos, que tanta falta fez 
durante sua estada no Rio. Inclusive, foi no aniversário de um ano de sua sobrinha e afilhada 
Renata que conheceu a mulher da Sua vida, com quem viria a se casar, em 2811211985, na 
cidade de Guanambi: a professora Norma Neide. A mulher que lhe deu os melhores anos de 
Sua vida, especialmente os de 1987, 1990 e 2004, anos do nascimento de seus 3 filhos. Mas, 
seu coração também pertencia à política: foi ativo nessa vida desde que voltou a ltuaçu, se 
espelhando em seu pai e outros familiares que também participaram de política e deixaram 
boas lembranças em sua memória. Dr. Augusto, como era conhecido de todos, foi vice-
prefeito da cidade de ltuaçu nos mandatos de 1982 e 1996 e vereador nos mandatos de 2000, 
2004, 2012 e Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de ltuaçu. Foi com essa atuante vida 
política que conseguiu o Colégio Estadual Frei Pedro Tomás Margallo (CEFPTM) para ltuaçu 
em 1987, uma realização tanto para alunos quanto para professores e demais funcionários. 
Não foi só em ltuaçu que fora influente, nas cidades de Contendas do Sincorá, Barra da Estiva 
e Tanhaçu também fez sua carreira, tanto que recebeu o Título de Cidadão Tanhaçuense, no 
ano de 2001, pelos serviços prestados àquele município. Além de títulos, o maior trunfo 
conquistado por Antônio Augusto durante sua jornada política foi às pessoas que com ele 
conviveram e criaram laços. Muitas amizades também nasceram do ofício que amava exercer: 
a arte de advogar Colegas advogados, juízes, delegados, secretários, oficiais de justiça, 
Trabalhadores dos Fóruns e das Prefeituras de ltuaçu, Tanhaçu, Contendas do Sincorá e Barra 
da Estiva, todos os ajudados por ele. As 00hs33min do dia 28.11.2021, o lembrado como 
Advogado do Povo ou Advogado dos Pobres durante seu velório, Antônio Augusto, faleceu 
no Hospital Santa Izabel, em Salvador, Bahia, por problemas respiratórios. Sua esposa, 
Norma Neide; seus filhos, Augusto Frederico, Marcos André e Ana Carolina; sua nora, Diele 
Tamile; sua neta, Maria Luísa e sua mais recente afilhada, Ana Gabriele amariam poder 
cantar e ouvir com você mais uma vez "Como é Grande o Meu Amor por Você", do seu 
cantor preferido, Roberto Carlos. Assim, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a 
ANTÔNIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA, merecedor de todos os nossos 
reconhecimentos, ressaltando que esta homenagem não é só do anseio dos Vereadores, mais 
de todos os ituaçuenses. Por tudo isso, temos que rogar a Deus para que dê a sua alma muita 
paz, sossego e as glórias do Céu e aos seus familiares a resignação por tão grande e triste 
perda. Que Deus os conforte e os ampare. Assim, solicito a Vossa Excelência que, após os 
trâmites regimentais, seja a presente Moção transcrita nos Anais desta Câmara e dela seja 
dado conhecimento aos familiares do nosso saudoso amigo, ANTÔNIO AUGUSTO MEDBADO 
DOS ANJOS E SILVA. "Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do 
mundo... Como é grande o meu amor por você!" Roberto Carlos. Adriano Silva Machado –
Vereador PSB; José Antônio Brito Fontana – Vereador PSB; Reinalvo Rocha Ferreira –
Vereador PP; Márcio Aparecido Araújo Rocha – Vereador PL; Almir Santos Pessoa –
Vereador PSD; José César Wanderley brito – Vereador PP; Joel Teixeira Silva – Vereador 
PSB; Ronaldo da Silva Rocha – Vereador PSAD; Sivaldo Ferreira da Silva – Vereador PP; 
Tertulina Silva Andrade – Vereadora PP; Ednei Novais Ferreira – Vereador PL. Em seguida, 
o Senhor Presidente pediu a todos os vereadores e pessoas presentes que ficassem de pé para
realizar um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Dr. Antônio Augusto Medrado
dos Anjos e Silva, ressaltando que o mesmo representou o município como vice-prefeito,
Presidente desta Casa, Vereador, Presidente de partido e lutou arduamente como advogado,

Fl. 261V 

18/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 10

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



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

como colega, como parceiro de Ituaçu. Logo após, o Senhor Presidente, pediu uma salva de 
palmas, ao tempo em que, encaminhou as Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e 
de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos 
Municípios, referente às contas da Prefeitura Municipal de Ituaçu, exercício financeiro de 
2019, de responsabilidade do gestor Adalberto Alves Luz, para apreciação e apresentação dos 
pareceres, sobre a referida prestação de contas e parecer prévio. Na sequência, o Senhor
Presidente, franqueou a palavra aos Edis para fazer comentários sobre os expedientes lidos. 
Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo o Edil agradeceu a presença do advogado Dr. Helcônio, do 
Sr. Lauro Pires e do Secretário de Assistência Social, Senhor José Carlos dos Anjos Silva e 
demais pessoas, ao tempo em que, manifestou os seus sentimentos aos familiares de Dr.
Antônio Augusto, afirmando que foram colegas por vários mandatos, que não esteve presente
no velório porque estava viajando, mas gostaria de deixar registrado os seus sinceros 
sentimentos à família enlutada, rogando a Deus que conforte o coração de todos. Em seguida, 
manifestou os seus sentimentos aos familiares de ‘Carlinhos’, afirmando ter tomado
conhecimento do seu falecimento durante a viagem, que era um filho de Ituaçu, amigo de 
todos, que construiu família e gostaria de deixar registrado os seus sentimentos a todos os 
familiares, especialmente aos seus pais Dona Mimi e Otaviano. Fazendo uso da palavra, o 
Senhor Presidente, disse que fazia suas as palavras do Vereador José Antônio, em relação a 
‘Carlinhos de Dona Mimi’, ‘Carlinhos de Otaviano’, manifestando os seus sentimentos a 
todos os familiares pela perda inesperada. Manifestou os seus sentimentos aos familiares de 
Dr. Antônio Augusto, destacando que foram pessoas boas em Ituaçu, que se foram. Em
seguida, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA,  e colocou em discussão e votação 
as seguintes matérias: a) -  Segunda discussão e votação do Projeto de Lei Legislativa nº 
003/2021, que “Institui a politica de atendimento à Mulher vítima de violência no município 
de Ituaçu/BA, de autoria da Vereadora Tertulina Silva Andrade. Em discussão, usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. José Antônio Brito Fontana: Invocando a condição de 
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o Edil pediu vistas ao Projeto
de Lei Legislativa n.º 003/2021, destacando que o objetivo é fazer uma análise mais
aprofundada, pois na sessão anterior não estava presente por motivo de força maior. Disse que 
sempre foi favorável a todo projeto que beneficia o povo, principalmente as mulheres, mas
que é preciso analisar a questão financeira, destacando que alguns projetos geram despesas
para o município e é preciso aperfeiçoá-los. Convocou os membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças e de Legislação, Justiça e Redação Final para fazer uma análise
conjunta do projeto. Ver. Joel Teixeira Silva: Afirmou que não pôde estar presente na sessão
anterior e pediu vistas ao Projeto de Lei Legislativa n.º 003/2021. Continuando, o Senhor 
Presidente, concedeu vistas do Projeto de Lei Legislativa nº 003/2021 aos Vereadores José
Antônio e Joel, ficando a votação do referido projeto de lei, para ser realizada na próxima 
sessão.. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Comentou a fala do Vereador José Antônio, 
afirmando que os projetos que geram gastos para o poder executivo são inconstitucionais e 
que a Câmara não pode votar sem fazer uma análise mais aprofundada da matéria. Afirmou
que, antes da segunda votação, vai querer uma cópia do Projeto de Lei nº 003/2021 para 
analisar e eventualmente propor alguma emenda. Prosseguindo, o Senhor Presidente voltou a 
colocar em votação as seguintes matérias: a) -Projeto de Resolução nº 013/2021, que 
“Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR CÉZAR TEIXEIRA 
PIMENTEL”, apresentado pelo Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, acima transcrito, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade de votos; b) - Projeto de Resolução nº 014/2021 que
“Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Tadeu Teixeira Correia,
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apresentado pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, acima transcrito, sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade de votos; c) - Requerimento apresentado pelos Vereadores, Reinalvo Rocha 
Ferreira e Tertulina Silva Andrade, para convocar a Secretária de Saúde, para prestar 
esclarecimento acerca da área de saúde, acima transcrito, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade de votos; d) – Indicações apresentadas  pelo Vereador Adriano Silva Machado, 
acima transcritas: I - “Construção de Passagem Molhada no Riacho do Boqueirão – Altura da 
propriedade de Reinaldo Tubaína e Sr. Aloísio”; II - “Disponibilização de atendimento 
médico na localidade de Catingueiro para atender as comunidades de Catingueiro, Ingazeira e 
Chico Roxo”; III - “Manutenção preventiva e corretiva na rede de esgoto do Município, 
notadamente nas imediações da Escola Charles Darwin”, sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; e) - Indicação apresentada pelo Vereador Reinalvo 
Rocha Ferreira, para a “Reforma do Parquinho no Centro da Praça Barão do Sincorá, nesta 
cidade de Ituaçu/Bahia”, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; f) - 
Indicações apresentadas pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, acima transcritas: I - 
“Manutenção da estrada vicinal na localidade de Catingueiro até Angico”; II - “Pavimentação 
Complementar entre Escola/Igreja; Escola/Associação; Associação/PSF/ Quadro 
Poliesportiva e entre a Quadra e a Escola Ramiro Barbosa; sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; g) - Indicações apresentadas pelo Vereador Edinei de 
Novais Ferreira: I - “Manutenção da Ladeira do São João que liga a Sede de Ituaçu ao Distrito 
de Tranqueiras”; II - “Manutenção da iluminação publica de Prata da Ovelha, São Mateus, 
Capiançu, Taquari e Cobertura da Quadra da Prata da Ovelha”; acima transcritas, sendo as 
referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; h) - Indicações apresentadas pela 
Vereadora Tertulina Silva Andrade: I -“Atendimento de medico EXCLUSIVO para 
Mandassaia e Guigó com a manutenção do atendimento integral no PSF de Lagoa dos Patos”; 
II - “Disponibilização de protetores solares para servidores que atuam nos serviços com 
exposição aos raios de sol”; acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; i) - Indicações apresentadas pelo Vereador Almir Santos Pessoa: 
“Roçagem de estradas que liga a localidade de Riacho do Carneiro e estudo de viabilidade 
para construção de Passagem Molhada”; II - “Reforma geral na Quadra do Rapa (Rua Castro 
Alves), com cobertura e construção de banheiros a fim de servir a comunidade e a Escola 
Juvenal Wanderley”; III - “Manutenção de Estradas do JATOBÁ sentido MAÇAL”; IV - 
“Reforma na Creche do Distrito de Tranqueiras”; V - “Manutenção da iluminação publica nas 
localidades de Mamonas, São Mateus e Coité”; VI - “Construção de Passagem Molhada ou 
Ponte Sob o Riacho de Dona Creuza - MAÇAL”, acima transcritas, sendo as referidas 
indicações aprovadas por unanimidade de votos; j) - Indicações apresentadas pelo Vereador
Sivaldo Ferreira da Silva: I - “Manutenção da Estrada no Sentido da Localidade de Barbosa e 
levantamento de dados com os trechos intransitáveis no Município para providencias mais 
urgentes”; II - “Reforma do Prédio Escolar da Localidade de Mamona com recuperação do 
telhado”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de 
votos; l) - Moção de Pesar pelo falecimento do ex-vereador, Dr. Antônio Augusto Medrado 
dos Anjos e Silva, apresentada por esta Edilidade, acima transcrita, sendo a referida Moção de 
Pesar aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade, o Senhor Presidente, falou 
que por motivo de força maior a vereadora Tertulina estava autorizada a se retirar da sessão 
antes do término, ao tempo em que, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE, e franqueou a 
palavra aos Edis por quinze minutos, para fazerem comentários sobre assunto de qualquer 
natureza. Usaram da palavra os seguintes vereadores: Ver. Ednei de Novais Ferreira:
Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais 
uma sessão, rogando que Ele dê sabedoria a todos. Continuando, afirmou que na estrada entre 
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o Taquari e Capim Açu passam as vans do transporte escolar, que o trecho está muito crítico,
pediu ao prefeito que mande tapar pelo menos os buracos maiores, destacando ser um pedido
dos moradores. Disse ter feito uma indicação a pedido dos moradores do Coité e Arrecife,
pedindo para fazer a estrada saindo do São João de Antonito, mas por enquanto não foi
atendido. Destacou que chegou a época das chuvas, estar ciente de que se fizer em uma
semana, na próxima pode estar ruim novamente, mas que se deixar acabar é ainda pior. Disse
que esse é um pedido dos moradores, um pedido seu, destacando estar levando ao
conhecimento dos vereadores, do poder executivo e da população de Tranqueiras e região,
que está necessitando. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, a Vereadora disse que o atendimento está sendo agendado no PSF da Laje, que
na semana passada encontrou uma menina no hospital, destacando que ela estava muito
nervosa porque levou uma que estava passando mal e não conseguiu atendimento no PSF da
Lage, que só teria vaga para atendimento em janeiro. Defendeu que o atendimento no PSF
dever ser por ordem de chegada, questionando o porquê da exigência de agendamento.
Afirmou que o PSF é para atender quem está necessitando, destacando ter muita consideração
pela equipe da unidade, que considera demais a todos, que os profissionais trabalham muito
bem desde a gestão anterior, que gosta demais deles, que toda vez que vai lá é bem atendida.
Falou que o requerimento pedindo a vinda da Secretária de Saúde é para ela explicar o
funcionamento dos PSFs, afirmando ser complicado que as pessoas percam viagem e não
consigam atendimento. Disse que essas pessoas procuram os PSFs, não são atendidos e vem
para o Hospital, que um rapaz dos Morros teve que aguardar até às 17h para ser atendido no
Hospital. Pediu para a Secretária de Saúde que tome uma providência e colocasse por ordem
de chegada, enfatizando que o objetivo não é atender cem pessoas por dia, mas sim colocar
um limite e deixar vagas para o atendimento das urgências. Em seguida, a Vereadora
Tertulina, afirmou que a atual gestão está construindo pontes, pedindo que seja construída
uma ponte no riacho da Lagoa da Lage, no fundo da igreja, na saída para o Barreiro,
afirmando que lá tem bastante aluno que atravessa e é difícil para eles passarem no tempo de
chuva. Salientou que pode ser feita a ponte ou uma passagem molhada, desde que resolva o
problema. Sobre o projeto, afirmou que os Edis estão certos em pedir vistas, analisar certinho
e fazer as coisas bem-feitas. Pediu aos seus pares que pensem bem no projeto, afirmando ser
muito triste ver uma mulher sofrer violência e não ter os devidos cuidados, ou não denunciar
os agressores por medo ou por não ter um lugar para ir, ou até mesmo por vergonha. Disse
que o projeto tem como finalidade garantir à mulher, vítima de violência, os melhores
cuidados para que fiquem seguras. Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido, destacou que
o artigo 151 do Regimento Interno determina que os pedidos de vistas sejam submetidos à
deliberação do plenário, enfatizando que o pedido poderá ser feito por qualquer vereador e
deliberado pelo plenário, apenas com encaminhamento de votação, desde que a proposição
não esteja tramitando em regime de urgência. Enfatizou que todos os pedidos de vistas têm
que ser colocados em votação no plenário e, caso não seja aprovado, segue o projeto segue o
trâmite normal. Continuando, a Vereadora Tertulina, pediu aos seus pares que analisassem
bem o projeto, afirmando estar ciente de que vai gerar custo para a Prefeitura porque na hora
que a mulher estiver na rua, receberá o apoio da Prefeitura e isso tem um custo. Disse que o
projeto está sendo aprovado agora, mas vai valer para nas próximas gestões também. Em
aparte, o Vereador Almir, que alguns vereadores pediram vista para analisar a legalidade da
lei, enfatizando que os Edis não podem propor projetos que gerem gastos para o município,
que esse é o questionamento dos Edis. Afirmou que a Câmara pode até aprovar o projeto, mas
o prefeito não tem como sancionar. Voltou a afirmar que os vereadores não têm o poder de
ordenar despesas para o poder executivo através de projetos de lei, que se estivesse errado o
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Assessor Jurídico, Dr. Erick Menezes, poderia corrigi-lo. Prosseguindo, a Vereadora 
Tertulina, disse que pode existir um custo, manifestando o seu agradecimento a quem votar 
pela aprovação do projeto de lei, salientando que vai respeitar a opinião de quem votar contra, 
ao tempo em que, agradeceu a Deus pelas chuvas. Em aparte, o Vereador Almir, disse não 
ser contra o referido projeto, destacando que o mesmo foi aprovado por unanimidade na 
primeira votação, mas é preciso analisar um parágrafo do projeto que gera gastos para o 
município, destacando ser preciso analisar a legalidade para dar prosseguimento. Ver.
Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a 
Deus por participar de mais uma sessão. Salientou que em muitas regiões a situação das 
estradas está muito precária, que está ciente de que isso ocorreu em razão do início do período 
de chuvas, que só tem a agradecer a Deus por ter mandado muita chuva, mas que isso deixou 
as estradas muito ruins. Disse que não pode falar de todas as estradas do município porque 
não visitou todas as regiões, mas nas regiões que tem costume de frequentar está vendo a 
situação. Mencionou que o ideal é que, no mínimo uma vez por ano, seja passada a máquina 
em cada estrada, ressaltando que o ano já está quase chegando ao final. Pediu ao poder 
executivo que estabeleça um cronograma para que todas as regiões sejam beneficiadas, 
destacando que algumas regiões se destacam na produção agrícola e merecem uma atenção 
ainda maior. Falou que a região da Ovelha, Tamboril, Boca da Mata e Almas Pobres produz 
muito maracujá, morango, manga, açafrão e café, que o acesso está ruim. Disse que a estrada 
que liga Ovelha a Almas Pobres está interditada no trecho conhecido como Ladeira das Almas 
Pobres. Afirmou que na semana passada tombou um caminhão nessa estrada porque a água 
estava passando por cima da ponte, o motorista tentou passar e o caminhão acabou tombando. 
Defendeu ser preciso fazer um trabalho no local para melhorar a situação, afirmando que um 
amigo seu está pegando maracujá na região da Lajinha e está tendo que passar pela Boca da 
Mata, Rio do Morro e Barra da Estiva. Pediu ao poder executivo que faça o melhoramento 
dos trechos mais críticos, que estão intransitáveis, destacando que com as chuvas a tendência 
é arruinar mais. Solicitou do prefeito que faça uma intervenção na ladeira das Almas Pobres, 
destacando que a cobranças é grande, que os moradores da localidade cobram muito do 
vereador e está fazendo o pedido em nome da população. Disse já ter pedido várias vezes uma 
intervenção no córrego do povoado de Mamonas, conhecido como Córrego de Dona Maria de 
Louro, afirmando que está para fechar, para não passar mais carro no local. Falou que no local 
abriu uma cratera muito grande de um lado e vem quebrando cada vez mais, que essa semana 
quebrou um pouco mais e só carro pequeno consegue passar. Disse que tem um senhor 
tirando maracujá lá e está pagando uma caminhonete para trazer até depois da passagem 
molhada porque não consegue chegar no local com o caminhão. Pediu ao poder executivo que 
tome uma providência, enfatizando já ter feito o pedido anteriormente nessa casa, já ter feito a 
indicação, mas que até o momento não teve nenhuma informação, não sabe se pelo menos 
alguém esteve lá para ver o problema. Agradeceu a presença de todos, a participação dos 
internautas e desejou a todos um bom final de semana. Em aparte, o Vereador. Adriano 
agradeceu ao Vereador Sivaldo pela sua fala, afirmando ter sido muito bem colocadas as suas 
palavras, pedindo ao prefeito que sejam feitos pelo menos os pontos mais críticos das estradas 
para garantir o acesso de carros e caminhões. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Após fazer as 
saudações de praxe, o Edil, manifestou os seus sentimentos à família de Carlinhos, aos seus 
filhos, sua amiga Carla e demais familiares. Manifestou os seus sentimentos aos familiares do 
Dr. Antônio Augusto, afirmando que ele foi um grande conselheiro, que quando assumiu o 
primeiro mandato, em 2017, não sabia de praticamente nada e Dr. Augusto o parou diversas 
vezes para dar conselhos sobre a política. Falou que, por diversas vezes, precisou de Dr. 
Augusto e ele o serviu, inclusive exercendo a profissão sem cobrar para várias pessoas que 
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não tinham condição de pagar um advogado. Disse ter ficado muito sentido pelo seu 
falecimento, rogando a Deus dê um bom lugar para Dr. Antônio Augusto. Dando 
continuidade, afirmou que por onde passa tem muitas crateras nas estradas e a tendência é 
abrir mais porque a previsão é que mais chuvas fortes. Comentou que choveu em Barra da 
Estiva mais que a média dos últimos trinta anos, destacando que em quarenta e um anos de 
vida não lembra de uma chuva forte assim, que não há estrada que aguente, que ontem 
recebeu um vídeo pedindo para cobrar uma passagem molhada, questionando como ele pode 
cobrar se a água está de um canto no outro da estrada. Disse ser preciso ter paciência, que 
após o período de chuvas o trabalho será feito. Mencionou que graças a Deus são boas 
chuvas, chuvas que o município estava precisando para encharcar a terra, encher os rios, lavar 
os rios poluídos, cheios de venenos agrícolas. Afirmou que a chuva é maravilhosa, que só tem 
que agradecer a Deus, que o povo tem que aprender a esperar, que muitos estão querendo se 
aparecer em rede social, querendo dar uma de herói em rede social. Disse ser fácil falar, que o 
difícil é fazer. Afirmou ter certeza de que o prefeito não vai medir esforços para recuperar as 
estradas, destacando que o maquinário estava trabalhando no Catingueiro, no Gerais e na 
Caatinga, que todos estavam vendo essas máquinas trabalhando, que não é possível uma 
pessoa dizer que não tinha uma máquina trabalhando no Gerais. Disse que estava trabalhando 
sim, que não está trabalhando essa semana para não fazer lama. Salientou que as pessoas têm 
que entender, questionando como é que uma pessoa pede ao prefeito para mandar uma 
máquina para uma localidade sendo que vai chover e atolar todo mundo. Disse ser preciso ter 
paciência, que é a força da natureza, que ninguém pode ir contra a força da natureza, que tem 
pontos na sua região com buracos. Questionou como é possível fazer ponte agora, enfatizando 
que alguns trechos estão dentro d’água. Disse ser preciso esperar estiar para dar um jeito, que 
com certeza vai dar um jeito, que tem certeza de que o prefeito Phellipe Brito não vai medir 
esforços para consertar as estradas. Afirmou acreditar que no próximo ano, o gestor vai alugar 
máquinas para ajudar nos trabalhos, destacando não estar ciente se o prefeito terá condições 
de fazer isso, mas tem certeza de que o gestor vai dar um jeito de alugar máquinas para fazer 
todas as estradas. Disse confiar no prefeito, que tem certeza de o serviço será feito mais uma 
vez, pedindo à população que tenha paciência. Em seguida, o Vereador Ronaldo afirmou já 
ter dito que o vereador vive de cobrança, que é cobrado e cobra. Disse que muitas das suas 
cobranças não são divulgadas nas redes sociais, afirmando não ser de ficar usando Facebook 
todo dia para mostrar o que faz. Destacou que o Espírito Santo precisa de um poço artesiano, 
destacando ter feito essa cobrança ao ex-prefeito, que já cobrou do atual prefeito e já esteve 
em Salvador para protocolar o pedido na CERB. Falou que muitas pessoas não têm 
conhecimento disso porque não é de usar rede social para postar o que faz. Ressaltou que o 
documento protocolado na CERB foi assinado pelos deputados Paulo Magalhães e Marquinho 
Viana, que já conversou com o Prefeito Phellipe Brito, que o gestor esteve recentemente em 
Salvador para cobrar novamente da CERB, juntamente com o Deputado Marquinho Viana, 
afirmando acreditar que em breve deve ser autorizado esse poço no Espírito Santo e será 
instalado. Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o 
Edil afirmou não ser contra os vereadores cobrarem, mas é preciso ter paciência. Ratificou a 
fala do Vereador Ronaldo, afirmando ser lei da natureza, que o Prefeito está consertando as 
estradas, que em quase um ano de mandato o gestor não parou de trabalhar. Disse estar 
acontecendo no município o que muitas vezes as pessoas não sabem, não falam ou não 
criticam, que são as firmas dos pilantras e malandros, que só querem levar o dinheiro de 
Ituaçu, destacando que na atual gestão isso não vai acontecer. Afirmou que a prova é tanta 
que a prefeitura já entrou com processos administrativos contra várias empresas, 
principalmente as que estão vindo para reformar e encascalhar as estradas. Destacou que duas 
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empresas, que ganharam a licitação para consertar as estradas dos Gerais, vão responder
processo administrativo e podem ser declaradas inidôneas, afirmando que essas empresas 
ganham a licitação, mas não executam o trabalho, que isso prejudica o município e quem 
recebe a maior cobrança é o prefeito. Disse ser bom que o povo saiba que o prefeito está 
fazendo a parte dele, que a administração está fazendo a parte dela, mas os pilantras não estão 
fazendo e estão vindo para Ituaçu só para atrapalhar. Enfatizou que não são todos, que tem 
muita firma de bem, mas a maioria dessas firmas só vem para atrapalhar o município e a 
Prefeitura está tomando as providências devidas, entrando com processos administrativos. 
Disse que nos Gerais era para ser feito o encascalhamento, que a firma trabalhou dez dias e 
abandonou o serviço, que isso é ruim e atrapalha a prefeitura. Afirmou que a prefeitura 
precisa seguir os trâmites legais, destacando ser preciso ter paciência com as cobranças ao 
prefeito, que a prefeitura faz hoje e a chuva destrói amanhã, que se mexer, prejudica mais 
ainda porque cria lama e causa atoleiro. Disse estar ciente de que é um direito cobrar, que tem 
recebido áudios com cobranças, mas gostaria de pedir aos amigos, aos companheiros, aos que 
estão ouvindo a sessão para ter um pouco de paciência com o prefeito Phellipe Brito, 
afirmando que a intenção do gestor é consertar e reparar as estradas. Dando continuidade, 
disse que o Vereador Sivaldo se referiu a reforma de um prédio no Povoado das Mamonas, 
questionando ao Edil se a reforma foi realmente feita ou se foi mais uma reforma só no papel? 
Disse que casos assim foram constatados por uma equipe formada por vereadores e 
funcionários, que diversas reformas aconteceram só no papel. Em resposta, o Vereador
Sivaldo, afirmou ter pedido o reparo do telhado, destacando que o ventou arrancou as telhas e
o prédio está parcialmente descoberto. O Vereador José Antônio, disse ter entendido o
pedido feito pelo Vereador Sivaldo, ressaltando que gostaria que o Edil confirmasse se houve
ou não a reforma no prédio citado. Em resposta, o Vereador Sivaldo, disse ter pedido a
reforma do telhado para evitar que o patrimônio público se estrague, destacando que na gestão
anterior o prédio foi reformado, que foi feito o trabalho lá. Prosseguindo, o Vereador José
Antônio, mencionou que se houve a obra é inédito, agradecendo ao Vereador Sivaldo pela
informação. Dando continuidade, afirmou que Manuela é um exemplo de Secretária de Saúde,
que tira o chapéu para ela, assim como tirava para a ex-Secretária Vanessa, que também foi
uma ótima secretária. Falou que Manuela está fazendo um bom trabalho no município, que
Ituaçu nunca esteve tão bem servido como está agora com esse secretariado, não só da saúde,
mas da educação, da assistência social, de transporte e todos os outros. Afirmou que o prefeito
Phellipe Brito não mede esforços para atender a população, que é um direito criticar, mas é
preciso botar os pingos nos ‘is’. Enfatizou que hoje o município tem vários carros novos,
adquirido pela gestão atual, afirmando que a gestão passada só fez destruir e acabar com o
patrimônio público, principalmente os carros que foram adquiridos na gestão do ex-prefeito
Albercinho. Afirmou que são nove carros novos e uma van, fora os veículos particulares
contratados. Disse considerar desnecessária a convocação da Secretária de Saúde, afirmando
estar ciente de que várias regiões precisam de médico, que é preciso ter um pouco de
paciência, que o prefeito não tem como suprir o município todo de uma vez. Deu nota 10 para
a equipe da Secretaria de Saúde, em nome da Secretária Manuela, ressaltando que a
funcionária Marlene Rocha, não mede esforços para marcar os exames, que Iêda se destaca no
setor de transporte, que gostaria de parabenizar a todos esses profissionais e manifestar o seu
voto de confiança no trabalho dos mesmos. Ressaltou que o prefeito Phellipe Brito montou
uma equipe competente, que zela pelo patrimônio público, zela por Ituaçu e pela comunidade.
Afirmou que isso é raro, que na gestão passada só houve desmande, descaso, chicotada no
lombo do povo. Em aparte, o Vereador Almir, elogiou a Secretária de Saúde Manuela,
afirmando que ela é supercompetente. Sobre as máquinas, afirmou que o município não pode
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fazer contratação direta, tem que licitar e algumas empresas ganham o processo licitatório e 
não querem assumir. Destacou que a Assessoria da prefeitura, através de Dr. Helcônio, já 
acionou a Polícia Federal para tomar as providências contra essas empresas que estão vindo 
prejudicar o município e a população. Disse que o processo licitatório não se faz de um dia 
para o outro, que tem todos os procedimentos para ser feito e o prefeito Phellipe Brito está 
seguindo as normas para não ser punido pelo TCM. Continuando, o Vereador José Antônio,
falou que sempre fala isso, que o Ministério Público poderia ser informado para tomar uma 
atitude mais drástica contra esses pilantras que vêm para Ituaçu para tumultuar e prejudicar o 
município. Disse que a empresa que ganhou a licitação no Gerais colocou uma máquina para 
trabalhar, que dez dias depois a máquina quebrou e a empresa não deu nem satisfação e ainda 
queria cobrar por 30 dias de serviço. Afirmou que está errado, que o Ministério Público tem 
que ser comunicado sobre o que está acontecendo no município. Falou que recentemente 
passou em frente da Prefeitura e viu mais de duzentas pessoas para participar de uma 
licitação, ressaltando que estava parecendo um monte de urubu na carniça, que isso é uma 
vergonha. Afirmou acreditar que se o Ministério Público tomasse uma atitude mais rígida, 
mais séria a respeito dessas licitações, salientando que assim aqueles malandros e pilantras 
não viriam para tumultuar. Disse falar sem medo e não quer segredo, que são um rebanho de 
pilantra, que só vem para atrapalhar a administração pública. Sobre o Projeto, de Lei de 
autoria da Vereadora Tertulina, afirmou não ser contra, que o vereador Almir explicou e ele 
também já falou que o projeto não pode onerar a prefeitura, destacando ser preciso analisar 
direito, que não adianta os onze vereadores aprovarem se for inconstitucional, porque o gestor 
não poderá sancionar. Ressaltou que já existe a Lei Maria da Penha, que a mulher já é bem 
protegida e precisa ser mais protegida ainda, enfatizando que a violência contra a mulher está 
imensa, que valoriza as mulheres, que sempre defendeu e defende, que é contra a violência 
contra a mulher e só pediu vistas para fazer tudo certinho. Em seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Secretário Municipal de Assistência Social. Fazendo uso da palavra o 
Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor José Carlos dos Anjos Silva, saudou a 
todos os presentes, e em seguida, informou que a Secretaria de Assistência Social já manteve 
entendimento com o governo da Bahia sobre o projeto ‘Respeita as Minas’, destacando ser um 
projeto da Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social da Bahia, que está buscando esse 
projeto para Ituaçu, através do CRAS. Destacou que o CRAS é a porta de entrada de todos os 
projetos que visam garantir a segurança da mulher e a proteção da família. Disse que além 
desse projeto, o município está buscando outros projetos também, ressaltando que a Lei Maria 
da Penha é uma lei federal. Em seguida, o Vereador Sivaldo, pediu um aparte para entregar 
uma cópia da sua indicação ao Vereador José Antônio, na qual solicita ao poder executivo a 
reforma no telhado. Continuando, o José Antônio disse não estar contra o Vereador Sivaldo, 
que só questionou se houve a reforma de fato porque o Edil é morador da região e saberia 
informar. Disse acreditar no Vereador Sivaldo, salientando que o Prefeito Phellipe Brito já 
está acostumado a reformar o que foi reformado no papel, que com certeza ele irá reformar. A 
respeito das contas do ex-gestor, disse que o parecer prévio do Tribunal de Contas foi pela 
aprovação com ressalvas, destacando que isso só ocorreu porque não feitas denúncias das 
irregularidades. Destacou que essas contas serão votadas e antes da votação vai denunciar as
irregularidades ocorridas em 2019 para cada vereador saber votar, enfatizando que cada 
vereador representa sua região e não pode aprovar o erro de ninguém, que quem errou, deve 
pagar pelo seu erro. Disse ter pedido uma auditoria feita por pessoas técnicas, ressaltando que 
os vereadores são fiscais do patrimônio público, mas não são técnicos e precisam de 
assessoria para fazer uma varredura, uma apuração minuciosa do que aconteceu nos quatro 
anos de gestão do ex-prefeito. Afirmou que se tivessem sido feitas as denúncias, o parecer do 
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Tribunal seria diferente, que a prova disso é que as contas de 2020 ainda não foram votadas. 
Falou que Dr. Helcônio esteve quatro vezes na Polícia Federal, no Ministério Público e no 
TCM para levar as denúncias, mostrar as irregularidades que aconteceram, destacando que 
foram imensas nos quatro anos da gestão passada. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil disse ao Vereador José Antônio que fazer a 
convocação da Secretária de Saúde é um direito do vereador, ressaltando que o objetivo não é 
xingar, criticar, mas sim para que ela dê uma explicação. Afirmou que os vereadores estão 
sofrendo, destacando que há nove meses fazem indicações e não tem solução. Disse que a 
gestão atual está cheia de carros novos, mas na gestão passada, apesar dos carros serem velhos
e usados, o médico estava lá para atender a população de quinze em quinze dias. Falou que na 
sua localidade tem uma idosa precisando de um relatório médico, destacando ser uma pessoa 
quase deficiente, que não tem como se deslocar em busca de atendimento médico. Disse que a 
convocação da Secretária de Saúde é para dar explicação, afirmando estar cansado de indicar 
e reiterar indicação. Falou que a Secretária precisa dar uma explicação para os Vereadores, 
para o povo, para a comunidade. Dando continuidade, o Vereador Reinalvo, fez uma 
indicação verbal ao poder executivo pedindo que mande uma máquina para dar manutenção 
na estrada, afirmando estar quase interditada por causa de um trecho pequeno, que com uma 
retroescavadeira ou uma enchedeira dá para tampar os buracos, que ontem à noite caiu em um 
buraco e precisou pedir ajuda para tirar o carro do buraco. Disse que o poder executivo 
precisa mandar uma máquina para tapar as crateras e tirar a água, enfatizando que o terreno é
muito mole, arenoso e está ficando muito ruim, que é uma estrada que dá acesso a Caatinga e
o trecho danificado fica depois da ladeira da Canabrava. Ver. Adriano Silva Machado:
Saudou a todos, e prosseguindo, o Edil manifestou seus sentimentos à família de Dr. Augusto,
afirmando que esteve no velório, mas não viu sua esposa. Disse que Dr. Augusto foi um
grande homem em Ituaçu, que fez história, foi um grande advogado, uma pessoa amiga,
companheira, um articulador político muito bom, uma pessoa humana e que gostaria de deixar
registrado os seus sentimentos a Dona Norma Neide, ex-diretora do Colégio Frei Pedro,
afirmando ter sido uma grande diretora, muita amiga da sua Tia Eny, dos seus familiares, que
é pessoa pela qual tem grande consideração. Afirmou que Ituaçu está muito triste com essa
perda, assim como pela perda de Carlinhos de Otaviano, enfatizando que o mesmo era uma
pessoa amiga também. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes,
e prosseguindo, o Edil disse que a Câmara de Ituaçu aprovou um Projeto de Lei que obriga a
EMBASA a instalar eliminadores de ar, que o referido projeto foi enviado ao poder executivo
e agora cabe ao prefeito sancioná-lo ou não. Disse que o contrato com a EMBASA foi
renovado, que o município marcou uma audiência online, destacando que poderia ter marcado
uma audiência presencial, com a participação de toda população, mas marcou a audiência
online. Falou que não tinha necessidade de ser online, até porque as aulas presenciais já
voltaram, mas que isso não importa mais, que o importante é que o contrato com a EMBASA
foi renovado até 2037. Enfatizou que a empresa presta esse serviço em quase todas as cidades
da Bahia, pedindo ao gestor que sancione o projeto de lei ou então vete e devolva o projeto
para o legislativo apreciar o veto. Falou que o projeto foi aprovado por unanimidade, pedindo
ao gestor que sancione o mais rápido possível porque é para beneficiar as pessoas e não gera
nenhum custo para o município. Afirmou que o projeto visa gerar economia para as pessoas,
que há quase sessenta dias o projeto foi aprovado, que não vê o porquê de ainda não ter sido
sancionado. Disse acreditar que todos os vereadores que votaram a favor do projeto,
continuam sendo a favor, destacando ser um projeto viável para as pessoas. Dando
continuidade, disse que na semana passada comentou sobre as valas que a CERB está abrindo
para colocar a tubulação em algumas comunidades, que comentou sobre a possibilidade de
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acontecer um acidente. Afirmou que naquele dia se deparou com dois ônibus caídos naquelas
valas, ressaltando que graças a Deus não foi nada mais grave, mas poderia ter ocorrido algo 
pior. Pediu ao gestor que tomasse providência nesse sentido para evitar que alguma situação 
ocorra e depois as pessoas fiquem se lamentando, dizendo que poderia ter sido evitado, que o 
vereador Márcio falou. Em seguida, disse que o Vereador Reinalvo comentou na semana 
passada que as pessoas estão cobrando dele, ressaltando que os vereadores não têm o poder 
mandar uma máquina tapar o buraco, que cabe ao vereador fiscalizar e cobrar. Salientou que 
alguns vereadores no passado tapavam o buraco, gravavam um vídeo e usavam as redes 
sociais para divulgar, enfatizando que não tem costume de fazer isso. Afirmou que algumas 
pessoas fazem isso quando suas comunidades não são atendidas, gravam um vídeo do 
problema e divulgam nas redes sociais. Pediu ao Prefeito que zele pela segurança das pessoas,
dos estudantes, enfatizando que as aulas voltaram e é preciso resolver essa situação para evitar 
novos acidentes. Dando continuidade, o Edil disse que há muitos anos cobra dos gestores uma 
solução, afirmando que esse problema não está ocorrendo somente agora, na atual gestão. 
Afirmou que quando chove, os moradores ficam ilhados na comunidade, não conseguem 
passar pelo Paquetá, pela Formosa ou pela Gruta da Mangabeira. Pediu ao gestor que faça o 
manilhamento nos corredores da localidade da Formosa, que dão acesso à Fulô e ao Paquetá.
Disse que gostaria de fazer isso em forma de indicação, destacando que a Gruta da 
Mangabeira, além de ser um ponto turístico religioso, tem muitos moradores que trabalham 
em Ituaçu, que vem fazer compras no comércio de Ituaçu. Pediu ao prefeito que faça uma 
alteração em pelo menos um dos corredores para garantir o acesso das pessoas, que analise 
qual o mais viável e faça, garantindo que os alunos possam ir para a escola, que as pessoas 
possam vir para o comércio, que as pessoas possam vir trabalhar na cidade. Em aparte, o
Vereador Reinalvo, disse ter feito uma indicação ao prefeito de corredor na Cainana,
enfatizando que já começou a inundar, que a água passou por cima, que foi um aterro feito de 
terra, que não foi de cascalho e se essa terra amolecer, nem máquina vai conseguir retirar os 
caminhões do atoleiro. Pediu ao prefeito que reveja isso e faça o manilhamento lá também. 
Continuando, o Vereador Márcio Aparecido, comentou a fala do Vereador José Antônio
sobre as licitações, afirmando estar ciente de que muitas empresas participam das licitações e
não cumprem o que foi acordado. Destacou que as licitações são feitas pelo município, que 
tem como prever essas situações e aumentar as exigências, estipular o pagamento por 
percurso, por hora trabalhada, por medição. Afirmou que se a licitação for para construção de 
uma quadra, o pagamento pode ser feito por medição, que o mesmo pode ser feito com as 
estradas, que caberia à empresa fazer o trabalho, solicitar a medição e somente depois receber 
o pagamento. Falou que se não for assim, sempre vai acontecer isso, a empresa não vai fazer, 
vai chamar a segunda colocada, que vai fazer da mesma forma, a terceira e assim por diante. 
Disse que para evitar isso, o município tem de criar algumas exigências para que a empresa 
cumpra o contrato no prazo. Disse acreditar que o município deve ter feito isso, ressaltando 
que não custava nada acrescentar o pagamento por percurso, por hora, já que existe essa 
possibilidade. Prosseguindo, comentou sobre a Moção de Pesar pelo falecimento de Dr. 
Antônio Augusto, afirmado que ele era seu colega de partido, que no aniversário da sua filha 
Ana Carolina, Dr. Augusto falou que não iria conseguir ver sua filha se formar e estava 
fazendo a festa de quinze anos porque sabia que seria o maior evento que participaria e 
porque era um sonho dela, que tinha certeza de que sua filha é uma grande menina e vai 
carregar o seu legado. Afirmou que Dr. Antônio Augusto era um companheiro que sempre 
consultava a todos antes de tomar as decisões no partido, salientando que na eleição em que 
Adalberto foi eleito, o PL foi convidado para fazer indicar o vice na chapa de Adalberto, que 
Dr. Augusto consultou a ele e ao vereador Sivaldo na época, que eles falaram para Dr. 
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Augusto que a decisão final caberia a ele, mas a sua opinião e a do Vereador Sivaldo é que o 
partido deveria apoiar Albercinho. Disse que Dr. Augusto respeitou, não impôs nada e eles 
permaneceram unidos. Afirmou que, recentemente, antes das eleições 2020, Dr. Augusto 
passou a presidência do partido para ele, que na época falou para Dr. Augusto que não tinha 
necessidade, que ele era o maior representante do PL em Ituaçu. Destacou que o PL foi criado 
em Ituaçu por Alcides Machado, que depois passou para o comando de Dr. Augusto e hoje 
está em suas mãos. Enfatizou que na época Dr. Augusto falou que já não tinha condição de 
acompanhar mais de perto. Ressaltou que Dr. Antônio Augusto era um grande amigo, era uma 
pessoa com quem sempre podia contar, enfatizando ter ouvido muitos relatos positivos no dia 
do velório. Afirmou já saber que Dr. Augusto gostava de servir às pessoas, de coração, 
destacando ter ligado para a sua esposa Norma Neide um dia antes do seu falecimento, 
pedindo informação sobre o seu estado de saúde, que infelizmente no sábado à noite o seu 
estado de saúde piorou e ele faleceu. Destacou que esse é o caminho de todos, lembrando que 
naquela semana comentou com seu pai que as pessoas são como as águas das chuvas, que 
sempre vão para no mesmo lugar, seja água de esgoto, de rio, cristalina ou não. Disse que 
todas caem no mesmo lugar, se misturam. Rogou a Deus que dê um bom lugar para seu amigo 
Dr. Antônio Augusto, enfatizando que ele era um homem de paz, de alegria, que sempre 
procurou servir ao próximo, católico, frequentador da igreja católica e que não poderia deixar 
de fazer essa homenagem ao seu amigo, companheiro de partido, Dr. Antônio Augusto 
Medrado dos Anjos e Silva. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos, e em seguida, o Edil 
disse que Deus é muito bom em sua vida e agradeceu por participar de mais uma sessão, ao 
tempo em que, manifestou os seus sentimentos à família de Dr. Antônio Augusto, afirmando 
que não pôde estar presente no velório. Destacou que no primeiro dia do seu mandato, Dr. 
Antônio Augusto pediu que ele fosse em sua casa para conversar, e que após a sessão foi a 
casa do mesmo e conversou com ele até meio-dia, juntamente com seu grande amigo Jardel 
da localidade da Jurema. Comentou que na oportunidade Dr. Antônio Augusto lhe deu muitos 
conselhos. Disse ter ficado muito sentido com o falecimento de Dr. Augusto e gostaria de 
deixar registrado os seus sentimentos. Sobre o Projeto de Lei de autoria da Vereadora 
Tertulina, afirmou não ser contra, enfatizando ser a favor de todo projeto em benefício da 
população e da comunidade. Em seguida, o Edil questionou se os vereadores podem propor 
projetos de lei que oneram o poder executivo? Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao 
Assessor Jurídico Dr. Erick Menezes que fizesse uma explanação sobre essa questão. Fazendo
uso da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Erick Menezes, saudou a todos, e afirmou que a 
iniciativa para propor projetos de lei que geram despesa para o poder executivo é privativa do 
prefeito municipal, que os vereadores não podem propor projeto de lei que gere despesas. 
Continuando, o Vereador Joel, afirmou que a Associação de Lagoa dos Patos foi reconhecida 
de utilidade pública federal e estadual, que em 2017 apresentei o projeto de lei para 
reconhecer a associação como de utilidade pública municipal, que na época o prefeito vetou 
sob a justificativa de que geraria gasto para o município. Destacou que o veto foi derrubado 
pela câmara porque o projeto não iria gerar nenhum gasto para o município.  Prosseguindo, o 
Vereador Joel, agradeceu a Dr. Erick Menezes pela informação. Disse que pediu vista, 
juntamente com o Vereador José Antônio e vai analisar o referido projeto de lei, e pedir ao 
Assessor Jurídico e ao Secretário de Assistência Social para analisarem conjuntamente com 
eles. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pelo belo trabalho que está fazendo com a 
construção de duas pontes na sua região, afirmando que ficou um bom trabalho, de qualidade.
Agradeceu ao gestor pela roçagem da estrada, que começou na ponte sentido da Lage,
salientando que há quatro anos não era feita essa roçagem. Parabenizou os trabalhadores que 
estão fazendo o serviço de roçagem, bem como, os que trabalharam na construção das pontes. 
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Afirmou que os vereadores têm o dever de analisar todo projeto que tramita na câmara para
depois não dizer que votou sem saber ou votou no escuro. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou
a todos os presentes, e em seguida, o Edil convidou a todos para participarem no dia seguinte,
no ginásio esporte, do 18º campeonato de futsal, que tem o apoio total da Prefeitura Municipal 
de Ituaçu, afirmando ser a primeira vez que o evento será sediado em Ituaçu, que três equipes 
vão representar o município, espera contar com a presença de todos nesse grande evento, que 
começa amanhã, a partir das 15hs e no domingo a partir das 10h. Prosseguindo, falou que 
esteve com o prefeito na localidade da Piaba, onde o gestor autorizou a passagem molhada, 
dizendo para os moradores da localidade que a obra será feita o mais rápido possível, assim 
que a chuva der uma trégua. Mandou um alô para seu amigo Tiago Matias, que transporta os 
alunos desta localidade, afirmando estar ciente da dificuldade devido as grandes chuvas na 
região e enfatizando que em breve será feita essa passagem molhada. Pediu ao Senhor 
Presidente que disponibilizasse as contas de 2019 impressas e um contador para que possa 
analisar antes da votação. Falou que solicitou um ofício sobre o patrimônio da câmara e não 
foi feito, que seu objetivo é saber como está patrimônio e os móveis dessa câmara. Pediu ao 
Controlador Interno, Sr. Vanildo para dar uma providência o mais rápido possível. Mencionou 
que esteve com a Pastora Kátia e ela comentou que o Vereador Ronaldo ficou de verificar a 
possibilidade de mudar a data em que é celebrado o Dia do Evangélico no município. Falou
que os pastores querem mudar a data para novembro, solicitando ao Assessor Jurídico Dr. 
Helcônio, que analise essa possibilidade o mais rápido possível, para ver se tem legalidade.
Manifestou os seus sentimentos aos familiares de Dr. Augusto, afirmando que era grande 
amigo do seu pai, que nos quatro anos do seu primeiro mandato Dr. Augusto atuou como 
Assessor Jurídico da Câmara, que gostaria de deixar registrado os seus sentimentos à família. 
Manifestou os seus sentimentos à família de Carlinhos, especialmente aos amigos Carla, 
Tarcila, Cinho e Adriano de Barra da Estiva. Em seguida, pediu que fosse feito um tapa 
buraco e uma roçagem na estrada de Santo Antônio de Carolo até a casa do Vereador Sivaldo,
destacando que as monitoras do transporte estão tendo dificuldade para ter acesso a essa 
localidade, devido as grandes chuvas que criaram várias crateras na estrada. Sobre a fala do 
vereador Márcio Aparecido, enfatizou que toda licitação exige que a planilha seja anexada 
para ser paga, que as planilhas das medições têm que ser anexadas na nota fiscal. Afirmou que 
problema é que as empresas querem fazer o município de besta, ganhar a licitação e não 
executar. Disse que o poder executivo já está entrando em contato com a Polícia Federal para 
tornar essas empresas idôneas, para que não possam mais disputar licitações no município e
atrasar os serviços. Sobre a fala da Vereadora Tertulina, disse concordar que o atendimento no 
PSF deve ser por ordem de chegada, que muitas vezes as pessoas saem da localidade para 
serem atendidos de madrugada e não conseguem atendimento. Em aparte, o Vereador Joel,
falou que no mandato do ex-prefeito Adalberto Luz, o atendimento nos PSFs também era 
agendado, que no PSF da Lage sempre foi agendado. Em aparte, o Vereador Ronaldo, 
mencionou que não só no PSF da Lage, mas também em todos os PSFs do município e da 
Bahia os atendimentos são agendados. Afirmou que os atendimentos de emergência têm que 
fazer no ato, mas que salvo engano, o sistema de atendimento por agendamento é válido em 
todo o estado da Bahia. Em aparte, o Vereador Reinalvo, disse concordar com o Vereador 
Almir e a Vereadora Tertulina, destacando que desde o início dos PSFs o atendimento sempre 
foi agendado, que acha isso errado. Afirmou que na sua comunidade tinha atendimento 
médico de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, que médica atendia todas as pessoas, que os 
moradores já sabiam que esse atendimento era limitado a 25 (vinte e cinco) pessoas e não 
adiantava aguardar se já tivesse essa quantidade para ser atendida. Disse achar errado porque 
ninguém agenda doença, salientando que algumas pessoas buscam atendimento de 
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emergência e não conseguem. Prosseguindo, o Vereador Almir, falou que já entregou a 
documentação referente ao título de cidadão Ituaçuense de Dr. Marlon Aguiar Viana,
justificando que o homenageado nasceu no dia 07/03/1988, no município de Barra da Estiva,
residiu até os 14 anos em Contendas do Sincorá, é o primeiro de três filhos de Manoel Reis e 
Nilzete, tem formação cristã praticante e em busca de aprimorar os estudos, aos 14 anos,
mudou-se para Ituaçu, onde fez ensino médio no Colégio Estadual Frei Preto Tomás 
Margallo, depois, aos 18 anos, mudou-se para Salvador, onde deu início a vida acadêmica
para realizar o sonho de ser médico, possui graduação em medicina pela Universidade Federal 
da Bahia, onde teve participação em diversos trabalhos no período acadêmico, tendo recebido 
um prêmio da Sociedade Baiana de Pediatra Professor Nelson por um dos seus trabalhos
acadêmicos, é casado com a contadora Geisiane, natural de Ituaçu, com quem tem uma filha,
Sofia, de três anos., em abril de 2019 começou a residir e trabalhar em Ituaçu, onde presta 
serviço em unidade de saúde da família. Em seguida, o Vereador Almir, falou que vai propor 
também a concessão de um título de cidadão Ituaçuense para seu amigo e companheiro Elton 
Nélio Moreira Leite, morador de Ituaçu desde 1990, natural de Janaúba, filho de Maria das 
Graças Moreira Leite e de Val Trindade Leite, destacando ser este um grande incentivador do 
esporte, que atua como guia turístico da Gruta da Mangabeira. Na sequência, o Senhor
Presidente, franqueou a palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da 
Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, disse que gostaria de aproveitar a 
presença do Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito, para comentar a questão do processo 
seletivo e pedir ao mesmo, uma explicação. Afirmou que há duas sessões vem comentando a 
questão dos Agente de Saúde, enfatizando que quando o projeto de lei foi votado pelo 
legislativo, o Assessor garantiu que no edital indicaria em quais localidades esses 
profissionais iriam atuar. Em seguida, afirmou que o Regimento Interno, em seu Artigo 151 
determina que os pedidos de vista devem ser submetidos à apreciação do plenário. Disse que 
o Regimento Interno é muito contraditório, que um artigo fala uma coisa e outro artigo dá 
brecha para fazer de forma diferente, salientando, que vai apresentar um projeto para alterar 
alguns artigos do Regimento Interno. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da 
Prefeitura, Dr. Helcônio Brito Moraes, inicialmente, saudou a todos, e disse que de fato 
faltou essa informação no edital, que a empresa responsável pelo processo seletivo já foi
comunicada sobre quais são as localidades, que salvo engano, pode adiantar que será um 
agente comunitário para o PSF de Tranqueiras, um agente comunitário o PSF da Laje e um 
agente comunitário para o PSF da sede. Afirmou que o poder executivo tentou antecipar a
situação de dois servidores, que estão em vias de se aposentar, que até tentou aguardar pouco 
para abrir mais duas vagas, mas ainda não foi algo que se solidificou. Destacou que o servidor 
que se aposenta, automaticamente tem que deixar a função pública se trabalhar no regime 
geral da previdência social. Enfatizou que a falha não foi proposital, foi um erro no edital e já 
está sendo corrigido, que quem fez a inscrição e não tiver mais interesse em participar do 
processo seletivo terá o valor da inscrição devolvido. Falou que além de indicar as 
localidades, o edital ainda vai exigir que o candidato tenha um participado de curso, com 
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, enfatizando se tratar de uma exigência legal. 
Disse não ter certeza de a empresa já retificou o edital, mas que essa retificação será feita.
Mencionou que o poder executivo está tentando criar mais cargos de agentes comunitários, 
que por enquanto não está sendo possível em virtude da Lei Complementar Nº 173/2020, mas 
novas vagas serão criadas no próximo ano para atender outras comunidades. Disse que na 
sede tem mais de uma vaga, que em Tranqueiras tem mais de uma vaga, que na Laje tem mais 
de uma vaga, mas o poder executivo deu prioridade às regiões com maior volume de pessoas 
atendidas. Em seguida, afirmou ter ligado para a Secretária de Saúde e recebido a informação 
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de que os PSFs têm uma cota de atendimento, reserva-se um número para agendamento e um 
número menor para atendimento da demanda que eventualmente aparece no posto. Disse
ainda, ter questionado à Secretária de Saúde se isso tem fundamentação legal e ela disse que 
sim, que é dessa forma que é feito como regra. Afirmou que os casos de urgência ou 
emergência não podem ficar sem atendimento, que não tem conhecimento do caso narrado 
pela Vereadora Tertulina, mas se era uma urgência, deveria ter sido feito o atendimento. 
Afirmou estar ciente de que os servidores da saúde colocam, muitas vezes, suas vidas em 
risco, estão na linha de frente, principalmente em tempos de pandemia, mas muito ainda 
precisa ser feito com relação ao atendimento no serviço público. Falou que é ser um cidadão
que cobra isso, ressaltando que os profissionais que atuam no PSF da sua região sabem que 
ele tem cobrado e vai cobrar mais qualidade no serviço público. Em seguida, o Senhor 
Presidente, franqueou a palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da 
Oposição, Vereador José Antônio Brito Fontana, falou que gostaria de deixar registrado 
que o prefeito Phellipe Brito, a Secretária de Saúde Manuela e o médico Dr. Marlon estavam 
naquele momento em Caetité, buscando mais recursos, mais cirurgias e mais atendimentos 
para o município. Parabenizou o prefeito e sua equipe pelo empenho. Continuando, o Edil 
com a autorização do presidente, solicitou à Secretária que fizesse a leitura do que o seu grupo 
político conseguiu para Ituaçu em dois meses. Em seguida, a secretária fez a leitura da relação 
dos seguintes procedimentos: Mais de setenta (60) encaminhamentos para cirurgia geral,
hérnia, vesícula, pedra nos rins, fimose e ortopédicas; Vinte (20) Colonoscopias, dezoito (18) 
Endoscopias, cento e sete (107) Tomografias com e sem contraste, quarenta (40) 
Mamografias, vinte e cinco (25) Ultrassonografias, mais de setenta (70) cirurgias de catarata e 
pterígio, mais de sessenta (60) consultas com Urologista, cinco (05) consultas com 
Coloproctologista, cinco (05) consultas com Dermatologista e Oncologista, cinco (05) 
consultas com Nefrologista, sete (07) consultas com ginecologistas, realizando todos os 
procedimentos transvaginal, preventivo e biópsia, mais de dez (10) pequenas cirurgias. Após a 
leitura, o Vereador José Antônio, destacou que isso foi só nos últimos dois meses,
ressaltando que por isso falou da importância da Secretária de Saúde e das pessoas que a
cercam. Afirmou que isso é inédito em Ituaçu, que em apenas dois meses o prefeito e sua 
equipe conseguiram tantos exames e cirurgias, salientando que alguns exames, nas gestões 
passadas, conseguia um a cada seis meses ou por ano. Disse que muitos vereadores atuam na 
área da saúde e sabem disso. Afirmou que o prefeito dá uma especial para a saúde, que o 
gestor prioriza todos os setores, a saúde está em primeiro lugar. Parabenizou o prefeito e sua 
equipe, a Secretária de Saúde Manuela, enfatizando que ela só veio somar junto com o
prefeito. Agradeceu a toda equipe da Prefeitura e parabenizou o Prefeito Phellipe Brito.
Dando continuidade, o Edil fez uma indicação verbal pedindo uma passagem molhada no
povoado das Velhas, afirmando que quando chove o local se transforma em uma banca de 
areia, que é preciso mandar uma enchedeira para tirar e o acesso fica péssimo. Mencionou que 
o prefeito sempre trabalha e está trabalhando nas comunidades, pedindo ao gestor que dê uma
prioridade aos Gerais, na construção de três passagem molhadas no povoado das Velhas,
subindo para Brejinho. Pediu que fosse feito como foi feito no Povoado do Bonito, afirmando
ter certeza de que o prefeito vai fazer. Falou para o Vereador Reinalvo não ser contra as
cobrança feitas pelos vereadores, que sempre votou a favor de tudo que é pedido em benefício
do povo, que só está pedindo um pouco de paciência, que o prefeito tem boa vontade.
Afirmou que o prefeito viajou mais de trezentos quilômetros para buscar benefícios para
comunidade. Prosseguindo, disse que apresentou requerimentos sobre coisas sérias ocorridas
na gestão passada, sobre o palco do município, questionando se houve alguma resposta, sobre
os HDs da prefeitura que sumiram na gestão passada. Falou que essas coisas precisam ser
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cobradas, porque de fato sumiram, enfatizando que depredaram e usurparam o patrimônio 
público, que é preciso intimar os responsáveis nessa casa para dar explicação. Pediu ao 
Presidente que encaminhasse para o Ministério Público como já foi pedido anteriormente. Em 
resposta, o Senhor Presidente, disse que o Vereador José Antônio solicitou que fosse 
convocado o servidor que trabalhava no setor da Prefeitura na gestão passada e assim foi 
feito. O Vereador José Antônio, falou que o Presidente estava equivocado, que pediu o envio 
pelo correio e pediu que enviasse cópia para o Ministério Público, ressaltando se tratar de 
patrimônio público, que foi levado ou não sabe para onde foi. Disse que alguém tem que 
explicar onde é que está o patrimônio da Prefeitura de Ituaçu. Logo após, o Presidente da
Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, saudou a todos os presentes, aos 
internautas, ao tempo em que, agradeceu ao deputado Marquinhos Viana por se disponibilizar 
a acompanhá-lo em uma visita ao DETRAN para solicitar a informatização do posto de 
atendimento em Ituaçu, enfatizando se tratar de uma cobrança justa, que visa facilitar ainda 
mais a aquisição de habilitação e demais documentos. Em seguida, o Vereador Almir,
afirmou que o já fez um ofício para o Deputado Marquinho Viana com esse pedido e esse 
ofício já se encontra nas mãos do deputado a seu pedido. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente, disse ter solicitado ao Deputado que o acompanhasse na visita e o parlamentar se
disponibilizou, que não poderia deixar de agradecer ao deputado por isso. Em relação aos 
ofícios requeridos pelo Vereador José Antônio, afirmou que todos foram enviados, que podem 
ser feitas novas cobranças para que dê uma resposta o mais rápido possível. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente, desejou a todos um bom final de semana e declarou 
encerrada a sessão. agradeceu a presença de todos 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 três de dezembro de dois mil e vinte um.  
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Ata da Décima Sexta Sessão  Ordinária do Segundo Período, do Primeiro Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dez dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
da Câmara esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley 
Brito, tendo como Secretários os Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel 
Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro 
de Presença os seguintes Vereadores: José Cesar Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva 
Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º 
Secretário), Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana, Edinei de Novais Ferreira, 
Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Ronaldo da Silva Rocha e Sivaldo 
Ferreira da Silva. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão, ao tempo em que solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura da Ata da sessão anterior Dando continuidade, o Senhor Presidente, solicitou 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao 
Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das 
seguintes matérias: a) – Ofício do Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei Complementar 
nº 01/2021, abaixo transcritos: Exmº Sr. José César Wanderley Brito M.D. Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu – BA. Ofício GPJ nº. 091/2021. Ituaçu/BA, 09 de Dezembro de 
2021. Ref: Projeto de Lei Complementar Municipal n.º 01/2021. Senhor Presidente, Venho 
com o respeito de sempre, requerer de V.Exa. se digne convocar REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA do Legislativo Municipal, com a urgência que o caso requer, com a 
finalidade de apreciação e votação, dispensados os interstícios legais, o Projeto de Lei 
Complementar Municipal n.º 01/2021que: “Dispõe Sobre Alterações na Lei Complementar n.º 
003/2012, de 26 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Completar n.º 005 de 05 de Maio de 
2015 e pela Lei Complementar n.º 09, de 27 de Dezembro de 2017, que Regulamenta e 
Organiza a Procuradoria Geral do Município e dá outras Providências”. Contando, como 
sempre, com a costumeira atenção de V.Exa. e dos demais Vereadores, esperamos a 
aprovação do presente requerimento, com a determinação da convocação da Reunião 
Extraordinária, a fim de que a mesma seja realizada até o dia 31do corrente mês. Certos de 
sermos congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de 
estima e alta consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito 
Municipal. MENSAGEM Nº 14, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores e Vereadoras, Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e deliberação 
dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 01/2021, que promove "Alterações na Lei 
Complementar n.º 003/2012, de 26 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Complementar n.º 
05, de 05 de Maio de 2015 e pela Lei Complementar n.º 09, de 27 de Dezembro de 2017, que 
Regulamenta e Organiza a Procuradoria Geral do Município, e dá outras Providências”,
cuja matéria visa regulamentar o art. 63 da Lei Orgânica do Município, organizando o 
funcionamento da Procuradoria Geral, Órgão vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito 
Municipal, encarregado da representação judicial e extrajudicial do Município. A natureza, 
responsabilidade e complexidade das atribuições da advocacia pública dentre as carreiras 
típicas de Estado, pertencente ao chamado núcleo estratégico, por possuir atribuições 
especializadas e indelegáveis, que o torna imprescindível ao exercício da aplicação do Direito, 
em qualquer dos entes públicos do Estado. O advogado público representa o Poder Executivo 
no controle interno de legalidade, devendo atuar com autonomia e independência funcionais, 
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garantias essas do equilíbrio social e da indisponibilidade do interesse público. Referido 
mister decorre de competência constitucional peculiar, previstas no art. 37, 131 e seguintes da 
Constituição da República, inciso III do Art. 75 da Lei Federal n.º 13.105/2015, agregada às 
prerrogativas funcionais típicas que a Lei Complementar n.º 003/2012 atribui aos servidores 
da carreira. A atuação do advogado público, enquanto atividade essencial à Justiça deve 
revelar, então, a expressão do Estado Democrático de Direito como reprodução de uma 
estrutura institucionalizada, diante da ordem jurídica determinada pela Carta Magna. 
Conforme enfatizado acima, a presente alteração visa estabelecer parâmetros para o adequado 
funcionamento da Procuradoria Jurídica, possibilitando maior dedicação dos Procuradores ao 
Município, tendo em mira o aperfeiçoamento dos serviços de Assessoria e Consultoria 
Jurídica prestados ao Município pelos Procuradores efetivos, cuja chefia cabe ao Procurador 
Geral, que por força do projeto que colocamos sob a apreciação dos Ilustres Edis, tornará a ter 
gratificação fixada em 40%. Ante o exposto, considerando os motivos acima, solicitamos a 
apreciação e a aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência urgentíssima. Sem mais 
e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. Ituaçu – BA, 09 de Dezembro de 2021. Phellipe Ramonn Gonçalves 
Brito - Prefeito Municipal; Projeto de Lei Complementar nº 001, de 09 de Dezembro de
2021. ”Dispõe Sobre Alterações na Lei Complementar n.º 003/2013, de 26 de dezembro de
2012, que Regulamenta e Organiza a Procuradoria Geral do Município, e dá outras
Providências”. Ofício nº 092/2021, encaminhado pelo Prefeito Municipal de Ituaçu, Senhor 
Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA, Vereador José César Wanderley Brito, capeando PL nº 014./2021, abaixo 
transcritos: Exmo. Sr. José César Wanderley Brito, M.D Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA. Ofício GPJ nº 092/2021. Ituaçu/BA, 09 de Dezembro de 2021. Ref.: Projeto de 
Lei Municipal nº 014/2021. Senhor Presidente, Venho respeitosamente, requerer de V. Exa. 
que se digne colocar em pauta do Legislativo Municipal, com urgência que o caso requer, 
com a finalidade de apreciação e votação, o Projeto de Lei Municipal no 014/2021, que tem 
por finalidade Instituir a política Municipal de Turismo no Município de Ituaçu/BA. Há de se 
salientar, Senhor Presidente, Nobres Edis, que o mencionado Projeto de Lei tem por 
finalidade nortear os conceitos de políticas turísticas, ambientais e sociais de modo a adotar 
políticas públicas imprescindíveis para alavancar o Município. Contando, como sempre, com 
a costumeira atenção de V. Exa., e dos demais Vereadores desta casa Legislativa, esperamos a 
aprovação do referido Projeto de Lei. Certos de sermos congratulados com a aprovação do 
presente reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito – Prefeito Municipal; Mensagem nº 14, de 09 de Dezembro de 2021. Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e as seus ilustres pares, 
para que seja submetido à deliberação desse Poder Legislativo, o presente Projeto de Lei que 
institui a Politica Municipal de Turismo. Sua aprovação pela Casa Legislativa é um passo 
capital para a implementação do sistema Municipal de Turismo e fundamental para 
consolidação das políticas públicas municipais de Turismo em Políticas de Estado. Importante 
destacar a importância das políticas públicas, visto que são de extrema importância para o 
Sucesso do setor turístico, pois estabelecem regras e Diretrizes a serem cumpridas a longo, 
médio e curto prazo. Sem estas diretrizes o setor turístico estará destinado ao insucesso. Neste 
sentido, contamos com o imprescindível apoio dessa casa Legislativa para que a nossa cidade 
disponha de um consciente instrumento de planejamento estratégico, capaz de orientar a 
gestão turística do município e possibilitar, de forma transparente, o acompanhamento de sua 
execução pela sociedade. E, confiando na aprovação deste Projeto de Lei, pela relevância da 
matéria que trata, reiteramos a Vossa Excelência e aos ilustres pares nossos protestos de 
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elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito –
Prefeito Municipal; Projeto de Lei Municipal no 014/2021: “Institui a política Municipal de 
Turismo no Município de Ituaçu/BA”. c) - Ofício nº. 093/2021, encaminhado Prefeito 
Municipal de Ituaçu, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, Vereador José César Wanderley Brito, capeando Projeto 
de Lei nº 015/2021, que “Institui o Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento do 
Turismo”, abaixo transcritos: Exmo. Sr. José César Wanderley Brito, M.D Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu-BA. Ofício GPJ nº 093/2021 Ituaçu/BA, 09 de Dezembro de 
2021. Ref: Projeto de Lei Municipal nº 015/2021. Senhor Presidente, Venho respeitosamente, 
requerer de V. Exa. que se digne colocar em pauta do Legislativo Municipal, com urgência 
que o caso requer, com a finalidade de apreciação e votação, o Projeto de Lei Municipal no 
01512021, que tem por finalidade Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do 
Município de Ituaçu/BA. Há de se salientar, senhor Presidente, Nobres Edis, que o 
mencionado Projeto de Lei tem por finalidade nortear os conceitos de políticas turísticas, 
ambientais e sociais; apresentar diagnósticos e apontar os desafios a serem enfrentados de 
modo a adotar políticas públicas imprescindíveis para alavancar o Município Contando, como 
sempre, com a costumeira atenção de V. Exa. e dos demais Vereadores desta Casa 
Legislativa, esperamos a aprovação do referido Projeto de Lei. Certos de sermos 
congratulados com a aprovação do presente' reiteramos os votos de estima e alta 
consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal. 
Mensagem nº 15, de 09 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Encaminhamos a vossa Excelência e aos seus ilustres pares, para que seja submetido à 
deliberação desse Poder Legislativo, o presente Projeto de Lei que institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Turístico de Ituaçu. Sua aprovação pela Casa Legislativa é um passo capital 
para a implementação do sistema Municipal de Turismo e fundamental para consolidação das 
políticas públicas municipais de Turismo em Políticas de Estado' o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Turístico (PDDT) de ltuaçu foi construído democraticamente pelo Poder
Público e Sociedade civil, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 
revisada e aprovada pelo Conselho Municipal de Turismo. Representa a consolidação de 
importante pacto político no campo do Turismo, que transformado em Lei, por essa câmara, 
dará estabilidade institucional' assegurando a implantação de políticas públicas no âmbito do 
turístico. O Plano define os conceitos de políticas turísticas, ambientais e sociais; Apresenta 
diagnóstico e aponta os desafios a serem enfrentados; Formula diretrizes gerais e estrutura as 
intervenções do governo municipal a serem inseridas a curto, médio e longo prazo. Com este 
Plano, o governo local segue a sua trajetória em adotar a municipalidade de políticas públicas 
do turismo, segundo assegura a Lei orgânica do Município de ltuaçu, além do mesmo ser 
requisito fundamental para o Município continuar no Mapa Turístico Brasileiro e na zona 
Turística da chapada Diamantina. Neste sentido, contamos com o imprescindível apoio dessa 
casa Legislativa para que a nossa cidade disponha de um consciente instrumento de 
planejamento estratégico, capaz de orientar a gestão turística do município e possibilitar, de 
forma transparente, o acompanhamento de sua execução pela sociedade' E' confiando na 
aprovação deste Projeto de Lei, pela relevância da matéria que trata. reiteramos a Vossa 
Excelência e aos ilustres pares nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal; Projeto de Lei 
Municipal nº 015/2021, que tem por finalidade Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Turístico do Município de Ituaçu/BA; d) - Ofício nº. 094/2021, encaminhado Prefeito 
Municipal de Ituaçu, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, Vereador José César Wanderley Brito, capeando Projeto 
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de Lei nº.016/2021, abaixo transcritos: Exmº Sr. José César Wanderley Brito M.D. Presidente 
da Câmara Municipal Ituaçu – BA. Ofício GPJ nº. 094/2021. Ituaçu/BA, 09 de Dezembro de 
2021. Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 016/2021. Senhor Presidente, Venho com o respeito 
de sempre, requerer de V.Exa. se digne convocar REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do
Legislativo Municipal, com a urgência que o caso requer, com a finalidade de apreciação e 
votação, dispensados os interstícios legais, o Projeto de Lei Municipal n.º 016/2021 que: 
“Restabelece o valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Município ao patamar 
estabelecido pela Lei Municipal nº 787 de 22 de Abril de 2009, e dá outras providências”. Contando,
como sempre, com a costumeira atenção de V.Exa. e dos demais Vereadores, esperamos a 
aprovação do presente requerimento, com a determinação da convocação da Reunião 
Extraordinária, a fim de que a mesma seja realizada até o dia 31do corrente mês. Certos de 
sermos congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de 
estima e alta consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito Prefeito 
Municipal. ANEXO I - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E (IBGE) - DATA DA 
ULTIMA ATUALIZAÇÃO 22/04/2009. Valor da Remuneração em 22/04/2009.... R$ 3.210,00; X 
Índice aplicado....1,675265743; Valor da remuneração com a reposição das perdas 
inflacionárias até 27/12/2017..R$ 5.377,60. MENSAGEM Nº 16, DE 09 DE DEZEMBRO DE 
2021. Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, Encaminhamos a Vossa 
Excelência, para apreciação e deliberação dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda 
Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei Municipal n.º 016/2021, que tem por objetivo 
"Restabelece o valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Município ao Patamar 
estabelecimento pela Lei Municipal 787 de 22 de Abril de 2009, e dá outras providências”. A
presente lei visa sanar a inobservância da aplicação do artigo 37, XV da Constituição Federal 
no tocante a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, Princípio Constitucional ignorado 
pela Lei Municipal 866 de 29 de junho de 2012, no que dispôs sobre a redução da 
remuneração do salário de Assessor Jurídico para o patamar R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais). Nesta esteira, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por inúmeras vezes, 
cabendo aqui destacar o Julgado ora colacionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 
VENCIMENTOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Relatório1. Recurso 
extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alíneas a e d, da Constituição da 
República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: AÇÃO ORIGINÁRIA DE 
COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. FUNÇÃO DE NATUREZA 
TRANSITÓRIA. NÃO ABRANGÊNCIA PELO ARTIGO 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDENAÇÃO ÀS 
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 1.060/50. 
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA INSTÂNCIA � � �
SAOP �
MARINGÁ, POR CONSIDERÁ-LO PARTE ILEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO�
arts. 7º, inc. VI, 37, inc. XV, e 39, § 2º, norma originária, da Constituição da República.
Argumenta que � 19/98 não pode subtrair seu direito, vez que jaz 
protegido pela garantia da irredutibilidade salarial preconizada pelos § 2º (vigente à época �
antes da EC n. 19/98) e § 3º, do art. 39, da CF� �
podem ser demitidos � � icionário da Administração Pública, pode o 
ente Público dispensá-lo para, posteriormente, contratar novos servidores dentro de um 
novo regime previamente estabelecido de acordo com sua conveniência, sem incorrer em 
violações de normas jurídicas para tal fim, o que não acarretaria qualquer prejuízo à 
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Administração Pública� �
dos vencimentos sem, entretanto, fazer qualquer distinção entre os funcionários que 
percebem rendimentos a título de contribuição por vínculo efetivo e aqueles que percebem 
como comissionados� �
constitucional da irredutibilidade salarial do Recorrente, por violação dos dispositivos legais 
invocados nas presentes razões, determinando o pagamento das diferenças salariais 
existentes, bem como os reflexos nas parcelas de 13º salários (97, 98, 99, e 2000), mais 
férias e no terço constitucional, nos períodos mencionados na exordial�
a matéria trazida na espécie, DECIDO .3. Razão jurídica assiste ao Recorrente.4. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não há direito 
adquirido a regime jurídico e à fórmula de composição da remuneração dos servidores 
públicos, sendo, portanto, possível a alteração na forma de cálculo de remuneração sem que 
isso afronte a Constituição da República, desde que ela não importe em diminuição da 
remuneração recebida pelo servidor. O Supremo Tribunal Federal firmou, ainda, o 
entendimento de que a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, prevista no 
art. 37, inc. XV, da Constituição, aplica-se também aos servidores que exercem cargo em 
comissão. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:� . IRREDUTIBILIDADE DE 
VENCIMENTOS: APLICAÇÃO TAMBÉM AOS SERVIDORES QUE EXERCEM CARGO EM COMISSÃO. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO� -AgR, de 
minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).E:�
PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VANTAGEM DENOMINADA � �
N. 9.421/96. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DETERMINANDO O PAGAMENTO 
DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO ANTE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 
VENCIMENTOS [ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A 
Lei n. 9.421/96 instituiu o Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário, dando lugar, no 
momento da implantação dos novos estipêndios nela fixados, a decréscimo remuneratório 
com relação a alguns servidores. 2. Os que sofressem o decréscimo receberiam a diferença a 
título de � � �
pelos reajustes futuros. 3. A Resolução TSE n.19.882, de 1.7.97, determinou o pagamento da 
parcela aos servidores sem vínculo com a Administração. 4. A irredutibilidade de 
vencimentos dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição do Brasil, aplica-se
também àqueles que não possuem vínculo com a Administração Pública. 5. Segurança 
concedida� , Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 23.11.2007).E ainda: 
EMENTA:ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. REDUÇÃO 
DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. Tendo em vista a garantia constitucional 
da irredutibilidade de vencimentos, não poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido 
conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação. 
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido� RE 378.932, Rel. Min. Carlos Britto, 
Primeira Turma, DJ 14.5.2004).5. Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão 
recorrido. 6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1º-A, 
do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal), para afastar o fundamento do acórdão recorrido de que o servidor que exerce cargo 
em comissão não teria direito à irredutibilidade de vencimentos e determinar que o Tribunal 
a quo aprecie os pedidos do Recorrente. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2010. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”. Ademais, o presente projeto de lei visa corrigir não só a 
redução salarial imposta pela Lei 866, de 229 de junho de 2012, como também a falta de 
revisão pelas perdas inflacionárias atribuída aos servidores públicos pela Lei Municipal 939, 
de 27 de dezembro de 2017, atualizando para esta ultima, o valor dos vencimentos do cargo 
de Assessor Jurídico. Ademais, cumpre destacar que a natureza, responsabilidade e 
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complexidade das atribuições da advocacia pública dentre as carreiras típicas de Estado, por 
possuir atribuições especializadas e indelegáveis, torna o Assessor Jurídico imprescindível ao 
exercício da aplicação do Direito, em qualquer dos entes públicos do Estado. O advogado 
público representa o Poder Executivo no controle interno de legalidade, devendo atuar com 
autonomia e independência funcionais, garantias essas do equilíbrio social e da 
indisponibilidade do interesse público. Referido mister decorre de competência constitucional 
peculiar, previstas no art. 37, da Constituição da República. A atuação do advogado público, 
enquanto atividade essencial à Justiça deve revelar, então, a expressão do Estado Democrático 
de Direito como reprodução de uma estrutura institucionalizada, diante da ordem jurídica 
determinada pela Carta Magna. Ante o exposto, considerando os motivos acima, solicitamos a 
apreciação e a aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência urgentíssima. Sem mais 
e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. Ituaçu – BA, 09 de Dezembro de 2021. Phellipe Ramonn Gonçalves 
Brito - Prefeito Municipal; Projeto de Lei Municipal n.º 016/2021 que, “Restabelece o valor da 
Remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Município ao Patamar estabelecido pela Municipal nº 
787 de 22 de Abril de 2009, e dá outras providências”. d) - Projeto de Resolução nº 015/2021 , 
apresentado pelo Vereador Almir Santos Pessoa, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José 
César Wanderley Brito, M. D. Presidente da Câmara Municipal.  Ituaçu-BA, 10 de Dezembro de 
2021. Senhor Presidente, Encaminho a Vossa Excelência o incluso Projeto de Resolução Legislativa, 
que concede o título honorífico de cidadão Ituaçuense a Marlon Aguiar Silva, solicitando que o 
mesmo seja apreciado pelo plenário desta Casa. JUSTIFICATIVA: Nascido em 07 de março de 1988, 
no município de Barra da Estiva, Bahia. É o primeiro de três filhos, filho de Manoel dos Reis e 
Nilzete, teve formação cristã praticante. Viveu até 01 ano e 11 meses na fazenda Velhas no município 
de Ituaçu, e logo mudou para a fazenda Malhada no município de Contendas do Sincorá, onde 
permaneceu até os 14 anos. Em busca de aprimorar os estudos, mudou-se para Ituaçu, onde fez o 
ensino médio no Colégio estadual Frei Pedro Tomás Margallo. Com a constante busca e apoio da 
família para aprimorar os estudos aos 18 anos de idade mudou-se pra Salvador onde deu início a vida 
acadêmica, para realizar seu sonho e de seus pais de se tornar doutor. Marlon Aguiar Silva, possui 
graduação em medicina pela Universidade  Federal da Bahia (UFBA), onde teve participação em 
diversos trabalhos realizados no período acadêmico e onde ainda neste período recebeu o Prêmio da 
Sociedade Baiana de Pediatria Professor Nelson Barros, com a publicação sobre cardiopatias 
congênitas. Casado com a Contadora Geisiane, natural de Ituaçu com quem tem a sua filha Sofia e 
primogênita de 3 anos. Em abril de 2019, retorna a Ituaçu, onde começou a residir e trabalhar na 
unidade de saúde da Família na comunidade do São José de Noé onde presta serviços até hoje, em 
janeiro de 2020 começou a dar plantões no HMI dando sempre seu melhor para a comunidade 
Ituaçuense. “Dr. Marlon”, Como é conhecido pelos ituaçuenses prestou serviços ao município de 
Ituaçu, Bahia, colecionou diversas amizades, por tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa possuidora de 
vários qualidades, é merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus 
serviços prestados ao nosso povo.  Na certeza de que esta proposição será aceita por todos os colegas 
Edis, subscrevo-me, Atenciosamente, Almir Santos Pessoa - Vereador – PL; Projeto de Resolução 
nº 015, de 09 de Dezembro de 2021. “Concede o título honorífico de Cidadão Ituaçuense ao 
Senhor Marlon Aguiar Silva”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 
ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica 
concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR MARLON AGUIAR SILVA,
pelos serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das reuniões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Bahia, 10 de Dezembro de 2021. Almir Santos 
Pessoa – Vereador; e) - Projeto de Resolução nº 016/2021, apresentado pelo Vereador José 
Antônio Brito Fontana, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito. M.D. 
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Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu-BA, 10 de Dezembro de 2021. Senhor
Presidente, Encaminho a Vossa Excelência o incluso Projeto de Resolução Legislativa, que 
concede o título honorífico de cidadão Ituaçuense a Romério Alves Abreu, solicitando que o 
mesmo seja apreciado pelo plenário desta Casa. JUSTIFICATIVA: Romério Alves Abreu, 
nascido em 09 de Junho de 1952 é filho de Enéas Fernandes de Abreu e da Sra. Anisia Alves 
Bonfim Abreu. Fixou residência no Município de Ituaçu-BA, desde 16 de Agosto de 1982 
exercendo suas atividades de comerciante. Casou-se com a Sra. Maria das Graças de 
Mendonça Abreu em 27 de janeiro de 1978 e dessa união adveio duas filhas, Vanessa 
Mendonça Abreu e Valquíria Mendonça Abreu, além de seu Neto Bruno Abreu Santi. “Romério”,
Como é conhecido pelos ituaçuenses prestou serviços ao município de Ituaçu, Bahia,
colecionou diversas amizades, por tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa possuidora de vários 
qualidades, é merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus 
serviços prestados ao nosso povo. Na certeza de que esta proposição será aceita por todos os 
colegas Edis, subscrevo-me, Atenciosamente, José Antônio Brito Fontana – Vereador; Projeto
de Resolução Legislativa nº 016, de 10 de dezembro de 2021. “Concede o título honorífico de 
Cidadão Ituaçuense ao Senhor Romério Alves Abreu”. A MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a 
seguinte RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense 
ao Senhor Romério Alves Abreu, pelos serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 
2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  Sala das reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, Bahia, 09 de 
Dezembro de 2021. José Antônio Brito Fontana – Vereador; f) - Indicações apresentadas pelo 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, abaixo transcritas: I - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 10 de Dezembro  de 
2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de novo cemitério na localidade de Lagoa da Lage 
entre a saída de olho d’agua do meio e Cristalândia”. JUSTIFICATIVA: Como é comum no 
Município de Ituaçu, alguns cemitérios da Zona Rural, são utilizados para sepultamento de 
pessoas de varias localidades, o que diminui consideravelmente no numero de vagas 
existentes.  O cemitério da Lagoa da Lage é também um dos locais no município de Ituaçu 
que são sepultados os entes queridos e importantes pessoas daquela localidade, e atualmente 
encontra-se com numero reduzido de vagas, o que necessita de urgente ampliação.  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, Reinaldo Rocha Ferreira - Vereador – PP; II - Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 10 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação 
de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Colocação de Manilhas no Corredor 
da Caenana”. JUSTIFICATIVA: Durante o período chuvoso os residentes da localidade de 
Caenana e regiões ligadas por esta via sofrem com a quantidade expressiva de lama que desce 
e se acumula no corredor, além do montante de agua naquelas imediações. As recentes chuvas 
contribuíram para o alagamento, além, sobretudo dos serviços de aterramento realizado pela 
Prefeitura naquela localidade, que caso não faça uma intervenção urgentes os moradores terão 
seus veículos atolados sem condição de locomoção Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
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para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração, 
Atenciosamente, Reinaldo Rocha Ferreira - Vereador – PP; g) – Indicação apresentada pelo 
Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 10 de Dezembro de 
2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Manutenção na ladeira da Ovelha sentido Almas Pobres que 
encontra-se interditada e recuperação do córrego de Dona Maria de Louro na localidade de 
Mamona”. JUSTIFICATIVA: Em decorrência das chuvas, diversos pontos no Município de 
Ituaçu são constantemente deteriorados e necessita de reparo da administração publica para 
que possa diminuir os impactos negativos com a população. O Riacho conhecido como 
Córrego de Dona Maria de Louro é um acesso que tem trazido transtorno aos moradores que 
trafegam com seus veículos e por muitas vezes tem seus transportes quebrados, devido o 
estado em que se encontram as estradas. Além disso, as vias são importantes para o 
escoamento da produção advinda da agricultura familiar. Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração.  
Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; h) - Indicação apresentada pelo 
Ver. Ednei de Novais Ferreira, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 10 de Dezembro de 
2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Manutenção da estrada no trecho entre Taquari e Capimaçu e 
Saindo pelo São João de Antônio a pedido dos moradores de Coité e Arrecife”. 
JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenharem as 
atividades de cuidar das estradas vicinais, bem com promover toda manutenção necessária 
para oferecer aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais 
constitucionais de ir e vir. Tem sido constante os pedidos de moradores de Arrecife e Coité, 
considerando que os trechos mencionados se encontram em péssimas condições de trafego, 
considera-se também que o trecho entre Taquari e Capimaçu é trajeto de alunos e por isso 
necessita de atenção especial. Assim sendo, solicito do Poder Publico Municipal que promova 
a manutenção das atividades vicinais.. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais 
edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Edinei de Novais 
Ferreira - Vereador – PP; i) - Indicação apresentada pelo Ver. José Antônio Brito Fontana, 
abaixo transcrita: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 10 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O:
“Recuperação de passagem molhadas na região da Comunidade das Velhas”. 
JUSTIFICATIVA: As passagens molhadas da região das velhas foram todas construídas há 
muito tempo e por anos não passa por manutenção. Com o advento das chuvas é comum que 
nas suas imediações acumulem a areia trazida pelas enxurradas e enchentes, dificultando 
assim o acesso dos moradores. Desta forma, rogo intercessão do executivo municipal para que 
possam incluir no cronograma de reformas as passagens molhadas da localidade das velhas na 
altura do Rio de Felipe, Rio das Velhas e Velhas x Felipe próximo à quadra Poliesportiva.  
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 
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elevada consideração. Atenciosamente, Jose Antonio Brito Sobrinho - Vereador- PSB; j) -
Indicação apresentada pelo Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, abaixo transcrita: Exmo. 
Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 10 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação 
de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Aterramentos e elevação de altura 
dos Corredores da Formosa sentido fulôr, Mangabeira ao Paquetá e Gruta da Mangabeira com 
colocação de Manilhas para escoamento de aguas”. JUSTIFICATIVA: no período chuvoso, 
fica intransitável os corredores que das localidades de formosa, riacho, Paquetá e gruta, 
considerando que o volume de agua naquelas imediações impossibilita o transito por aquelas 
vias. Muitos daqueles moradores, realizam seus trabalhos laborativos na sede do município e 
necessitam daquele trecho para se locomover, por isso é urgente que a administração publica 
se empenhe, para que viabilize a construção de Manilhamento em pelo menos uma das vias de 
acesso, facilitando assim o transito de pessoas que necessitam deslocar-se para a sede 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; j) -
Indicação apresentada pela Ver. Tertulina Silva Andrade, com o seguinte teor: Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 10 de Dezembro de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação 
de minha autoria, abaixo transcrita: I N D I C A Ç Ã O: “Construção de Ponte ou Passagem 
Molhada sob o Riacho da Lagoa da Lage sentido ao Barreiro aos fundos da Igreja”..
JUSTIFICATIVA: Durante o período chuvoso é com em diversas localidades do município as 
passagem de agua, que devido a geografia que desenvolveu no local as chuvas precisam 
encontrar um caminho para percorrer ate seu desague final. Ocorre que muitas dessas 
passagens é a travessia de vias vicinais o que compromete o ir e vir dos moradores nos 
períodos chuvosos, necessitando portanto de apoio do executivo para construção de pontes ou 
passagem molhada para oferecer segurança e conforto aos transeuntes que necessitam utilizar 
essas vias. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que 
o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Tertulina Silva Andrade - Vereadora – PP; l)
– Requerimentos apresentados pela Bancada da Oposição, abaixo transcritos: I -
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – BAHIA. 
REQUERIMENTO: EDNEI DE NOVAIS FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vereador em 
Exercício no Município de Ituaçu/BA, Portador do RG/SSP-BA n.º09.882.680-86 e do CPF 
(MF) n.º001.554.535-05, Residente e domiciliado no Povoado de Tranqueiras, s/n.º, Zona 
Rural, no município de Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; MARCIO APARECIDO ARÚJO ROCHA,
Brasileiro, Casado, Vereador em Exercício no Município de Ituaçu/BA, Portador do RG/SSP-
BA n.º07.914.952-99 e do CPF (MF) n.º023.345.085-86, Residente e domiciliado na Fazenda 
São José, s/nº, Zona Rural, no município de Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; REINALVO 
ROCHA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vereador em Exercício no Município de Ituaçu/BA, 
Portador do RG/SSP-BA n.º03904497 17 e do CPF/MF n.º469.621.825-20, Residente e 
domiciliado na Fazenda Guigó, s/n. º, Zona Rural, Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; TERTULINA 
SILVA ANDRADE, Brasileira, Casada, Vereador em Exercício no Município de Ituaçu/BA, 
Portadora do RG/SSP-BA n.º07.481.697-76 e do CPF/MF n.º857.824.675-68, Residente e 
domiciliado na Fazenda Olhos D’ Água do Meio – Povoado Lagoa dos Patos, s/nº, Zona 
Rural, no município de Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; no exercício das suas atribuições legais, 
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embasados nos artigos 37 e 163 da Constituição Federal – CF, na Lei Complementar n.º101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como, nos artigos 14 c/c. 40 e 
41 da Lei Orgânica do Município de Ituaçu, vêm, respeitosamente, a ilustre presença de Vossa 
Excelência, REQUISITAR, no prazo máximo de 15 (quinze) úteis, conforme previsto no art. 
14 da Lei Orgânica do Município, o que adiante segue: Informações e esclarecimentos acerca 
da contração realizada pela Administração Municipal com a empresa SAULO CONSTRUÇÕES 
LTDA, Inscrita no CNPJ/MF n.º 00.450.363/0001-29, cujo OBJETO é a execução de obras de 
reforma e ampliação de unidades escolares situadas na zona rural deste município de 
Ituaçu/BA. Cumpre enfatizar que conforme verificado no edital inserto nos autos do Processo 
Administrativo Licitatório n.º088/2021, regrador da Tomada de Preços n.º004/2021, a 
empresa contratada assumiu uma serie de obrigações que deverão ser acompanhadas de forma 
minuciosa, sob pena de incorrer em prejuízos ao erário público. Cabe esclarecer ainda que o 
valor global licitado para gastos decorrentes da contratação acima atinge o elevado montante 
de R$ 369.938,95 (trezentos e sessenta e nove mil e novecentos e trinta e oito reais e noventa 
e cinco centavos). Ante o acima exposto, objetivando o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do CONTRATO N.º298/2021, firmado pela municipalidade com a empresa SAULO 
CONSTRUÇÕES LTDA, para execução de obras de reforma e ampliação de   unidades 
escolares situadas na zona rural deste município de Ituaçu/BA, REQUISITAMOS de V. 
Excelência o envio dos documentos a seguir relacionados: 1) Cópia integral do DA TOMADA 
DE PREÇOS N.º004/2021, que ensejou a contratação da empresa SAULO CONSTRUÇÕES 
LTDA, Inscrita no CNPJ/MF n.º 00.450.363/0001-29, devendo ser instruído, inclusive, com 
todas as planilhas contendo a estimativa detalhada dos preços cobrados; 2) Cópias dos 
TERMOS ADITIVOS originados do CONTRATO N.º298/2021; 3) Cópias dos Pareceres 
emitidos pela área técnica do Município, ou seja, pela Procuradoria e Controladoria Geral, 
referentes à contratação da empresa com o Município de Ituaçu; 4) Planilha analítica contendo 
a descrição dos serviços contratados e dos materiais empregados na obra; 5) Cópias dos 
processos de pagamentos realizados a empresa acima mencionada na execução do contrato 
firmado com a municipalidade; 6) Copia do BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º01, referente ao 
pagamento da Nota Fiscal n.º202100000000006, emitida em 18/10/2021, correspondente ao 
valor de R$ 38.153,48 (trinta e oito mil e cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito 
centavos); 7) Cópias das Guias de Recolhimento do INSS e do FGTS, quitadas, objetivando a 
comprovação do regularidade da empresa contratada com os seus colaboradores; 8) Em caso 
de terceirização de mão de obra pela empresa contratada, apresentar as cópias dos contratos 
firmados por esta com a empresa terceirizada).. Ressaltamos que o envio dos documentos e 
informações solicitadas no prazo legal, é de suma importância para o devido 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e dos gastos realizados, além da 
adoção de medidas pertinentes de salvaguarda ao interesse público, se for o caso, sendo que 
eventual omissão, retardamento ou o envio de informações incompletas, poderá acarretar a 
responsabilização do agente responsável, por crime de responsabilidade, nos termos do art. 14 
c/c §6º do art. 41, todos da Lei Orgânica do Município, sem prejuízo das demais implicações 
legais previstas nas esferas Administrativa, Cível e Penal. Nestes Termos, Pedem 
deferimento. Ituaçu – BA, 03 de dezembro de 2021. EDNEI DE NOVAIS FERREIRA -
VEREADOR – PL; MARCIO APARECIDO ARÚJO ROCHA -VEREADOR – PL; REINALVO 
ROCHA FERREIRA - VEREADOR – PP; TERTULINA SILVA ANDRADE - VEREADORA – PP; 
II - EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – BAHIA.
REQUERIMENTO: EDNEI DE NOVAIS FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vereador em 
Exercício no Município de Ituaçu/BA, Portador do RG/SSP-BA n.º09.882.680-86 e do CPF 
(MF) n.º001.554.535-05, Residente e domiciliado no Povoado de Tranqueiras, s/n.º, Zona 
Rural, no município de Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; MARCIO APARECIDO ARÚJO ROCHA,
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Brasileiro, Casado, Vereador em Exercício no Município de Ituaçu/BA, Portador do RG/SSP-
BA n.º07.914.952-99 e do CPF (MF) n.º023.345.085-86, Residente e domiciliado na Fazenda 
São José, s/nº, Zona Rural, no município de Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; REINALVO ROCHA 
FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vereador em Exercício no Município de Ituaçu/BA, Portador 
do RG/SSP-BA n.º03904497 17 e do CPF/MF n.º469.621.825-20, Residente e domiciliado na 
Fazenda Guigó, s/n. º, Zona Rural, Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; TERTULINA SILVA 
ANDRADE, Brasileira, Casada, Vereador em Exercício no Município de Ituaçu/BA, Portadora 
do RG/SSP-BA n.º07.481.697-76 e do CPF/MF n.º857.824.675-68, Residente e domiciliado 
na Fazenda Olhos D’ Água do Meio – Povoado Lagoa dos Patos, s/nº, Zona Rural, no 
município de Ituaçu/BA. CEP: 46.640-000; no exercício das suas atribuições legais, embasados 
nos artigos 37 e 163 da Constituição Federal – CF, na Lei Complementar n.º101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como, nos artigos 14 c/c. 40 e 41 da Lei 
Orgânica do Município de Ituaçu, vem, respeitosamente, a ilustre presença de Vossa 
Excelência, REQUISITAR, no prazo máximo de 15 (quinze) úteis, conforme previsto no art. 
14 da Lei Orgânica do Município, o que adiante segue: Informações e esclarecimentos acerca 
da contração realizada pela Administração Municipal com a empresa MBV ENGENHARIA 
LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ/MF n.º 21.376.308/0001-06, cujo OBJETO é a execução de 
serviços de engenharia civil para construção de um a quadra escolar coberta e Vestiário –
Modelo 2 PADRÃO  FNDE – na  escola  municipal  Durval  Gualberto  Rocha  no Povoado 
de Tranqueiras. Cumpre enfatizar que conforme verificado no edital inserto nos autos do 
Processo Administrativo Licitatório n.º109/2021, regrador do Tomada de Preços n.º005/2021, 
ensejador da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N.º001/2021, a empresa contratada 
assumiu uma serie de obrigações que deverão ser acompanhadas de forma minuciosa, sob 
pena de incorrer em prejuízos ao erário público. Cabe esclarecer ainda que o valor global 
licitado para gastos decorrentes da contratação acima atinge o elevado montante de R$ 
682.209,48 (seiscentos e oitenta e dois mil e duzentos e nove reais e quarenta e oito centavos).
Ante o acima exposto, objetivando o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
CONTRATO N.º351/2021, firmado pela municipalidade com a empresa MBV ENGENHARIA 
LTDA EPP, com a execução dos serviços de engenharia acima mencionados, REQUISITAMOS
de V. Excelência o envio dos documentos a seguir relacionados: 1) Cópia integral do DA
TOMADA DE PREÇOS N.º005/2021, que ensejou a contratação da empresa MBV
ENGENHARIA LTDA – EPP, Inscrita no CNPJ/MF n.º21.376.308/0001-06, devendo ser 
instruído, inclusive, com todas as planilhas contendo a estimativa detalhada dos preços 
cobrados; 2) Cópias dos Pareceres emitidos pela área técnica do Município, ou seja, pela 
Procuradoria e Controladoria Geral, referentes à contratação da empresa com o Município de 
Ituaçu; 3) Planilha analítica contendo a descrição dos serviços contratados e dos materiais 
empregados na obra; 4) Cópias dos processos de pagamentos realizados a empresa acima 
mencionada na execução do contrato firmado com a municipalidade; 5) Cópia do BOLETIM 
DE MEDIÇÃO das respectivas parcelas pagas, com o devido atestado de execução dos 
serviços contratados firmado pelo engenheiro responsável pela empresa contratada e pelo 
engenheiro do município; 6) Cópias das Guias de Recolhimento do INSS e do FGTS, 
quitadas, objetivando a comprovação do regularidade da empresa contratada com os seus 
colaboradores; 7) Em caso de terceirização de mão de obra pela empresa contratada, 
apresentar as cópias dos contratos firmados por esta com a empresa terceirizada).. 
Ressaltamos que o envio dos documentos e informações solicitadas no prazo legal, é de suma 
importância para o devido acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e dos 
gastos realizados, além da adoção de medidas pertinentes de salvaguarda ao interesse público, 
se for o caso, sendo que eventual omissão, retardamento ou o envio de informações 
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incompletas, poderá acarretar a responsabilização do agente responsável, por crime de 
responsabilidade, nos termos do art. 14 c/c §6º do art. 41, todos da Lei Orgânica do 
Município, sem prejuízo das demais implicações legais previstas nas esferas Administrativa, 
Cível e Penal. Nestes Termos, Pedem deferimento. Ituaçu – BA, 03 de dezembro de 2021. 
EDNEI DE NOVAIS FERREIRA - VEREADOR – PL; MARCIO APARECIDO ARÚJO ROCHA -
VEREADOR – PL; REINALVO ROCHA FERREIRA - VEREADOR – PP; TERTULINA SILVA 
ANDRADE - VEREADORA – PP; m) – Moção de Congratulação apresentada pelo Ver. Almir 
Santos Pessoa, abaixo transcrita: Moção de Congratulação, em 10 de Dezembro de 2021. “Dispõe 
sobre a concessão da Moção de Congratulação ao Sr. Vinicius Costa de Souza, pelos serviços 
prestados como Diretor de Relações Institucionais da União dos Vereadores da Bahia, na defesa dos 
Vereadores da Bahia,, na defesa das prerrogativas dos Vereadores Baianos”. O Vereador abaixo 
assinado, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Câmara de Vereadores 
deste Município de Ituaçu, artigo 136 § 1º propõe ao Sr. Vinicius Costa de Souza. MOÇÂO DE 
CONGRATULAÇÂO pelos relevantes serviços prestados em favor dos vereadores baianos, quando 
no exercício da função de Diretor de Relações Institucionais da UVB – União dos Vereadores 
Baianos, período de 2017/2020. JUSTIFICATIVA: Sempre buscando a conscientização do importante 
papel dos legisladores municipais, na defesa das prerrogativas dos mesmos e o aperfeiçoamento e 
capacitação dos edis, o agraciado desempenhou importante papel junto aos vereadores baianos. Por 
estes motivos, pugno aos nossos pares, pela votação favorável da matéria e requeiro ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente que se digne a seguir o rito previsto no art. 136 do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de 10 de Dezembro de 2021. Almir Santos 
Pessoa - Vereador PSD; n) - Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Augusto 
Medrado dos Anjos e Silva, encaminhada pelo Presidente da Câmara de Contendas do 
Sincorá, com o seguinte teor: Moção de Pesar: A Câmara Municipal de Contendas do Sincorá, 
Estado da Bahia, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do reconhecido senhor 
ANTÔNIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA, popularmente conhecido por “DR. 
AUGUSTO”. Homem guerreiro, nascido no dia 07 de maio de 1950, aproveitou intensamente 
sua vida, trazendo sempre alegria para os que a conhecia. Deixou um legado inestimável de 
serviços prestados ao município de Contendas do Sincorá. Faleceu no dia 28 de novembro de 
2021 aos 71 anos de idade, deixando irreparável lacuna no seio de sua família e amigos. Aos 
familiares, o nosso fraternal abraço com votos de pesar, e irrestrita solidariedade pela triste e 
irreparável perda, aos quais expressamos as nossas sinceras condolências. Contendas do 
Sincorá-Bahia, 29 de novembro de 2021. Isaque da Silva Teixeira – Presidente; Pedro Ernesto 
Palmeira Souza - Vereador Proponente. Encaminho ás Comissões Permanentes de Legislação, 
Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, os Projetos de Leis nºs 014/2021; 
015/2021; 016/2021 e Projeto de Lei Complementar nº 01/2021/2021, para apreciação e 
apresentação dos pareceres aos referidos projetos de leis. Na sequência, o Senhor Presidente,
franqueou a palavra aos Edis para fazer comentários sobre os expedientes lidos. Usou da 
palavra, o Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e em
seguida, o Edil solicitou ao Assessor Jurídico da Câmara que apresentasse um parecer sobre
os projetos de leis, para subsidiar o trabalho dos vereadores. Em relação a indicação de sua
autoria, o Vereador Márcio Aparecido, falou que as pessoas têm percebido o acúmulo das
águas nas estradas que liga a Gruta à Mangabeira, a Mangabeira ao Paquetá e Fulô ao Riacho.
Pediu ao Executivo que tomasse providências nesse sentido, destacando que uma parte do
município está praticamente isolada nesse período de chuva. Pediu que fosse feita pelo menos
um agora para que garantir o tráfego seguro, afirmando que algumas pessoas perderam motor
de moto, que carro parou dentro da água e isso é ruim porque as pessoas precisam vir para a
cidade. Comentou que um cidadão da Canabrava, que mora próximo do Guigó, questionou
por que foi fechada a estrada que dá acesso à Itaguarana, relatando ter sido mudado o trajeto
da estrada, que é um trecho que praticamente não transitava carros, que a estrada está
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praticamente fechada pelo mato, que seu carro foi todo riscado pelos garranchos da estrada.
Pediu ao poder Executivo que tomasse providência para solucionar essa questão. Em seguida,
o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as
seguintes matérias: a) - Projeto de Resolução nº 015/2021, que “Concede o Título Honorífico 
de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Marlon Aguiar Silva, apresentado pelo Ver. Almir Santos 
Pessoa, acima transcrito, sendo o referido Projeto de Resolução, aprovado por unanimidade de 
votos; b) - Projeto de Resolução nº 016/2021 que “Concede o Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao Senhor Romério Alves Abreu, apresentado pelo Ver. José Antônio Brito 
Fontana, acima transcrito, sendo o referido Projeto de Resolução, aprovado por unanimidade 
de votos; c)- Moção de Congratulações que, “Dispõe sobre a concessão da Moção de 
Congratulação ao Sr. Vinicius Costa de Souza, pelos serviços prestados como Diretor de 
Relações Institucionais da União dos Vereadores Baianos”, apresentada pelo Ver. Almir 
Santos Pessoa, acima transcrita, sendo a referida Moção de Congratulação, aprovada por 
unanimidade de votos; d) - Indicações apresentadas pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, acima 
transcritas : I - “Construção de novo cemitério na localidade de Lagoa da Lage entre a saída 
de olho d’agua do meio e Cristalândia”; II - “Colocação de Manilhas no Corredor da 
Caenana”, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; e) – Indicação 
apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, para a “MANUTENÇÃO NA 
LADEIRA DA OVELHA SENTIDO ALMAS POBRES QUE ENCONTRA-SE
INTERDITADA E RECUPERAÇÃO DO CORREGO DE DONA MARIA DE LOURO NA 
LOCALIDADE DE MOMONA”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por 
unanimidade de votos; f) - Indicação apresentada pelo Ver. Ednei de Novais Ferreira, para a 
“Manutenção da estrada no trecho entre Taquari e Capimaçu e Saindo pelo São João de 
Antônio a pedido dos moradores de Coité e Arrecife”, acima transcrita, sendo a referida 
indicação aprovada por unanimidade de votos; g) -Indicação apresentada pelo Ver. José 
Antônio Brito Fontana, para a “Recuperação de passagem molhadas na região da Comunidade 
das Velhas”. acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; 
h) - Indicação apresentada pelo Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, para a “ “Aterramentos 
e elevação de altura dos Corredores da Formosa sentido fulôr, Mangabeira ao Paquetá e Gruta 
da Mangabeira com colocação de Manilhas para escoamento de aguas”, acima transcrita, 
sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; i)- Indicação apresentada pela 
Ver. Tertulina Silva Andrade, para a “Construção de Ponte ou Passagem Molhada sob o 
Riacho da Lagoa da Lage sentido ao Barreiro aos fundos da Igreja”, acima transcrita, sendo a 
referida indicação aprovada por unanimidade de votos; j) - Requerimento do Prefeito 
Municipal para a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 e do Projeto de Lei 
nº 016/2021, em caráter de urgência, urgentíssima, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
de votos. Na sequência, o Senhor Presidente, falou que por motivo de força maior a vereadora 
Tertulina estava autorizada a se retirar da sessão antes do término, ao tempo em que, iniciou o 
GRANDE EXPEDIENTE, e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para fazerem
comentários sobre assunto de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes vereadores:
Ver. Ednei de Novais Ferreira: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu
a Deus por participar de mais uma sessão. Falou que o trecho entre a ponte de Tranqueiras e o Posto
de ‘Lei’ está interditado e, a pedido dos moradores, pediu ao prefeito que mandasse uma máquina com
urgência para corrigir o problema. Disse ser muito bom que Deus está mandando as chuvas, mas está
estragando as estradas e o executivo precisa tomar uma providência, mandar tapar pelo menos os
buracos maiores. Destacou que na gestão anterior, o ex-prefeito Adalberto tirou a enxurrada e ficou
quase dois anos sem precisar de reparo, que aquele pedaço ficou bom, que agora está ruim de novo e
os moradores estão pedindo para que o prefeito tome uma providência urgente. Sobre o Projeto de Lei
que concede aumento de salário, questionou por que o referido projeto não concede reajuste para
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todos os servidores públicos. Afirmou que outras categorias também precisam de reajuste, defendendo
que o Projeto de Lei seja para beneficiar todos os funcionários, não só uma categoria. Pediu que o
Assessor Jurídico da Prefeitura desse uma explicação sobre esse assunto. Em aparte, o Vereador
Márcio Aparecido, questionou se foi votada a tramitação em caráter de urgência, sendo
respondido que apenas um projeto estava tramitando em caráter de urgência. Em seguida, o
Edil questionou se iria esperar o parecer pedido por ele ao Assessor Jurídico para depois fazer
a primeira votação, sendo respondido pelo Senhor Presidente, que seriam marcadas sessões
extraordinárias para analisar a matéria, destacando que na presente sessão somente foi votado
o caráter de urgência. O Vereador Márcio disse tratar-se de matéria técnica, que é preciso
aguardar o parecer da Assessoria Jurídica. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, a Vereadora agradeceu a Deus pela chuva, e disse que outro dia
falou com o Prefeito sobre a terra que estão jogando na estrada, afirmando que essa terra está
causando problema, que seu carro atolou, que está fazendo muito barro. Falou que a Prefeitura
está dando assistência, que as caçambas estão trabalhando, mas a terra que está sendo usada
não é apropriada. Dando continuidade, enfatizou que o projeto de lei de sua autoria está em
análise, que vai esperar a tramitação para ver como vai ficar o referido projeto de apoio às
mulheres, que se precisar mudar alguma, coisa, que mude, mas o projeto precisa ser aprovado.
Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos, e continuando, o Edil comentou a fala da
Vereadora Tertulina, afirmando que o site Informe Barra fez uma publicação colocando o
povo contra os vereadores, questionando por que o site não esclareceu que os vereadores José
Antônio e Joel apenas pediram vistas do projeto porque não estavam presentes na sessão
anterior. Ressaltou que o pedido de vistas tem como objetivo analisar o projeto, o qual tem
alguns artigos que necessitam de ajustes. Disse que ninguém foi contra o projeto, que houve
apenas uma votação, que a segunda votação ainda vai ser realizada e, com certeza, o projeto
vai ser aprovado. Salientou que na matéria publicada, colocou que projeto parecido foi
aprovado em Brumado, destacando que a realidade de Brumado é diferente, que cada cidade
tem sua realidade. Afirmou que na referida matéria foi publicado que os vereadores Ronaldo,
José Antônio e Joel pediram vistas do projeto, enfatizando que em nenhum momento ele
pediu vistas, apesar de não considerar nada demais o pedido feito pelos outros vereadores.
Mencionou que o pedido de vistas visa fazer uma análise mais aprofundada da matéria para
que depois os vereadores não sejam acusados de votar sem saber no que estão votando.
Afirmou que o projeto é bom, mas é preciso analisar a sua legalidade, esclarecer as dúvidas
com a Assessoria Jurídica. Ressaltou que o site mentirosamente colocou o seu nome, colocou
a população contra os vereadores, que basta ver os comentários na matéria, que algumas
pessoas pediram que não votassem mais neles. Afirmou ser defensor das mulheres, que tem
sua esposa, que todo mundo tem mulheres nas suas famílias, que tem irmã, amigas e respeita e
defende as mulheres, que se quiser comprar uma briga com ele, basta mexer com uma mulher
na sua frente. Disse que se presenciar alguma coisa, vai fazer a denúncia, independentemente
de quem seja o agressor. Afirmou que o site deveria fazer uma matéria pedindo desculpas por
ter veiculado calúnia e mentiras. Fazendo uso da palavra, o Vereador José Antônio, destacou
que o Vereador Reinalvo foi o primeiro a aprovar tudo, que o povo sabe disso, que o Edil
estava falando besteira e não sabe nem o que fala. Afirmou que o parcelamento feito pelo ex-
prefeito Albercinho foi para quitar a dívida de vários ex-gestores, que o Vereador Reinalvo
deveria saber o que fala para não falar besteira, que o Edil está acostumado a falar só besteira
no plenário, que os outros vereadores estão acostumados. Disse que não está faltando com
respeito ao vereador, que tem todo o direito de falar porque estava defendendo o município, o
interesse do povo, não estava defendendo interesse de vereador. Afirmou que os vereadores
têm obrigação de fiscalizar, que na gestão atual foram feitas as reformas, várias pontes, que
qualquer vereador pode fiscalizar a documentação e as notas fiscais. Falou que não adianta
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vereador ficar com raiva, que quanto mais ficar com raiva, mais vai falar porque tem prova do
que aconteceu. Enfatizou que jamais vai faltar com respeito com os vereadores, mas que falar
a verdade não é faltar com desrespeito. Em resposta ao Vereador Ednei, afirmou que na
segunda-feira será entregue o projeto corrigindo o salário de outros órgãos da prefeitura,
enfatizando ter sido um pedido seu ao Assessor Jurídico, que acha merecido que todos tenham
um aumento. Disse que quatro anos atrás o Vereador Reinalvo não pediu manilhamento para
Cainana, salientando que não estava achando errado o Edil pedir agora, questionando por que
não pediu ao gestor anterior. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, e 
em seguida, o Edil agradeceu aos colegas pela aprovação das suas indicações, disse que a
indicação para a região da Cainana não foi feita para crescer seu nome e nem para lhe
beneficiar, que foi feita em prol do município porque a estrada dá acesso à região da Caatinga,
ao PSF da Lage, enfatizando que os moradores transitam por este corredor e o trecho está
interditado há vários dias. Destacou que o trecho é usado para ter acesso a feira livre das
comunidades de Guigó, Baixa Funda e Caatinga. Falou que nunca fez uma indicação pedindo
o manilhamento porque não era costume de o município fazer isso, mas que nas gestões
passadas sempre apresentou indicações pedindo para alargar o corredor, ressaltando que
nenhum gestor atendeu o seu pedido, salientando que fez tal pedido aos ex-prefeitos
Adalberto e Albercinho, mas não foi atendido. Disse que o empresário Edmílson montou uma
fábrica e fez isso pelo município. Dando continuidade, afirmou que não fala ‘bobagem’,
pedindo ao Vereador José Antônio que o respeitasse, destacando que cada vereador tem o
direito de fazer suas cobranças, que todos os vereadores são iguais, todos receberam o mesmo
diploma. Afirmou ter em casa todas as atas das sessões que participou, que não jogou
nenhuma fora, destacando que nas atas estão registradas todas as indicações que fez nas
gestões passadas. Sobre o parcelamento do INSS, afirmou que outros gestores também
fizeram e não foi só o ex-prefeito Adalberto. Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido,
disse que a Câmara de Ituaçu nunca votou projeto para parcelamento de INSS porque isso é
uma prerrogativa do poder executivo, que prova disso é que o município vai fazer agora o
parcelamento especial e não precisa de autorização do legislativo para isso. Prosseguindo, o
Vereador Reinalvo, questionou ao Assessor Jurídico do município porque o aumento de
salário não está sendo concedido para todos os servidores, destacando que tem servidor da
Prefeitura que ganha R$ 16,00 (dezesseis reais) por dia e é muito pouco. Em seguida, o senhor
Presidente franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Prefeitura, para fazer os devidos
esclarecimentos. fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da Prefeitura, Dr. Helcônio
Brito Morais, saudou a todos os presentes, e prosseguindo, afirmou que o projeto de lei nº
016/2021, não trata de aumento de salário, que na verdade, em 2009, houve uma redução do
salário, que era de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para R$ 1.800,00 (hum mil e
oitocentos reais) e a Constituição Federal, no artigo 37, proíbe a redução de salário. Disse que
o projeto visa corrigir um ato ilegal, enfatizando que o entendimento do Supremo Tribunal
Federal é pacífico no sentido de que o salário é irredutível, que o projeto reconhece que a lei
aprovada foi ilegal e reestabelece o salário de 2009 e corrige na mesma proporção concedida a
outros servidores em 2017. Afirmou que estes servidores está há mais de dez anos sem
aumento, na verdade houve uma redução para R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).
Afirmou que todos os demais servidores do município terão seus salários reajustados, que o
executivo está aguardando o fechamento das contas deste ano para ver o que pode ser feito e
oportunamente vai enviar o projeto de lei para a Câmara. Destacou que o salário de R$
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) é muito baixo pela responsabilidade e dedicação
exigidas. O Vereador Márcio Aparecido, disse que, salvo engano, o projeto de lei para reajuste
dos salários dos servidores deverá ser aprovado este ano para entrar em vigor no ano seguinte,
questionando se o executivo vai enviar ainda em 2021 este projeto de lei? Em resposta, Dr.
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Helcônio, afirmou que o projeto de lei nº 016/2021, não está corrigindo os salários de 2017 para
frente, que apenas reestabelece o salário anterior e concede o mesmo reajuste que foi dado aos outros
servidores em 2017. O Vereador Reinalvo, falou que se o executivo enviar o projeto concedendo o
reajuste de salário para todos os servidores, que o projeto de lei em tramitação terá o seu voto
favorável. Dr. Helcônio, afirmou que o reajuste foi concedido aos outros servidores em 2017. O
Vereador Márcio Aparecido, falou que o projeto de lei precisa ser aprovado até o dia
31/12/2021, questionando se o mesmo será enviado ainda este ano? Em resposta, Dr.
Helcônio, afirmou que não, que o Vereador José Antônio falou isso, mas conversando com o
Prefeito sobre o assunto, ainda está sendo feita a verificação e o levantamento dos dados para
elaboração do referido projeto de lei. Prosseguindo, o Vereador Reinalvo, agradeceu ao
Assessor Jurídico pela explicação, e em seguida, fez uma indicação verbal ao gestor pedindo a
roçagem no ramal de estrada que liga a Cainana ao Riacho, afirmando que está muito fechado
e intransitável. Pediu ao gestor que mandasse uma retroescavadeira para o Riacho do Guigó,
destacando que a estrada está quase interditada e é usada pelo transporte escolar, que é preciso
fazer a limpeza no córrego, tem muita pedra encostada, que o gestor deve fazer isso pela
comunidade e pelos alunos, salientando, que está vendo a hora de acontecer um acidente no
local. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, 
o Edil parabenizou Enil, que participou de uma corrida no município de Mucugê, foi
classificado e vai participar de uma corrida em Minas Gerais, destacando que o campeão em
Minas Gerais vai ganhar uma vaga no mundial. Afirmou que Enil é um homem digno,
honesto e trabalhador, que gostaria de deixar registrado os seus parabéns, ressaltando que essa
vitória está levando o nome de Ituaçu. Questionou ao Assessor Jurídico do Município se o
projeto de lei dos eliminadores de ar já foi sancionado pelo prefeito, sendo respondido que a
lei já foi publicada. Em seguida, afirmou que o projeto de lei nº 016/2021 está certo em fazer
a reparação salarial, enfatizando concordar que a redução de salário é inconstitucional. Disse
que o município precisa rever os salários de outras categorias, citando como exemplo os garis,
que ganharam o direito na justiça de receber o adicional de insalubridade. Afirmou que estes
profissionais foram os mais afetados na pandemia, lidaram com objetos infeccionados, objetos
cortantes e é importante olhar o lado dessas pessoas, que muitas vezes ficam desprotegidos,
mesmo usando os EPIs, porque estes equipamentos não protegem dos vírus. Disse ainda, ser
importante que o município pague a insalubridade, destacando que alguns profissionais da
saúde recebem. Dando continuidade, o Edil destacou que os vereadores sempre apresentaram
requerimentos, que isso não está acontecendo apenas nessa gestão. Afirmou que na legislatura
passada foram aprovados diversos projetos, mas a câmara não apreciou nenhum projeto de
parcelamento da dívida com o INSS. Sobre as indicações, falou que vai continuar fazendo,
que fez muitas indicações nas gestões passadas para beneficiar as comunidades, que algumas
foram atendidas e outras não. Mencionou que a Várzea é uma comunidade grande, que
praticamente já está inserida na zona urbana, pedindo ao gestor que faça uma praça na Várzea,
ressaltando ser um dos povoados mais habitados do município, que a construção da praça
embelezaria aquela comunidade e daria mais conforto às famílias que precisam de uma área
ao ar livre, pedindo que seja feito um parquinho também no local. Falou que tem muitos
amigos e parentes que moram na Várzea, foi votado no citado povoado e não é justo deixar de
fazer essa indicação. Falou para o Vereador Reinalvo que é importante fazer os
requerimentos, pedindo ao Assessor Jurídico Dr. Helcônio que enviasse à Câmara os nomes
dos profissionais que vão ser beneficiados com a equiparação salarial. Disse que essa
equiparação salarial foi feita na gestão de Adalberto Luz, em 2018, salvo engano,
beneficiando os ocupantes de alguns cargos. Pediu que as demais categorias também fossem
beneficiadas, enfatizando que esses servidores também merecem reajuste para recompor as
perdas salariais causadas pela inflação. Em aparte, a Vereadora Tertulina, disse que fez
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indicações na gestão do ex-prefeito Adalberto, que algumas foram atendidas e outras não, que
basta olhar as atas para confirmar. Afirmou ter feito uma indicação pedindo a construção do
cemitério e dos banheiros na Lage, mas não foi atendida, que pediu o atendimento médico
para Melancia e foi atendida. Afirmou ter aprovado muitos projetos na legislatura passada,
que pode fazer matéria sobre isso, que mão acredita que tenha feito nada de errado. Em
seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Bancada de
Oposição. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Valdemir Rocha, saudou a
todos, e continuando, afirmou que o projeto de lei ampliando a proteção a mulher está sendo
debatido pelos vereadores para ser aprimorado, enfatizando que esse debate é importante e faz
parte da essência do próprio legislativo. Disse discordar do Assessor Jurídico do município
sobre o termo ‘ilegalidade”, afirmando que na época o salário do cargo em comissão de
Assessor Jurídico do Município, salvo engano, era de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),
mas estava em dissonância com a Lei Orgânica do Município, que proíbe vencimento acima
do que ganha o Secretário Municipal. Disse que houve uma readequação salarial, que poderia
ser fixado em outro valor, mas optou-se por fixar em R$ 1.800,0 (hum mil e oitocentos reais).
Falou que o projeto deveria fazer uma equiparação entre o salário do Assessor Jurídico e do
Secretário Municipal, conferindo ao ocupante do cargo o status de Secretário como foi feito
com o ocupante do cargo de Controlador Interno. Disse que essa é sua opinião, que os Edis
vão saber discutir sobre o tema e decidir da forma que melhor entenderem.
Dr. Helcônio, falou que o seu entendimento é que o salário é irredutível, destacando que o
salário dos Secretários Municipais é muito baixo. Dr. Valdemir, disse que a discussão sobre
o salário de secretário entra em outro campo de discussão, porque a iniciativa é do poder
executivo e precisa de aprovação do legislativo, que não gostaria de adentrar nessa discussão,
que apenas estava divergindo do uso do termo ilegalidade, ressaltando, que houve uma
readequação, mas não foi ilegal. Prosseguindo, o Vereador Márcio Aparecido, disse que o
objetivo dos requerimentos apresentado pela bancada da oposição, não é para culpar A ou B,
que o objetivo é tentar tornar a administração pública o mais transparente possível, que se
tiver algo errado, é lógico que os vereadores vão tomar as providências cabíveis, mas se tiver
certo, que o município continue fazendo o certo, que o importante é que o município não seja
lesado, que as pessoas não sejam lesadas. Citou a seguinte frase: ‘para ver, basta os olhos;
para enxergar, é preciso alma’, destacando que Dr. Antônio Augusto sempre dizia que os
políticos precisam enxergar a alma das pessoas, ver o que realmente as pessoas precisam, que
os políticos precisam fazer o melhor para atender a população. Ver. Joel Teixeira Silva:
Saudou a todos, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus, comentou que o site Informe Barra
fez uma matéria sobre ele, José Antônio e Ronaldo, afirmando que eles pediram vistas porque
não estavam presentes na sessão em que houve a primeira votação. Disse que jamais vai ficar
contra um projeto que é bom para o município, que beneficia as mulheres. Destacou que em
2017 apresentou um projeto nesta casa e o ex-gestor Adalberto mandou um ofício dizendo
que o vereador não tinha poder de fazer esse projeto, que o projeto tinha que ser enviado pelo
executivo, e com relação ao projeto de lei em tramitação nesta Casa, o mesmo será analisado,
corrigido e terá o seu voto. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente, falou que dois
vereadores pediram vistas ao referido projeto de lei e foram atendidos, o qual deverá ser
votado nas próximas sessões. Em seguida, convocou todos os vereadores para a sessão solene
de encerramento do Segundo Período Legislativo e entrega de Títulos de Cidadão Ituaçuense,
que será realizada no dia 17/12/2021, às 09hs00min, esperando contar com a presença de
todos para abrilhantar a solenidade, salientando que a partir de segunda-feira os convites serão
enviados às autoridades do município. Em seguida, o Senhor Presidente, falou que qualquer
vereador poderia solicitar na secretaria da Câmara, as cópias dos projetos ora apresentados.

i Fl. 277

18/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 41

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



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

Prosseguindo, fez a leitura da relação das pessoas que serão homenageadas com o Título de
Cidadão Ituaçuense, abaixo transcrito: Homenageados: Sr. Carlos Alberto Pinto Dantas, Sr. 
Petronilio Trindade Freire, Sr. Hamilton Matos Lima, Sr. Aroldo Lima Chaves, Sr. Nivaldo 
Pamplona dos Santos, Sra. Caroline Simões Caffe Pessoa, Sr. Paulo Roberto Correia, Sr. 
Manoel Messias Calazans Freitas, Sr. Henrique Duarte Filho, Sra. Valtércia Novais Gomes 
Pires, Sr. Armando Souza Luz, Dr. Hugo Dutra Luz, Sr. André Luiz Cedraz Silva, Dr. Wilson 
Rafael Bezerra de Figueredo, Sr. João de Deus Lins de Albuquerque, Sr. Erick Maciel de 
Almeida, Sr. Cézar Teixeira Pimentel, Sr. Tadeu Teixeira Correia, Dr. Marlon Aguiar Silva,
Sr. Romério Alves Abreu..Na sequência, franqueou a palavra aos demais vereadores: Ver.
Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu ao
prefeito Phellipe Brito pela roçagem da estrada do Capim-Açu, salientando que fez tal pedido
e o gestor não mediu esforços para atendê-lo. Disse que esteve no dia anterior na quadra do
Manoel Alves, que a obra está a todo vapor, agradecendo ao prefeito pela obra, que vai dar
mais conforto para os esportistas. Pediu ao prefeito que faça a manutenção da estrada de
Riacho do Padre a Fernandes o mais rápido possível, destacando que o transporte de aluno
passa pelo local e devido às fortes chuvas, a estrada está quase intransitável. Agradeceu a seu
amigo Zé de Rena por ter ido à Ponte da Gruta da Mangabeira para analisar, afirmando ter
recebido o relato de que a ponte estaria cedendo. Disse ainda, ter conversado com o prefeito
Phellipe no dia anterior, e que eles iriam visitar a Escola da Gruta, a pedido da Diretora, para
avaliar a reforma da mesma e a construção de um banheiro para os alunos. falou que esteve no
dia anterior, juntamente com o vereador José Antônio, com o prefeito Phellipe, com o
Presidente José César, com o Assessor Zé Carlinhos, na ladeira do São João para ver que a
possibilidade de fazer um encascalhamento ou um calçamento para dar mais conforto para
quem trafega diariamente naquela estrada, o mais rápido possível. Pediu ao prefeito para
verificar o Riacho do Marçal, afirmando que o trecho está intransitável, que os moradores não
estão conseguindo vir para a escola, PSF, comércio local em Tranqueiras, pedindo que levasse
o engenheiro no local para ver o que pode ser feito, o mais rápido possível. Agradeceu ao
prefeito Phellipe Brito pelo evento realizado no município, afirmando que o gestor não mediu
esforços para apoiar esse evento, ao tempo em que, agradeceu à rádio, ao seu amigo Jairo, a
Diretoria de Esporte, ao secretário Chiquinho, a Binha, a Marcos, às pessoas da limpeza,
eletricista, encarregados, Zé de Rena e a Roberto Esportes, que trouxe esse evento para
Ituaçu, destacando que foi um evento grandioso para o município, que só recebeu elogios.
Parabenizou seu amigo Rick, que está participando, em Barra da Estiva, do baiano da
categoria mirim 11/12, levando o nome de Ituaçu, o qual poderá contar com o seu apoio e do
município, afirmando que o prefeito Phellipe não mede esforços para ajudar e incentivar os
desportistas. Agradeceu ao prefeito Phellipe, ao ex-prefeito Albercinho pela instalação das
luminárias de LED na sede, enfatizando todas as luminárias serão trocadas para dar mais
claridade e proporcionar uma economia de energia. Pediu que fizesse também a iluminação da
saída da gruta até a pista, destacando que muitos turistas trafegam por lá, que cerca de 100 mil
pessoas passam por lá a cada ano. Comentou que esteve em Tranqueiras no dia anterior,
juntamente com outros vereadores, com o prefeito, onde vai ser construído uma nova creche,
agradecendo ao prefeito Phellipe e aos vereadores que apoiaram essa causa, ao ex-prefeito
Albercinho por não medir esforços para viabilizar esse projeto. Disse ainda, que no local
existe uma creche, mas é velha e a construção de uma nova vai dar mais conforto para os
alunos. Pediu ao setor de compras que avalie a possibilidade de comprar uma bomba reserva
para o povoado da Gruta, destacando ser um povoado turístico, que o município não tem
bomba reserva e quando queima, o povo até três dias sem água. Solicitou ao senhor
Presidente, o envio de ofício para o Secretário de Administração, Senhor Antônio José,
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pedindo que busque informação sobre onde foi parar a bomba reserva que tinha na Gruta da
Mangabeira. Disse que a localidade recebe a visita de muitos turistas todos os dias, que é uma
localidade que não pode ficar sem água. Prosseguindo, o Edil comentou a fala da Vereadora
Tertulina, afirmando que a colega deveria estar agradecendo o trabalho que está sendo
realizado pelas máquinas na sua região. Mencionou que se o gestor quiser mandar as
máquinas para sua região, mesmo chovendo, só agradeceria por isso. Afirmou que o prefeito
Phellipe está dando uma assistência na região da Vereadora Tertulina de dar inveja nas outras
regiões. Falou que neste período de chuva, pode fazer com cimento que a chuva leva assim
mesmo, ao tempo em que, agradeceu ao prefeito por dar manutenção nas estradas, pelas
pontes e por não medir esforços e alugar várias máquinas. Em aparte, a Vereadora Tertulina,
destacou que em sua fala deixou claro que o gestor está dando assistência, que sabe disso e
que tudo tem sua hora. Em aparte, o Vereador José Antônio, disse ser preciso agradecer ao
prefeito Phellipe Brito pela manutenção que está dando nas estradas da Caatinga, afirmando
que a região dos Gerais está precisando de um reparo também. Pediu ao prefeito que
mandasse as máquinas para os Gerais, ressaltando que os equipamentos estão na Caatinga há
dez meses e ainda tem gente de queixando. Falou que se as máquinas trabalharem por trinta
dias nos Gerais, já conseguem fazer um trabalho bom. Acrescentou que o povoado do Bonito
precisa de manutenção nas estradas também, assim como a Várzea e Tamboril. Fazendo uso
da palavra, o Senhor Presidente, agradeceu ao Prefeito Felipe Brito pelo convite para visitar
alguns povoados, afirmando que saíram de Ituaçu 09hs00min, passou em frente da casa da
Vereadora Tertulina e viu vários manilhamentos sendo feitos, pontes já construídas,
ressaltando que isso é um sonho, que sempre falava em relação àquela passagem de Edilson
Malheiro e Luís Malheiro. Disse que, logo em seguida, foram para o Manoel Alves, onde viu
as obras do ginásio bastante adiantadas, que foi em Tranqueiras, a convite do Vereador Almir,
onde viu as obras do ginásio, de calçamento e ouviu do prefeito sobre a construção de uma
creche naquele povoado. Acrescentou que em breve o referido Distrito será todo asfaltado,
conforme informado pelo prefeito. Parabenizou o prefeito pelas obras, afirmando ser isso que
Ituaçu precisa, independentemente de quem esteja no poder. Afirmou que a comunidade
agradece, que em Tranqueiras teve a oportunidade de se encontrar com o empresário Alan, o
qual fez um investimento e está gerando treze empregos. Disse que é isso que Ituaçu precisa,
de empresários que invistam e gerem empregos. Pediu a construção de uma creche no
povoado do Bonito, salientando que muitas mulheres trabalham e precisam de uma creche
para deixar seus filhos. Voltando a usar da palavra, o Vereador Joel, falou que não pode
acompanhar a visita porque estava acompanhando o trabalho dos funcionários do Banco do
Nordeste na Associação de Lagoa dos Patos. Disse já ter pedido ao prefeito Phellipe Brito a
construção de uma creche na comunidade de Lagoa dos Patos, enfatizando que já está sendo
feito o levantamento. O Vereador José Antônio, mencionou que vai apresentar duas
indicações pedindo a construção de creches no povoado do Bonito e no povoado da Várzea,
enfatizando que o Presidente poderá apresentar, em conjunto com ele, a indicação para
construção da creche no povoado do Bonito, caso queira. Prosseguindo, o Vereador Almir,
teceu comentários, sobre os requerimentos das reformas das escolas, protocolado pelos
vereadores da oposição, disse concordar, afirmando que quando começaram tais reformas,
convidou todos os vereadores para analisar as notas fiscais, a licitação, os contratos para fazer
um parecer e encaminhar para o Ministério Público sobre as reformas feitas na gestão do
prefeito Phellipe Brito e na gestão do ex-prefeito Adalberto Luz. Falou que na reforma da
escola do São José de Noé foram gastos vários sacos de cimento, destacando que as referidas
reformas foram feitas apenas na nota fiscal, que não houve reforma nas escolas. Pediu a todos
os vereadores que façam em conjunto um requerimento para analisar as reformas desse
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mandato e do mandato anterior para enviar para o Ministério Público, ressaltando que eles
podem contratar um engenheiro para analisar o que foi feito nas escolas nesse ano e no ano
passado. Prosseguindo, comentou sobre o Projeto de Lei Complementar 01/2021, afirmando
que esse projeto vai facilitar a vida de servidores porque permite ao município, com anuência
do prefeito, fazer transações em processos judiciais, mediante justificativa fundamentada pela
Procuradoria Geral, ressaltando que isso vai permitir que as pessoas recebessem suas
indenizações mais rapidamente. Em seguida, o Senhor Presidente, fez a leitura do convite da
Comunidade Evangélica de Ituaçu a todos os vereadores para participar da celebração ao Dia
da Bíblia, que será realizada no dia 12/12/2021, às 17hs30min, com início na praça da
Prefeitura Municipal e continuidade, às 18hs00min, no Clube da 3ª idade, localizado na Praça
Barão do Sincorá. Dando continuidade, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider da
Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Vereador José Antônio Brito 
Fontana, disse que o prefeito Phellipe Brito, juntamente com o deputado estadual
Marquinhos estiveram na CONDER e conseguiram a liberação do asfalto para as localidades
de Lagoa da Lage, Melancia, São José de Lídio, Boca da Mata, Ovelha e Cobra. Acrescentou
que, na SUDESB, conseguiram uma quadra para o Bonito, destacando que há muito tempo
vinha pedindo esse benefício. Disse que o gestor e o deputado conseguiram também um
campo sintético para o Bairro Avenida Brasil, enfatizando que já estão sendo agilizados os
trâmites legais para que essas obras sejam realizadas no município. Agradeceu a sua prima
Cláudia, esposa do ex-prefeito Albercinho, bem como a Flávia, funcionária do hospital, pelo
bom que vem realizando, destacando que só tem que parabenizá-las, as quais na terça-feira
levaram cinquenta e cinco pessoas pra Caetité, onde foram realizadas várias cirurgias. A
respeito da roçagem das estradas, o Edil disse ter conversado com o prefeito Phellipe para
mandar roçar da Cainana até a Caatinga, passando pela Canabrava e demais localidades no
caminho. Afirmou que o prefeito vai atender o seu pedido, bem como mandou roçar da Água
Preta até os Gerais, que já tem um pessoal trabalhando, que vai roçar da Várzea ao Tamboril
também. Indicou a construção de uma creche no povoado do Bonito e outra no povoado da
Várzea. Comentou que esteve no CEASA, juntamente com o assessor, olhando aos banheiros
e pediu ao prefeito que faça uma reforma do banheiro do Mercado José Carlos Brito para tirar
a porta de dentro, de perto dos boxes, por questão de higiene e colocar do lado de fora. Sobre
a indicação do parquinho infantil, afirmou que os moradores estão pedindo para aumentar a
quantidade de brinquedos, que seja feita uma reforma, enfatizando que as crianças usam
muito essa área de lazer e está precisando dessa reforma e do aumento da quantidade de
brinquedos. Na sequência, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Lider da Oposição.
Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,
comentou a fala do Vereador Almir, afirmando que os vereadores são independentes, que os
Edis não precisam da anuência do prefeito ou de outro vereador, que o Vereador precisa andar
com suas próprias pernas. Sobre as investigações, disse que no dia anterior o gestor deu um
aditivo de 50% (cinquenta por cento) para a empresa que está fazendo as reformas, que a
empresa é sócia da Neto Lipe Neto, enfatizando que torce para que não tenha nada de errado,
mas merece ser analisado pelos vereadores. Disse que não tinha intenção de comentar isso
para criar um fato político, que o objetivo é buscar as informações. Afirmou que, em outra
oportunidade, foi preciso impetrar um Mandado de Segurança para conseguir as informações
do poder executivo, que o Juiz concedeu o Mandado de Segurança para obrigar o município a
fornecer toda a documentação. Falou que averiguação das informações pode não dar em nada,
que torce para que tudo esteja sendo feito da forma correta, mas não pode deixar de
investigar. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito,
disse que, oportunamente, iria enviar o ofício convocando os vereadores para as sessões
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extraordinárias para votação dos projetos de leis em tramitação no Legislativo. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente, desejou a todos um bom final de semana e declarou 
encerrada a sessão. agradeceu a presença de todos 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 dez de dezembro de dois mil e vinte um. 
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Ata da Segunda Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário); 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; Almir Santos Pessoa (1º 
Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário), José Antônio Brito Fontana e Ronaldo da Silva Rocha
Ausentes os Vereadores: Reinalvo Rocha Ferreira, Tertulina Silva Andrade, Sivaldo Ferreira da 
Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha 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”. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE , e solicitou das comissões permanentes da Legislação, Justiça e Redação Final e de
Finanças e Orçamento a apresentação do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar 001/2021, que
dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 003/2012, que “Regulamenta e organiza a
Procuradoria Geral do Município e dá outras providências. Fazendo uso da palavra, o Vereador
Almir Santos Pessoa, destacou que a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final é
presidida pelo Vereador José Antônio Brito Fontana, tendo como Secretário o Vereador Ronaldo da
Silva Rocha e como membro o Vereador Reinalvo Rocha Ferreira (ausente). Prosseguindo, disse que
a Comissão de Finanças e Orçamento é presidida pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, tendo como
Secretário o Vereador Adriano Silva Machado e como membro a Vereadora Tertulina Silva Andrade
(ausente). Em seguida, o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
Vereador José Antônio Brito Fontana, saudou a todos os presentes e solicitou um recesso de cinco
minutos para se reunir com os demais membros da Comissão e emitir o parecer verbal. Na sequência,
o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, saudou
a todos os presentes e solicitou também ao Senhor Presidente, um recesso de cinco minutos para se
reunir com o Vereador Adriano Machado e emitir o parecer verbal, ressaltando que a Vereadora
Tertulina não estava presente na sessão. Em atendimento ao quanto solicitado, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão por cinco minutos, para a reunião das comissões. Após o tempo determinado, o
Senhor Presidente voltou a solicitar das Comissões a apresentação do parecer ao referido Projeto de
Lei Complementar nº 001/2021. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, Vereador José Antônio Brito Fontana, disse que os membros da
Comissão chegaram a um consenso e resolveram apresentar o parecer verbal sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 001/2021, acima referido, propondo uma emenda modificativa ao parágrafo único
do artigo 4º, alterando o termo salário base para remuneração base. Em seguida, o Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, falou que o parecer da
sua comissão seria apresentado em conjunto com o da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. Dando continuidade, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA e colocou em
discussão e votação as seguintes matérias: a)- Parecer verbal apresentado em conjunto pelas 
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento sobre o 
Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 que “Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 
003/2012, de 26 de dezembro de 2012, que regulamenta e organiza a Procuradoria Geral do 
Município e dá outras providências”, acima mencionado. Todos os Vereadores presentes votaram 
favoráveis ao citado projeto de lei complementar nº 001/2021. A referida votação obteve o seguinte 
resultado: 05 (cinco) votos favoráveis. Prosseguindo o Senhor Presidente, convidou o vice-
presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou
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seu voto favorável ao parecer apresentado pelas comissões permanentes ao projeto de Lei
Complementar Nº 001/2021. Em seguida, declarou aprovado por maioria absoluta de votos o parecer
acima mencionado. Prosseguindo, o Senhor Presidente, colocou em Primeira discussão e votação do 
Projeto do Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 que “Dispõe sobre alterações na Lei 
Complementar nº 003/2012, de 26 de dezembro de 2012, que regulamenta e organiza a Procuradoria 
Geral do Município e dá outras providências”, com a emenda apresentada ao mesmo. Todos os 
Vereadores presentes votaram favoráveis ao mencionado projeto de lei complementar nº 001/2021. A 
referida votação obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis. Prosseguindo o Senhor 
Presidente, convidou o vice-presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir interinamente
a presidência e manifestou seu voto favorável ao Projeto de Lei Complementar Nº 001/2021, ao temo
em que, declarou aprovado por maioria absoluta de votos, o referido Projeto de Lei Complementar Nº
001/2021, acima mencionado. Dando continuidade, o Senhor Presidente convocou a todos os
vereadores para a sessão extraordinária, que será realizada no dia 15/12/2021 com a finalidade de
realizar a segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2021 e
primeira discussão e votação do Projeto de Lei Nº 016/2021. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 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 quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.
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Ata da Terceira Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado 
na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário); 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; Almir Santos Pessoa (1º 
Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário), José Antônio Brito Fontana e Ronaldo da Silva Rocha
Ausentes os Vereadores: Reinalvo Rocha Ferreira, Tertulina Silva Andrade, Sivaldo Ferreira da 
Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha 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”. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO 
EXPEDIENTE , e solicitou das comissões permanentes da Legislação, Justiça e Redação Final e de
Finanças e Orçamento a apresentação dos pareceres sobre os seguintes Projetos de Projeto de Leis: 
a)- Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, que “Restabelece o valor da remuneração do cargo de 
Assessor Jurídico do Município ao patamar estabelecido pela Lei Municipal nº 787 de 22 de abril de 
2009 e dá outras providências”; b) - Projeto de Lei Municipal nº 014/2021, que “Institui a política 
Municipal de Turismo no Município de Ituaçu-Bahia; c) - Projeto de Lei Municipal nº 015/2021, que 
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Ituaçu-Bahia. Em seguida, o
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador José Antônio Brito
Fontana, saudou a todos os presentes e solicitou um recesso de cinco minutos para se reunir com os
demais membros da Comissão e emitir os pareceres verbais aos referidos projetos de leis. Na
sequência, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva
Rocha, saudou a todos os presentes e solicitou também ao Senhor Presidente, um recesso de cinco
minutos para se reunir com o Vereador Adriano Machado e emitir os pareceres verbais, aos
mencionados projetos de leis. Em atendimento ao quanto solicitado, o Senhor Presidente suspendeu a
sessão por cinco minutos, para a reunião das comissões. Após o tempo determinado, o Senhor
Presidente voltou a solicitar das Comissões a apresentação dos pareceres aos supracitados Projetos de
Leis. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e
o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador José Antônio Brito Fontana e
Vereador Ronaldo da Silva Rocha, respectivamente, disseram que os membros das referidas
Comissões chegaram a um consenso e resolveram apresentar os pareceres verbais sobre os Projetos
de Leis, abaixo discriminados: a) - Pareceres verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei
Municipal nº 0016/2021, que “Restabelece o valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do 
Município ao patamar estabelecido pela Lei Municipal nº 787 de 22 de abril de 2009 e dá outras 
providências”; b) - Pareceres verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 
014/2021, que “Institui a política Municipal de Turismo no Município de Ituaçu-Bahia; c) - Pareceres
verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 015/2021, que Institui o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Turístico do Município de Ituaçu-Bahia. Os Pareceres acima referidos, foram 
aprovados por maioria absoluta de votos do membros das mencionadas comissões. Na sequência, o 
Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes 
matérias: a) - Pareceres verbais, apresentados pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e
Redação Final e de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, que
“Restabelece o valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Município ao patamar 
estabelecido pela Lei Municipal nº 787 de 22 de abril de 2009 e dá outras providências”. Todos os 
Vereadores presentes votaram favoráveis aos  referidos pareceres. A referida votação obteve o 
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seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis. Prosseguindo o Senhor Presidente, convidou o vice-
presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou
seu voto favorável aos pareceres apresentados pelas comissões permanentes ao projeto de Lei nº
016/2021. Em seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por maioria absoluta de votos o
pareceres acima mencionados; b) - Pareceres verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei 
Municipal nº 014/2021, que “Institui a política Municipal de Turismo no Município de Ituaçu-Bahia; 
Todos os Vereadores presentes votaram favoráveis aos referidos pareceres. A referida votação obteve 
o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis. Prosseguindo o Senhor Presidente, convidou o
vice-presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir interinamente a presidência e
manifestou seu voto favorável aos pareceres apresentados pelas comissões permanentes ao projeto de
Lei nº 014/2021. Em seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por maioria absoluta de votos
os pareceres acima mencionados; c) - Pareceres verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei 
Municipal nº 015/2021, que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de 
Ituaçu-Bahia. Todos os Vereadores presentes votaram favoráveis aos referidos pareceres. A referida 
votação obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis. Prosseguindo o Senhor Presidente,
convidou o vice-presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir interinamente a
presidência e manifestou seu voto favorável aos pareceres apresentados pelas comissões permanentes
ao projeto de Lei nº 015/2021. Continuando, o Senhor Presidente, declarou aprovado por maioria
absoluta de votos os pareceres acima citados; d) – Segunda e última discussão e votação do Projeto 
do Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 que “Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 
003/2012, de 26 de dezembro de 2012, que regulamenta e organiza a Procuradoria Geral do 
Município e dá outras providências”, com a emenda apresentada ao mesmo. Todos os Vereadores 
presentes votaram favoráveis ao mencionado Projeto de Lei Complementar nº 001/2021. A referida 
votação obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis ao mencionado projeto de lei 
complementar. Prosseguindo o Senhor Presidente, convidou o vice-presidente, Vereador Adriano
Silva Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou seu voto favorável ao Projeto
de Lei Complementar Nº 001/2021, ao temo em que, declarou aprovado por maioria absoluta de
votos, o referido Projeto de Lei Complementar Nº 001/2021, acima mencionado. e) - Primeira 
discussão e votação do Projeto do Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, que “Restabelece o valor da 
remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Município ao patamar estabelecido pela Lei Municipal 
nº 787 de 22 de abril de 2009 e dá outras providências”. Todos os Vereadores presentes votaram 
favoráveis ao citado projeto de lei. A referida votação obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) votos 
favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o vice-presidente, Vereador Adriano Silva
Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou seu voto favorável ao Projeto de Lei
Municipal nº 016/2021, ao temo em que, declarou aprovado por maioria absoluta de votos, o referido
Projeto de Lei, acima referido; f) - Primeira discussão e votação do Projeto do Projeto de Lei
Municipal nº 014/2021, que “Institui a política Municipal de Turismo no Município de Ituaçu-Bahia; 
Todos os Vereadores presentes votaram favoráveis ao citado projeto de lei. A referida votação obteve 
o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o vice-
presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou
seu voto favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 014/2021, ao temo em que, declarou aprovado por
maioria absoluta de votos, o referido Projeto de Lei, acima referido; g) - Primeira discussão e votação 
do Projeto do Projeto de Lei Municipal nº 015/2021, que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Turístico do Município de Ituaçu-Bahia. Todos os Vereadores presentes votaram favoráveis ao 
mencionado projeto de lei. A referida votação obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) votos 
favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o vice-presidente, Vereador Adriano Silva
Machado para assumir interinamente a presidência e manifestou seu voto favorável ao Projeto de Lei
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Municipal nº 015/2021, acima mencionado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou 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 dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

F
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Ata da Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos do Segundo Período, do Primeiro
Ano Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA e outorga de Títulos 
de Cidadão Ituaçuense, à personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do
nosso município. Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 
nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio 
Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida esta Edilidade 
sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, contando na oportunidade com a 
presença dos seguintes Vereadores: Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Almir Santos 
Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Ronaldo da Silva Rocha, José 
Antônio Brito Fontana. Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Tertulina 
Silva Andrade, 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 de encerramento dos trabalhos do Segundo Período
Legislativo e entrega dos Títulos de Cidadão Ituaçuense aos homenageados presentes”, e em 
seguida, convidou Dr. Eduardo Moraes Pires, para ser o Mestre de Cerimônia desta solenidade. 
Inicialmente, o Mestre de Cerimônia, Dr. Eduardo Moraes Pires, saudou a todos os
presentes, destacou a presença da imprensa, afirmando que sem ela nada vai adiante, ao tempo
em que, agradeceu ao Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, por tê-lo
convidado para ser o Mestre de Cerimônia desta Sessão. Enfatizou que a Câmara Municipal de 
Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, estava se reunindo nesta data (17.12.2021), para a 
realização do Encerramento do Segundo Período Legislativo e a outorga de Títulos de Cidadão 
Ituaçuense aos seguintes homenageados: Sr. Carlos Alberto Pinto Dantas, Sr. Petronilio 
Trindade Freire, Sr. Hamilton Matos Lima, Sr. Aroldo Lima Chaves, Sr. Nivaldo Pamplona dos 
Santos, Sra. Caroline Simões Caffe Pessoa, Sr. Paulo Roberto Correia, Sr. Manoel Messias 
Calazans Freitas, Sr. Henrique Duarte Filho, Sra. Valtércia Novais Gomes Pires, Sr. Armando 
Souza Luz, Dr. Hugo Dutra Luz, Sr. André Luiz Cedraz Silva, Dr. Wilson Rafael Bezerra de 
Figueredo, Sr. João de Deus Lins de Albuquerque, Sr. Erick Maciel de Almeida, Sr. Cézar 
Teixeira Pimentel, Sr. Tadeu Teixeira Correia, Dr. Marlon Aguiar Silva, Sr. Romério Alves 
Abreu. Dando continuidade, Dr. Eduardo, disse que mais do que prestar uma homenagem, esta
solenidade, significa prestigiar e reconhecer o trabalho de pessoas que tenham se dedicado a
atuar de forma exemplar, tanto eticamente, quanto moralmente e por prestar relevantes serviços
a nossa cidade, ajudando no seu desenvolvimento e na produção do bem comum. Ressaltou que
o “único título” em nossa democracia que é superior ao de Presidente è o de “Título de
Cidadão”, enfatizando que os homenageados estavam recebendo tal honraria e com ela a
responsabilidade de se tornarem filhos de Ituaçu. Em seguida, o Senhor Presidente, saudou a
todos os vereadores, ao público presente, aos internautas, destacando que iniciou a transmissão
ao vivo das sessões para possibilitar que moradores de todas as regiões do município possam
acompanhar os trabalhos legislativos. Na sequência, saudou os colegas vereadores, aos
internautas e aos demais presentes, em especial, o Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramon
Gonçalves Brito, o vice-prefeito Luiz Carlos Pessoa, os Secretários Municipais e a sua mãe
Maria Sofia Wanderley Brito. Enfatizou que com muito carinho esta Casa Legislativa estava
outorgando aos homenageados presentes, o Titulo de Cidadão Ituaçuense, cujos Títulos foram 
aprovados por merecimento em face dos relevantes serviços prestados pelos mesmos ao nosso 
município. Dando continuidade, o Senhor Presidente, convidou a todos para ficarem de pé para
entoação do Hino Nacional. Logo após, o Senhor Presidente, solicitou ao Mestre de Cerimônia
que fizesse a leitura das Justificativas e das respectivas Resoluções que concederam o Título de 
Cidadão Ituaçuense aos homenageados presentes. Em seguida, o Mestre de Cerimônia, Dr. 
Eduardo Moraes Pires, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste Município de 
Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 
01.03.2019, Projeto de Resolução nº 001/2019, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao 
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Ilmo. Sr. Carlos Alberto Pinto Dantas, título este apresentado pelo Vereador, Almir Santos 
Pessoa, como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população 
Ituaçuense, ao tempo em que fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 001/2021 que 
concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Carlos Alberto Pinto Dantas, abaixo 
transcritas: JUSTIFICATIVA: Carlos Alberto Pinto Dantas – nasceu na cidade de Feira de 
Santana, Bahia, em 18 de novembro de 1947, viveu sua infância na cidade de Salvador, aos 16 
anos de idade, foi residir na cidade do Rio de Janeiro, onde iniciou suas atividades laborais, 
como bancário, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, cursou contabilidade. No 
ano de 1984 foi selecionado pela Empresa COESA, vindo exercer o cargo de um dos 
encarregados do setor de pessoal. Após o encerramento dos trabalhos da mesma (Empresa), 
fixou residência nesta cidade de Ituaçu, Bahia, conhecendo a jovem Selma Pessoa Oliveira, 
filha de uma das tradicionais famílias de Ituaçu, contraindo enlace matrimonial com a mesma 
no mês de setembro de 1985, advindo desta união dois filhos, Sheila Aparecida Oliveira Dantas 
e Jorge Alberto Oliveira Dantas. Instalou-se como profissional autônomo prestando serviços de 
despachante, principalmente nas áreas de contratos particulares e previdência social. Engajou-
se no esporte, foi atleta na modalidade do futebol de campo e no futsal, sendo um dos 
fundadores do “Clube dos 40”, como um dos seus Diretores Esportivos, organizou diversos 
torneios, foi um dos incentivadores do desenvolvimento do esporte em nosso município, em 
virtude de suas ações, criou raízes em nossa sociedade.  “CARLOS ALBERTO PINTO DANTAS”
prestou serviços ao município de Ituaçu, Bahia, em defesa do esporte e, por tudo isso, e, ainda, 
por ser uma pessoa possuidora de vários amigos ituaçuenses, é merecedor de ser agraciado com 
o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA N.º 001, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao Senhor Carlos Alberto Pinto Dantas”. A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, Faz Saber que o Plenário 
APROVOU e a Mesa Diretora PROMULGA a seguinte RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o 
Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR CARLOS ALBERTO PINTO DANTAS, pelos 
serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito 
Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa 1º Secretário; Joel 
Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Vereador Almir 
Santos Pessoa, para entregar o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Carlos Alberto Pinto 
Dantas. Continuando, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste 
Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no 
dia 24.05.2019, Projeto de Resolução nº 002/2019, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense 
ao Ilmo. Sr. Petronilio Trindade Freire, título este apresentado pelos Vereadores, Almir Santos 
Pessoa, como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população 
Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 002/2021 que 
concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Petronilio Trindade Freire, abaixo 
transcritas: JUSTIFICATIVA: Petronilio da Trindade Freire – nasceu no município de Contendas 
do Sincorá, Bahia, em 30 de maio de 1973, filho de João José Freire e Clara Felix da Trindade 
Freire. É carinhosamente conhecido como “DANILO”. Chegou a esta cidade de Ituaçu em 08 de 
julho de 1988, iniciando as suas atividades laborais na empresa Itaguarana S/A, inicialmente 
como ajudante de pedreiro, em seguida galgou o cargo de operador de moinho, na produção de 
cimento. Após o encerramento das atividades da Itaguarana S/A, fez opção para continuar em 
nosso convívio, fixando residência, conhecendo a jovem Edimária, filha da família Figueredo, 
uma das tradicionais famílias de Ituaçu, contraindo enlace matrimonial com a mesma, advindo 
desta união dois filhos, Clara e João. Engajou-se no esporte, foi atleta na modalidade no futsal, 
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organizando torneios da modalidade. Fez o curso do ensino médio no Colégio Frei Pedro
Tomás Margallo, nesta cidade. Foi um dos maiores incentivadores das cavalgadas e torneiros 
de argolinhas, em nossa região. Concluiu o curso de arbitragem junto a Federação Baiana de 
Árbitros. Em seguida exerceu a função de árbitro de futebol, em toda a região, principalmente 
nos campeonatos deste município de Ituaçu, Bahia, foi um dos incentivadores do esporte em 
nosso município, contribuindo para o seu desenvolvimento. Por todas as suas ações, criou 
raízes em nossa sociedade. Prestou relevantes serviços em nosso município de Ituaçu, Bahia, na 
área do esporte, por tudo isso, Petronilio da Trindade Freire – é merecedor do Título de 
“Cidadão Ituaçuense”; RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 002, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR PETRONILIO DA TRINDADE 
FREIRE”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, 
promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao SENHOR PETRONILIO DA TRINDADE FREIRE, pelos serviços prestados ao 
Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito Presidente; 
Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa 1º Secretário; Joel Teixeira 
Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Vereador Almir Santos 
Pessoa, para entregar o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Senhor Petronilio Trindade Freire.
Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste Município 
de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 
13.12.2019, Projeto de Resolução nº 004/2019, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao 
Ilmo. Sr. Hamilton Matos Lima, título este apresentado pelo Vereador, Almir Santos Pessoa, 
como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população 
Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 003/2021 que 
concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Hamilton Matos Lima, abaixo 
transcritas: JUSTIFICATIVA: O Senhor Hamilton Matos Lima, é natural de Tanhaçu, Bahia, onde 
viveu a sua infância, nascido em 03 de fevereiro de 1983, filho de Manoel Moreira Lima e 
Neuza de Souza Matos. Concluiu o seu ensino médio em 2002, ano em que teve seu primeiro 
contato com o comércio farmacêutico na “Rede de Farmácias Santa Edwiges”, em Tanhaçu, 
Bahia, sendo que, em 20 de dezembro do mesmo ano (2002), chegou a esta cidade de Ituaçu, 
Bahia, para prestar os serviços na “Farmácia São Camilo”, da mesma Rede de Farmácias Santa 
Edwiges. No ano de 2006, ingressou na Farmácia de manipulação Macela Dourada, na cidade 
de Vitória da Conquista, Bahia, galgando a confiança e respeito de todos, levando-o ao cargo 
de responsável pelo treinamento dos novos ajudantes da Farmácia Marcela Dourada, incluindo 
a Rede em Salvador. Em 2008 retornou a esta cidade de Ituaçu, Bahia, como Gerente 
Administrativo da Farmácia São Camilo. Em 2013, realizou o seu maior sonho, desde que 
passou a atuar no Mercado Farmacêutico, qual seja, fundou “Farmácia Hamilton & Marcone”, 
nesta cidade de Ituaçu, Bahia, uma Empresa pautada nos valores no atendimento de qualidade, 
ética, profissionalismo, sempre com e respeito e urbanidade, gerando assim, emprego para os 
ituaçuenses. Destaca-se ainda, pela sua conduta de homem sério, cumpridor de suas obrigações 
e de conduto ilibada. Engajou em nossa sociedade como se filho fosse. Por isso, Hamilton 
Matos Lima, merece todo o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso 
município de Ituaçu, além de possuir fortes amizades em todo o nosso município e em toda 
região circunvizinha. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 003, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede 
o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR HAMILTON MATOS LIMA”. A MESA DA
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a 
seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao 
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Senhor Hamilton Matos Lima, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu –
Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 
de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-
Presidente; Almir Santos Pessoa 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, 
o Senhor Presidente, convidou o Vereador Almir Santos Pessoa, para entregar o Titulo de 
Cidadão Ituaçuense ao Senhor Hamilton Matos Lima. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que 
a Câmara Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade 
de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 13.12.2019, o Projeto de Resolução nº 
005/2019, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Aroldo Lima Chaves, título 
este apresentado pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, como forma de 
reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em 
que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 004/2021 que concede o referido Titulo de 
Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Aroldo Lima Chaves, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: O Senhor 
Aroldo Lima Chaves, nasceu no dia 21.05.1969 na cidade de Vitoria da Conquista – Ba., e
viveu toda sua infância e boa parte da adolescência no Distrito de Suçuarana-Ba., cujo distrito 
já pertenceu a Ituaçu-Ba., filho de Wellington Amorim Chaves 9in memoriam) e Adegmar
Pires Lima Chaves , casou-se com a senhora Clayde Morais Leite Chaves em 31.12.1994, 
advindo desta União dois filhos Mabel Morais Leite Chaves e João Wellington Morais Leite 
chaves. Mudou-se para a cidade de Ituaçu em maio de 1999 e desde o ano de 2000 exerceu os 
seguintes cargos públicos, no ano de 2000 exerceu a função de encarregado de Transportes por 
um período de 06 meses: De 2001 a 2008 exerceu o cargo de Encarregado de transporte; De 
2011 a 2012 exerceu  o Cargo de  Diretor de Obras; De 2013 a Julho de 2016 exerceu o cargo e 
Chefe de Gabinete; De Agosto de 2016 a dezembro de 2016 exerceu o cargo de motorista do 
SAMU 192 (cargo concursado); De 2017 até a presente data exerce o cargo de Chefe de 
Gabinete. Vale Ressaltar, que o Senhor Aroldo Lima Chaves, além de ter muitos serviços 
prestados nos quatro cantos do Município, possui uma pequena propriedade na localidade de 
Boqueirão onde gera emprego e renda para várias pessoas daquela Região. Atualmente tem 
desenvolvido um belo trabalho junto ao Prefeito Municipal, Senhor Adalberto Alves Luz, em 
todas as áreas, com destaque para o abastecimento de água em várias comunidades e bom 
relacionamento com órgãos Estaduais e Federais, através dos quais, o mesmo consegue facilitar 
boas ações para o município de Ituaçu. Por isso o senhor Aroldo Lima Chaves merece todo o 
nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso município de Ituaçu, além 
de possuir fortes amizades em Todo o nosso município e em toda região circunvizinha. 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 004, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico 
de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR AROLDO LIMA CHAVES”. A MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, 
RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Senhor 
Aroldo Lima Chaves, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia.  Art. 
2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 
2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir 
Santos Pessoa 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, para entregar o Titulo de 
Cidadão Ituaçuense do Sr. Aroldo Lima chaves, ao seu representante, Sr. Vanildo Ribeiro
Araújo. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste 
Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no 
dia 22.11.2019, Projeto de Resolução nº 003/2019, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense 
ao Ilmo. Sr. Nivaldo Pamplona dos Santos, título este apresentado pelo Vereador, Márcio 
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Aparecido Araújo Rocha, como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços 
prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da 
Resolução nº 005/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Nivaldo 
Pamplona dos Santos, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: O Senhor Nivaldo Pamplona dos 
Santos – é natural da cidade de Conquista, Estado de Minas Gerais, onde viveu sua infância e 
adolescência, aos 18 anos de idade, foi residir na cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais, onde iniciou as suas atividades laborais, como comerciante e posteriormente como 
empresário, na área da indústria. Nos anos de 2006, mudou-se para nossa região, inicialmente 
residiu em Barra da Estiva e, posteriormente, em 2008 mudou-se para a nossa cidade de Ituaçu, 
Bahia, onde segundo seu próprio relato encontrou pessoas de melhores relacionamentos, sendo 
grato pelos acolhimentos recebidos.  Na qualidade de Sócio Gerente da Empresa Citroflora 
Ltda., situada no Vilarejo da Santa Rosa, neste município de ltuaçu, Bahia, a qual desenvolve 
as atividades principais de extração de óleos essenciais e reflorestamento, além de outros 
empreendimentos na área ruralista, assumiu a gerência da referida empresa no ano em que 
chegou nesta região, ou seja, no ano de 2006. Com o seu dinamismo de homem empreendedor 
Nivaldo implantou nova dinâmica a Citroflora, destacando-se no mercado nacional e 
internacional, este último, por meio de exportações dos produtos de óleos essenciais, de 
fabricação própria. Com isso, emprega direta e indiretamente, mais de cem pessoas, dentre 
estes jovens e pais de família que não tinham nenhuma perspectiva da vida, sendo sujeitados a 
se deslocarem para outros municípios, alguns longínquos, deixando a família, em busca do 
pouco para sobreviverem, trazendo ainda desenvolvimentos em outros setores da indústria e do 
comércio. Por tudo isso, merece de nós ituaçuenses o reconhecimento e respeito pelos seus 
bons feitos neste município, inclusive através de suas vendas externas, divulga o nome de nosso 
querido Ituaçu, Bahia. Destaca-se ainda, pela sua conduta de homem sério, cumpridor de suas 
obrigações e de conduto ilibada. Há mais de 13 anos engajou em nossa sociedade como se filho 
fosse. Por isso, Nivaldo Pamplona dos Santos merece todo o nosso reconhecimento pelos 
relevantes serviços prestados ao nosso município de Ituaçu, além de possuir fortes amizades em 
todo o nosso município e em toda região circunvizinha. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 005, DE 
06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. Nivaldo 
Pamplona dos Santos. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU –
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do 
Regimento Interno, promulga a seguinte, RES OLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título 
Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. Nivaldo Pamplona dos Santos, pelos relevantes 
serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito 
Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa 1º Secretário; Joel 
Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, para entregar o Titulo de Cidadão Ituaçuense do Senhor Sr. Nivaldo 
Pamplona dos Santos, ao seu representante, Sr. Fernando Augusto Pamplona dos Santos(Filho).
Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste Município 
de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 
04.09.2020, Projeto de Resolução nº 001/2020, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense à 
Ilma. Sra. Caroline Simões Caffe Pessoa, título este apresentado pelo Vereador Almir Santos 
Pessoa, como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população 
Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 006/2021 que 
concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, a Sra. Caroline Simões Caffe Pessoa, abaixo 
transcritas: JUSTIFICATIVA: Caroline Simões Caffe Pessoa é esposa de Antônio Pessoa 
Oliveira, mãe de kalil Caffe Pessoa Oliveira, Luna Caffe Pessoa Oliveira e Kira Caffe Pessoa 
Oliveira. Chegou a Ituaçu no dia 02 de fevereiro de 2007. É professora de Língua Portuguesa e 
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Redação do Estado da Bahia (concursada desde 2002). Fundou o Instituto Educacional Charles 
Darwin, em fevereiro de 2012, com o objetivo de proporcionar uma educação diferenciada, 
alicerçada em valores éticos; estimulando, promovendo e oportunizando o processo de 
construção coletiva, participativa na sociedade para manter e/ou transformá-la de forma 
consciente, crítica, criativa, divertida e responsável. Por tudo que foi exposto, além de diversas 
outras qualidades, ela é merecedora de ser agraciada com o Título de “Cidadã Ituaçuense”, 
pelos seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 006, DE 06 DE 
DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadã Ituaçuense á SENHORA CAROLINE 
SIMÕES CAFFE PESSOA”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU –
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do 
Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título 
Honorífico de Cidadã Ituaçuense à SENHORA CAROLINE SIMÕES CAFFE PESSOA, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César 
Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa 1º 
Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o
Vereador Almir Santos Pessoa, para entregar o Titulo de Cidadã Ituaçuense a Sra. Caroline 
Simões Caffe Pessoa. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de 
Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão 
Ordinária realizada no dia 18.06.2021, Projeto de Resolução nº 002/2019, que concede o Titulo 
de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Paulo Roberto Correia, título este apresentado pelo 
Vereador José César Wanderley Brito, como forma de reconhecimento e agradecimento aos 
serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da 
Resolução nº 007/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, a Sr. Paulo 
Roberto Correia, baixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Paulo Roberto Correia é natural da cidade 
de Tanhaçu, concluiu o 3º ano de magistério é pecuarista e comerciante lotado no ramo de 
mercados, farmácias e magazine. Chegou em Ituaçu no dia 04 de Julho de 2004 e atualmente  
gera 56 (Cinquenta e Seis) empregos diretamente e outros de forma indireta, no âmbito 
Município de Ituaçu. Ao longo desse período não ficou constatado nenhuma ocorrência que 
desabonasse sua conduta moral na circunferência da sede do Município.  Por tudo que foi 
exposto, além de diversas outras qualidades, ele é merecedor de ser agraciado com o Título de 
“Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
N.º 007, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadã Ituaçuense ao 
SENHOR PAULO ROBERTO CORREIA”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 
ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 
2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o 
Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR PAULO ROBERTO CORREIA, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César 
Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa 1º 
Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o
representante do homenageado, Senhor Edilson Novais, para receber o Titulo de Cidadão 
Ituaçuense ao Sr. Paulo Roberto Correia. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara 
Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, 
em Sessão Ordinária realizada no dia 18.06.2021, Projeto de Resolução nº 003/2021, que 
concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Manoel Messias Calazans Freitas, título 
este apresentado pelo Vereador José César Wanderley Brito, como forma de reconhecimento e 
agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da 
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Justificativa e da Resolução nº 008/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, 
a Sr. Manoel Messias Calazans Freitas, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Manoel Messias 
Calazans Freitas é natural da cidade de Santa Barbara – Bahia, bacharel em direito e Filosofia 
pela Universidade Católica de Salvador. Ao longo do período que exerceu a função de 
delegado de policia, desempenhou suas atividades no Município de Ituaçu, do qual dedicou 
parte do seu tempo de forma justa, transparente. Além de diversas outras qualidades, ele é
merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços 
prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 008, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR MANOEL MESSIAS CALAZANS 
FREITAS”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento 
Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de 
Cidadão Ituaçuense ao SENHOR MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS, pelos relevantes 
serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito 
Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa 1º Secretário; Joel 
Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Senhor Manoel 
Messias Calazans Freitas, para receber o Titulo de Cidadão Ituaçuense. Prosseguindo, Dr. 
Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, 
aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 18.06.2021, Projeto 
de Resolução nº 004/2021, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Henrique 
Duarte Filho, título este apresentado pelo Vereador Adriano Silva Machado, como forma de 
reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em 
que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 009/2021 que concede o referido Titulo de 
Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Henrique Duarte Filho, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA:
Henrique Duarte Filho nasceu na cidade de Barbalha, Estado do Ceara, em 05 de maio de 1963, 
filho de Henrique de Sá Barreto Duarte e Maria Gomes Duarte. Chegou a esta cidade de Ituaçu 
em 28 de Setembro de 1997, iniciando suas atividades laborais na empresa Itaguarana SA, 
inicialmente como operador de guindaste em seguida galgou o cargo de mecânico líder. Após o 
encerramento das atividades da Itaguarana S/A, fez opção para continuar em nosso convívio, 
fixando residência, conhecendo a jovem Maria das Graças de Jesus Ulisses Gomes, filha da 
família Gomes de Ituaçu contraindo enlace de união estável com a mesma. Por conviver por 
tanto tempo em nosso Município, Henrique Duarte Filho é merecedor de ser agraciado com o 
Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA N.º 009, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao SENHOR HENRIQUE DUARTE FILHO”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica 
concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR HENRIQUE DUARTE FILHO,
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César 
Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa -
1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o
Vereador Adriano Silva Machado, para entregar o Titulo de Cidadão Ituaçuense a Sr. Henrique 
Duarte Filho. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores 
deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 18.06.2021, Projeto de Resolução nº 010/2021, que concede o Titulo de 
Cidadão Ituaçuense  a Ilma. Sra. Valtércia Novais Gomes Pires, título este apresentado pelo 
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Vereador Adriano Silva Machado, como forma de reconhecimento e agradecimento aos 
serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da 
Resolução nº 010/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, a Sra. Valtércia 
Novais Gomes Pires, abaixo transcrita: JUSTIFICATIVA: Valtércia Novais Gomes Pires nasceu 
em Contendas do Sincorá - BA , em 10 de fevereiro de 1975 , filha de Valdemiro de Souza 
Gomes, (natural de Contendas do Sincorá) e de Therezinha Novais Rocha Gomes,( natural de 
Ituaçu), mudou-se para este município em 29 de dezembro de 2003 após contrair matrimônio 
com Gilberto Alves Pires natural e residente deste município. Foi a primeira professora da 
escola Municipal da Bateia, onde lecionou entre os anos de 2006 e 2009, em 2010 tornou-se
comerciante na sede do município onde conquistou o alunado criando vínculo e amizade sendo 
conhecida popularmente por Val. Por conviver tanto tempo em nosso Município, Valtércia 
Novais Gomes Pires é merecedora de ser agraciada com o Título de “Cidadã Ituaçuense”, pelos 
seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 010, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadã Ituaçuense a SENHORA VALTÉRCIA NOVAIS 
GOMES PIRES”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento 
Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de 
Cidadã Ituaçuense a SENHORA VALTERCIA NOVAIS GOMES PIRES, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito Presidente; 
Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira 
Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Vereador Adriano Silva 
Machado, para entregar o Titulo de Cidadã Ituaçuense ao representante da referida 
homenageada, Senhor Vanildo Ribeiro Araújo. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a
Câmara Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de 
votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 13.08.2021, Projeto de Resolução nº 007/2021, que 
concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Armando Souza Luz, título este 
apresentado pelo Vereador José César Wanderley Brito, como forma de reconhecimento e 
agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da 
Justificativa e da Resolução nº 011/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, 
ao Sr. Armando Souza Luz, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: O Senhor Armando Souza Luz,
é natural da cidade de Ibicoara – Bahia, nascido em 1946, filho de Filadélfio Novais Luz e 
Joana Souza Luz. Engajou entre nós como se filho fosse fixando residência neste município 
desde o ano de 1969. Homem de comportamento invejável, íntegro, fiel aos nossos princípios, 
servindo-se de bom exemplo para todos os ituaçuenses, que o consideram como conterrâneo.  
Casou-se com a ituaçuense, Senhora Lucimar Aguiar Luz, e dessa união foram gerados dois 
filhos: Alcides Aguiar Luz e Adriano Aguiar Luz. Vale ressaltar, que o Senhor Armando 
contribuiu profissionalmente participando de relevantes serviços neste município. Na década de 
80, foi comerciante no Povoado da Gruta da Mangabeira, atuando no comércio varejista de 
roupas, bem como, fotógrafo das festas religiosas, casamentos, aniversários, etc., e atualmente, 
participa como um dos sócios da Empresa Casa do Cafeicultor de Ituaçu, cuja empresa atua nos 
ramos de implementos agrícolas, material de construção, defensivos, fretes, adubos químicos, 
gerando 10 (dez) empregos diretos e diversos empregos indiretos, contribuindo assim, para o 
desenvolvimento da economia local, através de impostos que reflete em melhorias para o nosso 
município, sendo ainda, produtor de café na região da Conceição, próximo ao São José de 
Lídio, zona rural, deste município, gerando empregos indiretos, quando na manutenção da 
referida fazenda. Por tudo isso não poderia deixar de prestar esta homenagem ao Senhor 
Armando Souza Luz, merecedor de nossos reconhecimentos, pelos relevantes serviços 
prestados em nosso município, ressaltando que esta homenagem não é só do nosso anseio como 
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da maioria dos ituaçuenses. Face ao exposto, na condição de legítimo representante do povo 
nesta Casa Legislativa, honra-me propor o presente reconhecimento público aos Nobres Edis 
desta Câmara, deferindo ao Senhor Armando Souza Luz, a concessão do Título Honorífico de 
Cidadão Ituaçuense. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 011, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede
o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. ARMANDO SOUZA LUZ.” A MESA DA CÂMARA 
DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, 
RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. 
ARMANDO SOUZA LUZ, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. 
Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 
2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir 
Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor 
Presidente, convidou o Senhor Armando Souza Luz, para receber o Titulo de Cidadão 
Ituaçuense. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste 
Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no 
dia 18.06.2021, Projeto de Resolução nº 006/2021, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense 
ao Ilmo. Dr. Hugo Dutra Luz, título este apresentado pelo Vereador Almir Santos Pessoa, como 
forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao
tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 012/2021 que concede o referido 
Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Dr. Hugo Dutra Luz, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Dr.
Hugo Dutra Luz, conhecido apenas como Dr. Hugo é medico do Hospital Municipal de Ituaçu 
e durante todo o período em que trabalhou para o nosso Município desempenhou suas 
atividades com sabedoria, transparência e, sobretudo com imparcialidade atendendo a todos os 
Ituaçuenses de maneira unificada sem distinção. Conhecido de todos os Ituaçuenses por 
sacrificar festas e finais de semanas para servir a população em todas as horas, atendendo 
inclusive fora de expediente através de ligações e mensagens. Dr. Hugo tem o aval de todos os 
moradores de Ituaçu e, portanto merece ser agraciado com o Titulo de Cidadão Ituaçuense.  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 012, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico 
de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR HUGO DUTRA LUZ”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES 
DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte: RESOLUÇÃO: Art. 
1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR HUGO DUTRA LUZ,
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César 
Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa -
1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o
Vereador Almir Santos Pessoa, para entregar o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Dr. Hugo 
Dutra Luz; Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste 
Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no 
dia 13.08.2021, Projeto de Resolução nº 008/2021, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense 
ao Ilmo. Sr. André Luiz Cedraz Silva, título este apresentado pelo Vereador José César 
Wanderley Brito, como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á 
população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº
013/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, Sr. André Luiz Cedraz Silva,
abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: O Senhor André Luiz Cedraz Silva, é natural da cidade de 
Feira de Santana – Bahia, nascido no ano de 1980, filho do Senhor Sinézio Ferreira da Silva e 
da Senhora Maria Regina Cedraz Silva (in memoriam). Fixou residência neste município a 
partir do ano de 1984, iniciando seus estudos nas Escolas Municipalizadas, Luís Viana, Dr. 
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Rodrigues Lima, Desembargador Alfredo Vieira Lima, concluindo o ensino médio no Colégio 
Estadual Frei Pedro Tomás Margallo, onde se formou em Magistério. Casou-se com a 
Ituaçuense, Sra. Lívia Rocha Cedraz Silva, com quem tem dois filhos: Miguel Rocha Cedraz 
Silva e Rafael Rocha Cedraz Silva. “KIKO”, como é popularmente conhecido na região, desde 
muito jovem iniciou sua trajetória profissional, trabalhando na Indústria de Tintas Hidracolor, 
onde aprimorou seus conhecimentos na área de vendas, administração e gestão, tornando-se
atualmente um empreendedor de vários segmentos, sendo sócio proprietário da Loja Varejista 
de Material de Construção e Irrigação, cuja Empresa é pautada nos valores do atendimento de 
qualidade, ética e profissionalismo, gerando 07(sete) empregos diretos para os ituaçuenses, 
contribuindo assim, para o desenvolvimento da economia local.  Vale ressaltar, que o Senhor 
André Cedraz, também atua em nosso município, como prestador de serviços na área de 
terraplanagem, destacando-se ainda, pela sua conduta ilibada de homem sério e cumpridor de 
suas obrigações, engajando-se em nossa sociedade como se filho fosse. Por isso, o Senhor 
André Luiz Cedraz Silva, merece todo o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços 
prestados no município de Ituaçu, além de possuir fortes amizades em todo o nosso município e 
em toda região circunvizinha. Face ao exposto, na condição de legítimo representante do povo 
nesta Casa Legislativa, honra-me propor o presente reconhecimento público aos Nobres Edis, 
deferindo ao Senhor André Luiz Cedraz Silva, a Concessão do Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 013, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título 
Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. ANDRÉ LUIZ CEDRAZ SILVA.” A MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, 
RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. 
ANDRÉ LUIS CEDRAZ SILVA, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu –
Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 
de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-
Presidente; Almir Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, 
o Senhor Presidente, convidou o Senhor André Luiz Cedraz, para receber o Titulo de Cidadão 
Ituaçuense. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste 
Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no 
dia 12.11.2021, Projeto de Resolução nº 009/2021, que o Titulo de Cidadão Ituaçuense concede 
ao Ilmo. Dr. Wilson Rafael Bezerra de Figueredo, título este apresentado pelo Vereador José 
César Wanderley Brito, como forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados 
á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº
014/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Dr. Wilson Rafael Bezerra 
de Figueredo, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Wilson Rafael Bezerra de Figueiredo, nascido em 
03 de Agosto de 1981 é filho de Francisco Felix de Figueiredo e da Sra. Maricele Bezerra dos Santos.  
Médico formado pela Universidade Estadual, o qual atuou no Hospital Municipal de Ituaçu, tornando 
empresário e atualmente dedica suas atividades laborais como DIRETOR da CLINCA DOM instalada no 
Município de Ituaçu, a qual durante este tempo presta relevantes serviços de atendimento médico a 
população Ituaçuense. Casou-se com a Sra. Larissa Brito Figueiredo e dessa união adveio dois filhos, 
LETICIA BRITO FIGUEIREDO E LAIS BRITO FIGUEIREDO. “WILSON RAFAEL BEZERRA DE 
FIGUEIREDO” prestou serviços ao município de Ituaçu, Bahia, em defesa da saúde e, por tudo isso, e, 
ainda, por ser uma pessoa possuidora de vários amigos ituaçuenses, é merecedor de ser agraciado com o 
Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO 
LEGISLATIVA N.º 014, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao SENHOR WILSON RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO”. A MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, 
RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR
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WILSON RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO, pelos serviços prestados ao Município de Ituaçu –
Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado -
Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em 
seguida, o Senhor Presidente, convidou o Dr. Wilson Rafael Bezerra de Figueredo, para receber 
o Titulo de Cidadão Ituaçuense. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara Municipal 
de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, em Sessão 
Ordinária realizada no dia 12.11.2021, Projeto de Resolução nº 010/2021, que concede o Titulo 
de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. João de Deus Lins de Albuquerque, título este apresentado 
pelos Vereadores, José César Wanderley Brito e José Antônio Brito Fontana, como forma de 
reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em 
que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 015/2021 que concede o referido Titulo de 
Cidadão Ituaçuense, ao Sr. João de Deus Lins de Albuquerque, abaixo transcritas: 
JUSTIFICATIVA: João de Deus Lins de Albuquerque, nascido em 05 de Março de 1958 é filho 
de Manoel Lins de Albuquerque e da Sra. Maria Ana de Albuquerque.  Fixou residência no 
Município de Ituaçu desde Dezembro de 1980 exercendo suas atividades junto a Itaguarana SA 
e Itapuama Agro Indústria e Serviços LTDA prestando serviços de ajudante de topografia e 
pintor industrial. Casou-se com a Sra. Maria Anisia Ferreira dos Santos e dessa união adveio 
dois filhos, MIGUEL LÁZARO SANTOS ALBUQUERQUE E LAÈRCIO SANTOS ALBUQUERQUE. 
“JOÃO DE DEUS”, como é conhecido pelos ituaçuenses prestou serviços ao município de Ituaçu, 
Bahia e colecionou diversas amizades, por tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa possuidora de 
vários qualidades, é merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos 
seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 015, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR JOÃO DE DEUS LINS 
DE ALBUQUERQUE”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU –
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do 
Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título 
Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR JOÃO DE DEUS LINS DE ALBUQUERQUE, pelos 
serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito 
Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel 
Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Senhor João de 
Deus Lins de Albuquerque, para receber o Titulo de Cidadão Ituaçuense. Prosseguindo, Dr. 
Eduardo, destacou que a Câmara Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, 
aprovou por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 12.11.2021, Projeto 
de Resolução nº 011/2021, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Erick 
Maciel de Almeida, título este apresentado pelo Vereador José César Wanderley Brito, como 
forma de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao
tempo em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 016/2021 que concede o referido 
Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Erick Maciel de Almeida, abaixo transcritas: 
JUSTIFICATIVA: O Senhor Érick Maciel de Almeida, nasceu em 15 de agosto de 1985, em Feira 
de Santana- Bahia, onde cresceu e viveu a maior parte de sua vida. Filho de Juscelino 
Raimundo Macedo de Almeida (In memoriam) e Helena Maria Maciel. Tem na veia o dom e a 
vertente pela profissão de Militar, haja vista, que muitos membros de sua família também 
exercem a profissão, sendo o seu tio Major Carlos Maciel sua grande inspiração. Formou-se na 
Academia de Polícia Militar em 2008, exerceu a condição de soldado até o ano de 2011 e logo 
após ingressou através de concurso público para Academia de Oficiais da Polícia Militar, 
atuando em Salvador de 2011 até 2014, onde formou-se em nível superior de Segurança 
Pública,  período que então foi convocado para atuar na Companhia  de Polícia 34 de Brumado-
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Bahia em 2014, sendo para tanto titulado 1º Tenente, assumindo o comando de diversos 
pelotões da região. Casou-se em 2015 com a Sra. Sheila Aparecida Oliveira Dantas, professora, 
advogada e natural de Ituaçu/Bahia, com a qual tem um filho Ícaro Gabriel Dantas Maciel. Reside há 
mais de seis anos nesta cidade, atuando inclusive como Comandante e por aqui formou raízes, 
família, amigos e projetos educacionais de cunho social e de segurança pública em prol ao bem 
da comunidade. Nesta vertente se orgulha da cidade de Ituaçu e já se encontra há mais de cinco 
anos comandando a região com amor, seriedade e compromisso. Para tanto pode traduzir sua 
gratidão e amor a profissão e principalmente a missão de atuar como policial na cidade em que 
reside. Parafraseando as ideias do Coronel PM Jorge Ismael Ferreira Horsae:" Ser Policial, é 
sobretudo, uma razão de ser. É, enfrentar a morte, mostrar-se um forte no que acontecer ." Por 
isso, o homenageado merece todo o nosso reconhecimento pelo amor e os serviços prestados ao 
nosso município de Ituaçu. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR ERICK MACIEL DE ALMEIDA”. 
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, 
promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão 
Ituaçuense ao Sr. Erick Maciel de Almeida, pelos relevantes serviços prestados ao Município 
de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-
BA, em 06 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva 
Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º 
Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Senhor Erick Maciel de Almeida,
para receber o Titulo de Cidadão Ituaçuense. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a
Câmara Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de 
votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 03.12.2021, Projeto de Resolução nº 013/2021, que 
concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Sr. Cézar Teixeira Pimentel, título este 
apresentado pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, como forma de reconhecimento e 
agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da 
Justificativa e da Resolução nº 017/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, 
ao Sr. Cézar Teixeira Pimentel, baixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Cezar Teixeira Pimentel 
nascido em 11 de Junho de 1971 é filho de Osmar Padro Pimentel e da Sra. Anabenta Maria 
Teixeira Pimentel. Fixou residência no Município de Ituaçu desde o ano de 2006 exercendo
suas atividades de comerciante local no ramo de autopeças. Pai de dois filhos, Júlio Cezar 
Debonis Pimentel e Amanda Debonis Pimentel. “TEIXEIRA”, como é conhecido pelos 
ituaçuenses, prestou serviços ao município de Ituaçu, Bahia, colecionou diversas amizades, por 
tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa possuidora de vários qualidades, é merecedor de ser 
agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços prestados ao nosso povo.
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 017, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico 
de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR CÉZAR TEIXEIRA PIMENTAL”. A MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a seguinte, 
RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. César 
Teixeira Pimentel, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º 
- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 
2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir 
Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, para entregar o Titulo de 
Cidadão Ituaçuense ao Senhor Cézar Teixeira Pimentel. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou 
que a Câmara Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por 

o Fl. 25

18/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 62

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



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

unanimidade de votos, em Sessão Ordinária realizada no dia 03.12.2021, o Projeto de 
Resolução nº 0014/2021, que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Tadeu 
Teixeira Correia, título este apresentado pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, como forma 
de reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo 
em que, fez a leitura da Justificativa e da Resolução nº 018/2021 que concede o referido Titulo 
de Cidadão Ituaçuense, ao Sr. Tadeu Teixeira Correia, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: 
TADEU TEIXEIRA CORREIA, filho de Antonio correia Neto e Elza Rosa Teixeira, nasceu no 
município de Tanhaçu/BA, no dia 29 de novembro de 1967, onde viveu até os22 anos de idade. 
Iniciou sua vida profissional como lavrador, passando depois a tratorista e na cidade, trabalhou 
como marceneiro e tapeceiro. Aos 22 anos mudou-se para o Estado de São Paulo, em busca de 
melhores condições de vida, trabalhando como ajudante de supermercado e como auxiliar de 
produção em uma fabrica de Maderit. O Homenageado viveu em São Paulo aproximadamente 
03 (três). Retornando ao Estado da Bahia fixou residência no município de vitória da conquista, 
trabalhando como marceneiro. Naquele município casou-se com Vanuzia Santos Teixeira, em 
meados do ano de 1993, gerando o casal O2(dois) Filhos, Mateus Santos Correia e Samuel 
Santos Correia. No final de 1998 e inicio de 1999, sofreu um grande revés na sua vida, com a
fim do seu casamento, vindo a perambular pelas cidades como andarilho, sendo que, de cidade 
em cidade, chegou aqui em nosso município onde foi amparado por pessoas bondosas, dentre 
eles, o saudoso Euzino Figueredo da Silva, popularmente conhecido como Sr. "Zino", cuja 
família o adotou como um filho, tendo o Sr. Zino lhe propiciando emprego na sua carpintaria, 
atuando o homenageado como carpinteiro. Passado algum tempo, conheceu a Sra. Vanda Lúcia 
Souza de Oliveira, in memoria, com quem teve 02 (quatro) filhos: Fernanda Oliveira Correia e 
Gabriel Oliveira Correia. Atualmente é casado com a Sra. Rosangela Santos Correia, com quem 
convive há mais de 08 (oito) anos. O homenageado atua como Microempreendedor individual 
desempenhando seu ofício na sua pequena carpintaria, sempre com dedicação e honestidade, 
contribuindo para o desenvolvimento do nosso município. por toda a sua dedicação à 
comunidade, Tadeu Teixeira correia, alcançou o merecimento de receber esse titulo de Cidadão 
ituaçuense. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 018, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título 
Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR TADEU TEIXEIRA CORREIA”. A MESA DA 
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a 
seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao 
Sr. Tadeu Teixeira Correia, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. 
Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 06 de dezembro de 
2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir 
Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, para entregar o Titulo de Cidadão 
Ituaçuense ao Sr. Tadeu Teixeira Correia. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara 
Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, 
em Sessão Ordinária realizada no dia 10.12.2021, o Projeto de Resolução nº 015/2021, que 
concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Dr. Marlon Aguiar Silva, título este 
apresentado pelo Vereador Almir Santos Pessoa, como forma de reconhecimento e 
agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da 
Justificativa e da Resolução nº 020/2021 que concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense, ao Dr. 
Marlon Aguiar Silva, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Nascido em 07 de março de 1988, no 
município de Barra da Estiva, Bahia. É o primeiro de três filhos, filho de Manoel dos Reis e 
Nilzete, teve formação cristã praticante. Viveu até 01 ano e 11 meses na fazenda Velhas no 
município de Ituaçu, e logo mudou para a fazenda Malhada no município de Contendas do 
Sincorá, onde permaneceu até os 14 anos. Em busca de aprimorar os estudos, mudou-se para 
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Ituaçu, onde fez o ensino médio no Colégio estadual Frei Pedro Tomás Margallo. Com a 
constante busca e apoio da família para aprimorar os estudos aos 18 anos de idade mudou-se 
pra Salvador onde deu início a vida acadêmica, para realizar seu sonho e de seus pais de se 
tornar doutor.  Marlon Aguiar Silva, possui graduação em medicina pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), onde teve participação em diversos trabalhos realizados no período 
acadêmico e onde ainda neste período recebeu o Prêmio da Sociedade Baiana de Pediatria 
Professor Nelson Barros, com a publicação sobre cardiopatias congênitas. Casado com a 
Contadora Geisiane, natural de Ituaçu com quem tem a sua filha Sofia e primogênita de 03
anos. Em abril de 2019, retorna a Ituaçu, onde começou a residir e trabalhar na unidade de 
saúde da Família na comunidade do São José de Noé onde presta serviços até hoje, em janeiro 
de 2020 começou a dar plantões no HMI dando sempre seu melhor para a comunidade 
Ituaçuense. “Dr. Marlon”, Como é conhecido pelos ituaçuenses prestou serviços ao município 
de Ituaçu, Bahia, colecionou diversas amizades, por tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa 
possuidora de vários qualidades, é merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão 
Ituaçuense”, pelos seus serviços prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 020, DE 
13 DE DEZEMBRO DE 2021. “Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR
MARLON AGUAIR SILVA”. A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU –
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do 
Regimento Interno, promulga a seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título 
Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao Sr. Marlon Aguiar Silva pelos relevantes serviços 
prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de Ituaçu-BA, em 13 de dezembro de 2021. José César Wanderley Brito Presidente; 
Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira 
Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente, convidou o Vereador Almir Santos 
Pessoa, para entregar o Titulo de Cidadão Ituaçuense a representante (esposa) do homenageado, 
Senhora Geisiane Martins de Oliveira. Prosseguindo, Dr. Eduardo, destacou que a Câmara 
Municipal de Vereadores deste Município de Ituaçu-BA, aprovou por unanimidade de votos, 
em Sessão Ordinária realizada no dia 10.12.2021, Projeto de Resolução nº 016/2021, que 
concede o Titulo de Cidadão Ituaçuense ao Ilmo. Sr. Romério Alves Abreu, título este 
apresentado pelo Vereador José Antônio Brito Fontana, como forma de reconhecimento e 
agradecimento aos serviços prestados á população Ituaçuense, ao tempo em que, fez a leitura da 
Justificativa e da Resolução nº 021/2021 que concede o referido Titulo de Cidadão Ituaçuense, 
ao Ilmo. Sr. Romério Alves Abreu, abaixo transcritas: JUSTIFICATIVA: Romério Alves Abreu, 
nascido em 09 de Junho de 1952 é filho de Enéas Fernandes de Abreu e da Sra. Anisia Alves 
Bonfim Abreu. Fixou residência no Município de Ituaçu-BA, desde 16 de Agosto de 1982 
exercendo suas atividades de comerciante. Casou-se com a Sra. Maria das Graças de Mendonça 
Abreu em 27 de janeiro de 1978 e dessa união adveio duas filhas, VANESSA MENDONÇA ABREU 
E VALQUIRIA MENDONÇA ABREU, além de seu Neto Bruno Abreu Santi. “ROMERIO”, Como é 
conhecido pelos ituaçuenses prestou serviços ao município de Ituaçu, Bahia, colecionou 
diversas amizades, por tudo isso, e, ainda, por ser uma pessoa possuidora de vários qualidades, 
é merecedor de ser agraciado com o Título de “Cidadão Ituaçuense”, pelos seus serviços 
prestados ao nosso povo. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 021, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Concede o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao SENHOR ROMÉRIO ALVES ABREU”. A 
MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU – ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, § 2º, XI do Regimento Interno, promulga a 
seguinte, RESOLUÇÃO: Art. 1.º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ituaçuense ao 
Sr. Romério Alves Abreu, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ituaçu – Bahia. 
Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, em 13 de dezembro de 

Fl. 26

18/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 64

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



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

2021. José César Wanderley Brito Presidente; Adriano Silva Machado - Vice-Presidente; Almir 
Santos Pessoa - 1º Secretário; Joel Teixeira Silva - 2º Secretário. Em seguida, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador José Antônio Brito Fontana, para entregar o Titulo de Cidadão 
Ituaçuense ao Sr. Romério Alves Abreu. Em seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra 
aos homenageados. Usaram da palavra os seguintes homenageados: Sra. Caroline Simões
Caffe Pessoa: Saudou a todos, agradeceu a todos os vereadores pela homenagem,
especialmente ao Vereador Almir Santos Pessoa. Disse estar muito honrada e feliz, afirmando
que as pessoas não escolhem onde nascem, mas escolhem onde querem viver e criar seus
filhos. Falou que isso é mais forte, é importante, que Ituaçu é uma cidade muito hospitaleira,
enfatizando que se sentiu muito acolhida desde o primeiro momento, que estava muito honrada,
feliz e orgulhosa por esse título. Destacou que apenas duas mulheres foram homenageadas, que
isso representa apenas 10% (dez por cento), ressaltando que as mulheres são importantes na
vida das pessoas, na formação dos cidadãos, que todos têm mãe, irmãs e tias que são exemplos.
Pediu aos vereadores que pensem um pouco mais nas mulheres. Sr. César Teixeira Pimentel:
Saudou a todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu pelo Título de Cidadão Ituaçuense
concedido pelo Vereador Márcio Aparecido Rocha, agradeceu à população por tê-lo acolhido
há dezesseis anos, afirmando que foi bem recebido. Disse que tem dois filhos, um se formou
em direito e o outro está terminando a faculdade de medicina, ressaltando que tudo isso só foi
possível graças ao povo de Ituaçu, que são seus clientes. Falou que só tem a agradecer a todos,
de coração. Dra. Sheila Oliveira Dantas: Saudou a todos os presentes, e em seguida,
parabenizou todos os homenageados, agradeceu ao Presidente da Câmara, Vereador José César
Wanderley Brito e ao Vereador Almir Santos Pessoa, afirmando estar muito honrada de ter seu
pai e esposo homenageados. Enfatizou que há pouco estava lendo uma frase do filósofo
Aristóteles, que poderia resumir aquele momento, que diz o seguinte: ‘Ser um bom homem não
quer dizer ser um bom cidadão’. Disse que isso a fez refletir, que é preciso reconhecer que o
bom convívio social vai além da existência, que não basta apenas ‘ser’, que é preciso retribuir o
que recebemos. Justificou a ausência do seu pai por motivos de saúde, destacando que a partir
do momento que a pessoa se torna cidadã, tem que entender que somos todos irmãos,
representando a cidade. Salientou que apesar de não ter nascido em Ituaçu, mora há muito
tempo no município e sua família já criou raízes em Ituaçu. Mencionou que se sente muito
honrada e agradecida por tal homenagem, e que gostaria de ver mais pessoas tendo essa
oportunidade, contribuindo para o crescimento de Ituaçu. Disse que se vão os anéis, mas ficam
os dedos, e que a história é assim, que o importante é ter dado a sua parcela de contribuição
para a sociedade e história. Senhor Petronilio da Trindade Freire: Inicialmente, agradeceu a
Deus pela homenagem recebida, saudou a todos os presentes, ao tempo em que, agradeceu aos
vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito, em especial ao Vereador Almir Santos Pessoa pelo
Título de Cidadão Ituaçuense a ele concedido, destacando ser juiz de futebol, que atualmente
tem uma pista de argolinha, onde mais de vinte crianças brincam, pedindo o apoio de todos
para incentivar a prática de esportes de Ituaçu. Dr. Wilson Rafael Bezerra de Figueiredo:
Saudou a todos os presentes, e em seguida, agradeceu a todos os vereadores pela homenagem,
em especial ao Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, ao tempo em que,
parabenizou aos demais homenageados. Senhor Antônio Costa Brito Sobrinho: Saudou a
todos os presentes, e prosseguindo, destacou que o legislativo é um dos pilares da República ao
lado o executivo e judiciário. Disse considerar que as câmaras de vereadores são como uma
célula viva única na política, que é onde as coisas acontecem primeiro. Parabenizou a Câmara
de Ituaçu por prestar essa homenagem ao seu genro, parabenizou também o Presidente da
Câmara, Vereador José César Wanderley Brito pelos trabalhos que vem fazendo à frente do
legislativo municipal, afirmando que uma simples visita mostra o quanto o presidente tem se
dedicado ao seu trabalho, que Ituaçu merece uma câmara decente. Enfatizou que exerceu o
mandato de vereador em três legislaturas, que participar da sessão trouxe muitas lembranças
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daquele período, que em alguns momentos se estressou, mas em outros se alegrou. Salientou
que alguns vereadores que foram seus colegas ainda exercem o mandato. Em seguida, o Senhor
Antônio, enfatizou que já passou da época de a câmara prestar uma homenagem à Secretária
Lígia Rocha, afirmando que sem ela não existe Câmara de Vereadores, destacando que Lígia é
a cara da Câmara de Ituaçu. Dando continuidade, afirmou estar muito honrado de participar
desta solenidade, ressaltando que um dos homenageados foi Dr. Wilson Rafael Bezerra
Figueiredo, um cearense que conhece há mais de 13 anos, que passou a fazer parte da sua
família ao se casar com a sua filha Larissa e ter lhe dado duas lindas netas. Destacou que o
referido homenageado é um excelente médico, que merece o título de cidadão porque trabalha
salvando vidas e não cobra nada por isso. Afirmou que poderia passar horas enaltecendo as
qualidades do homenageado, ressaltando que ele é uma excelente pessoa, um excelente pai de
família, um excelente genro e merece o título de cidadão ituaçuense. Na sequência, o Senhor
Presidente franqueou a palavra aos Edis. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver.
Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil afirmou
ser um momento muito especial poder homenagear todas as pessoas que receberam o Título de
Cidadão Ituaçuense, destacando que a simples leitura das justificativas deixa claro para todos
que eles são merecedores desta homenagem. Destacou ter sido o autor do Projeto de Resolução
que concedeu o Título de Cidadão ao Senhor César Teixeira, enfatizando que, como ele mesmo
disse, os estudos dos seus filhos foram pagos com o dinheiro do comércio e isso é muito
importante para o engrandecimento do nome de Ituaçu. Falou que o Senhor Nivaldo não pode
estar presente, mas estava representado pelo seu filho, enfatizando que o homenageado já fez
muito por Ituaçu, gerando empregos no município. Finalizou desejando a todos um Feliz Natal
e próspero ano novo, cheio de paz, alegrias e muita saúde. Ver. Adriano Silva Machado:
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a presença de todos, em especial
do Mestre de Cerimônia, Dr. Eduardo Moraes Pires, ao tempo em que, saudou o prefeito
Municipal, Senhor Phellipe Brito e o vice-prefeito, Senhor Luiz Carlos Pessoa. Disse ser um
prazer conceder o Título de Cidadão para os homenageados, afirmando que são pessoas amigas
e companheiras. Afirmou que esta sessão marca o encerramento do ano legislativo, esperando
que em fevereiro os trabalhos recomecem com harmonia e amizade. Desejou um Feliz Natal,
com muita saúde, paz e felicidade a todos e um próspero Ano Novo. Parabenizou o Senhor
Henrique, afirmando ser um amigo, companheiro, que chegou em Ituaçu e não mede esforços
para servir, enfatizando ter sido uma honra conceder esse Título de Cidadão Ituaçuense para ele
e para a Senhora Valtércia. Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, o Edil disse ser uma honra estar presente e poder homenagear aqueles filhos
ilustres de Ituaçu, destacando ter tido a honra de dar o título de cidadão ituaçuense, ao seu
amigo João de Deus, com o qual já conviveu e morou junto, bem como, para seu amigo
Romério, que é seu vizinho e com quem conversa assiduamente. Afirmou que eles são
merecedores de tal homenagem, enfatizando que em nome da sua esposa Jane e de todas as
mulheres presentes, gostaria de agradecer a presença do público na sessão. Agradeceu a
presença dos Procuradores Municipais, advogados, empresários, do prefeito municipal,
Phellipe Brito, do vice-prefeito Luiz Pessoa, dos vereadores, do seu amigo Eduardo Morais,
dos funcionários, do seu primo Tonhão, ressaltando que trabalharam juntos em três legislaturas
e hoje está no seu quarto mandato. Saudou o ex-vereador Cocão, afirmando ter sido uma honra
ter trabalhado com ele. Ressaltou que aquele dia era muito importante na vida do vereador,
afirmando que todos são merecedores da homenagem recebida, independentemente se ser rico,
pobre, doutor ou gari, afirmando que isso não tem importância, que o importante é ser
merecedor. Destacou que o Vereador, quando vota o Projeto de Resolução, analisa se a pessoa
é merecedora da homenagem e que todos os títulos foram aprovados por unanimidade.
Mencionou que esta sessão marca também o encerramento do ano legislativo, destacando ter
sido um ano marcado por muitas batalhas, muitas discussões, sempre visando o bem do povo
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de Ituaçu. Disse que esse é o seu papel, que sempre vai defender o interesse do povo de Ituaçu,
que nunca vai defender o interesse de particular. Salientou que as palavras da professora
Caroline Caffe, esposa do seu amigo Antônio Pessoa, foram uma lição e os vereadores
precisam homenagear mais mulheres na próxima oportunidade. Em seguida, o Edil agradeceu
ao presidente da câmara, Vereador José César Wanderley Brito, pelo trabalho que vem
realizando nesta casa, afirmando que muitos passaram pela Câmara, mas em legislaturas
anteriores era mais difícil, o repasse era menor, mas todos os ex-presidentes tiveram os seus
méritos. Destacou que hoje o Presidente trabalha com o repasse maior, que está sabendo
investir bem o recurso e está fazendo um trabalho digno nesta casa, dando mais conforto para o
público que prestigia as sessões. Disse ser bom que a população faça as cobranças aos
vereadores, ressaltando que o vereador só toma conhecimento de um problema quando alguém
fala com ele, que depois ele cobra do prefeito e é isso que tem feito nestes onze meses de
mandato. Agradeceu a todos os Secretários Municipais pelo papel que vem desempenhando,
dando nota dez para todos, juntamente com o prefeito Phellipe Brito. Salientou que o gestor
criou uma equipe de trabalho que fez Ituaçu voltar a sorrir de novo, que só tem a agradecer por
isso. Agradeceu aos médicos presentes, afirmando que a saúde é prioridade número um,
estendendo os agradecimentos às enfermeiras e demais profissionais do setor de saúde e demais
setores. Enfatizou que os profissionais da saúde têm salvado muitas vidas nesse período de
pandemia, que foi um período muito difícil, mas eles foram guerreiros. Desejou um Feliz Natal
e um Ano Novo cheio de paz e alegria, rogando a Deus que iluminasse o coração de todos. Ver.
Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos, e em seguida, o Edil disse estar honrado de exercer
o seu terceiro mandato de vereador nesta casa, destacando lutar sempre pelo bem do município.
Parabenizou o Senhor Tadeu e todos os homenageados, especialmente a Dr. Hugo, afirmando
conviver sempre com ele, que já teve a oportunidade de acompanhar o seu trabalho no hospital,
enfatizando que o referido médico desempenha um importante trabalho no município. Desejou
um feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde e muita paz. Voltando a usar da palavra, o
Vereador José Antônio, disse que não poderia deixar de prestar uma homenagem para a
Polícia Militar, representada nesta sessão solene pelo Tenente PM. Afirmou que o trabalho da
Polícia Militar é muito importante, que hoje o número de ocorrências está baixo e isso se deve
ao trabalho realizado pelos policiais e pelo comando da guarnição. Prosseguindo, o Vereador
Reinalvo, saudou o prefeito municipal, Senhor Phellipe Brito e o vice-prefeito Luiz Carlos
Pessoa, e finalizou desejando um bom dia e um feliz ano novo para todos. Ver. Ednei de Novais
Ferreira: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil , parabenizou os homenageados,
pediu a Deus sabedoria para todos, ao tempo em que, desejou um Feliz Natal e um próspero
Ano Novo para todos os seus colegas vereadores, para o público presente e toda a população
ituaçuense. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, e em seguida, a
Vereadora parabenizou os homenageados pelos Títulos de Cidadão Ituaçuense recebidos,
afirmando que todos são merecedores, destacando que na próxima oportunidade outras pessoas
também serão homenageadas. Disse concordar com o ex-vereador Tonhão, de que a Câmara
deve fazer uma homenagem para a Secretária Lígia Rocha, enfatizando estar no seu primeiro
mandato, mas sua mãe já exerceu outros mandatos e sempre falou bem de Lígia. Disse
concordar também com a fala da professora Caroline Caffe, afirmando ser preciso valorizar
mais as mulheres, que na Câmara só tem uma vereadora, salientando que as mulheres deveriam
perder o receio e criar coragem para participar mais ativamente da política. Afirmou ter
apresentado um projeto de lei para apoiar as mulheres, mas antes da segunda votação os
vereadores José Antônio e Joel Teixeira pediram vistas, o presidente acatou e o projeto foi
retirado de pauta. Disse que na sessão anterior a câmara analisou um projeto de lei que concede
reajuste de salário para os Procuradores, afirmando concordar que eles são merecedores, mas
outros servidores também são. Mencionou que a mulher merece mais respeito, que a mulher
precisa ser mais apoiada, enfatizando que muitas mulheres trabalham em casa e os seus
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maridos não valorizam. Salientou que o trabalho doméstico é pesado, que a mulher cuida da
casa, faz comida, cuida dos filhos e não é reconhecida, que muitos maridos são valorizam as
esposas que tem bom salário. Disse esperar que no próximo ano os vereadores sejam mais
unidos, que haja mais diálogo, menos briga, enfatizando que sem união não se chega a lugar
algum. Afirmou que não estava pedindo financeiramente, que estava pedindo união, esperando
que os vereadores saibam conversar e responder. Falou que na família, as coisas se resolvem na
conversa, que na Câmara deveria ser da mesma forma, mas que em 2021 não teve união de
forma alguma. Agradeceu ao presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley pela
transmissão das sessões ao vivo, afirmando que isso foi muito bom para levar ao conhecimento
das pessoas, mas que fica muito triste pela falta de união na Câmara, esperando que no próximo
ano isso melhore. Destacou que a justificativa para o pedido de vistas foi que o projeto gera
custo, mas que em Brumado foi aprovado projeto semelhante. Desejou a todos um Feliz Natal e
um próspero Ano Novo, com saúde, muita alegria e muito amor. Voltando a usar da palavra, o
Vereador José Antônio, disse que a Vereadora Tertulina fugiu da pauta, destacando que a
sessão é solene e não para discutir projeto, que como a Edil citou o seu nome tem o dever de
responder. Afirmou que o vereador pode pedir vistas do projeto, que isso não quer dizer que ele
é contra. Disse não se contra o projeto, que é a favor de tudo que traga benefício para as
mulheres. A Vereadora Tertulina, falou que os vereadores José Antônio e Joel pediram vistas
do projeto de lei para analisar e propor alguma emenda, que concorda com isso, mas espera que
quando ela pedir vistas nos próximos projetos haja esse mesmo entendimento por parte dos
vereadores e da Mesa Diretora. Pediu desculpas por ter fugido da pauta, mas não poderia deixar
de comentar porque estava em debate a valorização das mulheres e o seu projeto visa
exatamente isso. Em seguida, o Senhor Presidente, disse que o Vereador tem direito de pedir
vistas do projeto de lei para analisar, que sempre vai seguir o que determina o regimento
interno da câmara enquanto for presidente, que vai conceder vistas em qualquer projeto. Ver.
Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil parabenizou os
homenageados, destacando que todos são merecedores porque escolheram Ituaçu e são bem-
vindos. Agradeceu a Deus por mais um ano, destacando ter sido um ano de muita felicidade,
muita saúde, muitos serviços prestados e realizados, salientando que tem sempre cobrado em
benefício das comunidades que representa. Rogou a Deus que o próximo ano também seja de
muito trabalho e de muita harmonia. Comentou a fala do ex-vereador Tonhão, afirmando que
ele foi um excelente vereador e que fez um ótimo trabalho como presidente da Câmara.
Destacou que o ex-vereador Cocão também prestou um bom trabalho. Afirmou ter muito
orgulho do trabalho que vem realizando no legislativo municipal em todas as legislaturas que
fez parte, agradecendo a Deus pela união que sempre teve com seus pares e pelos amigos que
fez. Falou que durante todo esse tempo nunca teve uma divergência pessoal com nenhum Edil,
enfatizando que todos fazem parte de uma classe política, que todos têm o interesse comum de
representar bem a população e buscar o melhor para o município. Desejou um Feliz Natal um
feliz Ano Novo a todos, desejando que seja um ano de muito sucesso.Ver. Ronaldo da Silva
Rocha: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais um ano legislativo,
salientando que o ano foi de paz e harmonia. Prosseguindo, o Edil fez uma saudação especial
ao Mestre de Cerimônia Dr. Eduardo Moraes Pires, afirmando que ele se notabiliza pela sua
voz marcante. Parabenizou a todos os homenageados, afirmando que o tempo é curto e não dá
para comentar individualmente. Parabenizou o médico Dr. Hugo, enfatizando que ele se dedica
a Ituaçu, trata a todos de forma igual, rogando a Deus que continue sempre assim. Agradeceu a
Dr. Marllus, afirmando ser o mesmo, um cara que não mede esforços para ajudar todo mundo.
Disse que não poderia deixar de falar também do seu amigo Nivaldo da Citoflora, destacando
que ele lhe deu várias oportunidades de trabalhar com máquinas pesadas, que não sabia operar
esses equipamentos, mas aprendeu a profissão. Disse ainda, que ele lhe deu a oportunidade de
trabalhar com caminhão, que se apaixonou pela profissão e dedicou seis anos da minha vida,
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salientando que o dinheiro recebido conseguiu construir sua casa. Parabenizou o Presidente da
Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, pelo trabalho que vem realizando, pela reforma
feita no prédio do legislativo, destacando que a câmara estava precisando dessa reforma, para
dar um suporte melhor para os vereadores e para o público. Parabenizou pela transmissão das
sessões ao vivo, rogando a Deus que o ano de 2022 seja de muito brilhantismo, de harmonia, de
debate, mas com respeito, pensando sempre no que é melhor para Ituaçu. Agradeceu ao
Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, afirmando que o gestor é
pequeno na estatura, mas gigante na sua força e na sua garra. Falou que o prefeito está lutando
para fazer uma Ituaçu cada vez melhor, pedindo a Deus que dê força para o mesmo continuar
assim nos próximos anos à frente da Prefeitura. Destacou que o gestor fez em menos de um ano
o que o seu antecessor não fez em quatro, e está mostrando ao povo que pode acreditar. Dando
continuidade, o Vereador Ronaldo disse que tem procurado cumprir o seu papel de fiscalizar,
que tem feito um trabalho social e tem doado um pouco do que ganha para a população. Disse
que a ambulância está faltando o motor, mas vai colocá-la novamente à disposição do povo de
Ituaçu, destacando que já cedeu a ambulância várias vezes para o Hospital e vai continuar
cedendo sempre que necessário. Salientou que faz isso de coração, que o desenvolve um
trabalho social também no esporte, que sempre que necessário também ajuda a tapar os buracos
nas estradas, além de fazer o seu papel como legislador. Afirmou que sempre vai ao Hospital
para ver como está funcionando o atendimento, que sempre vai na garagem para ver como está
o maquinário da Prefeitura e que está sempre em contato com os Secretários para fazer as
cobranças. Disse após as fortes chuvas, deu uma percorrida nas estradas dos Gerais para
mapear os trechos mais críticos e levar ao conhecimento do gestor. Pediu a Deus que lhe dê
força para continuar trabalhando da mesma forma nos próximos anos. Finalizando a sua fala,
desejou a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e harmonia. Ver. Joel Teixeira
Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse que a sessão é solene e não
poderia comentar outros assuntos. Destacou que a referida sessão é de festa pela entrega dos
Títulos de Cidadão Ituaçuense aos homenageados, ressaltando que os Projetos de Resolução
foram aprovados por unanimidade de votos por todos os vereadores. Agradeceu a Deus por
participar de mais uma sessão, rogando que abençoe o coração de cada um dos homenageados e
os protejam, bem como as suas famílias. Agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Phellipe
Ramonn Gonçalves Brito, pelo trabalho que vem realizando no município, afirmando que o
gestor superou as expectativas, está fazendo um belo trabalho, que vai ficar na história de
Ituaçu. Rogou a Deus que o mesmo continue assim por vários e vários anos, que ele consiga se
reeleger porque Ituaçu precisa. Agradeceu também ao ex-prefeito Albercinho, afirmando que
não poderia deixar de falar o nome dele porque sempre o ajuda. Agradeceu aos seus familiares
de coração, ao seu povo da zona rural, que confiou e votou nele para exercer o segundo
mandato de vereador. Parabenizou Dr. Hugo pela homenagem, afirmando que o médico não
pode sair, porque o brilho do Hospital se chama Dr. Hugo. Dando continuidade, o Vereador
Joel falou que o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, foi eleito
vereador quando estava internado no Hospital em Vitória da Conquista, que depois foi eleito
presidente da câmara e está fazendo todas essas mudanças, dando brilho ao legislativo
municipal. Afirmou que se depender dele, o referido vereador será reeleito Presidente.
Parabenizou o Tenente PM pela homenagem recebida, afirmando que o policial sempre lhe
recebe bem, senso assim, tem todo o seu respeito. Falou que a professora Caroline estava certa
em suas colocações, enfatizando que gostaria de deixar claro que nenhum vereador tem nada
contra o projeto de autoria da Vereadora Tertulina. Destacou ter pedido vistas do referido
projeto para analisar, ressaltando que isso está previsto no Regimento Interno da Câmara, que é
preciso analisar se o município tem recurso suficiente para custear a implantação. Disse que as
realidades dos municípios de Brumado e Ituaçu são bem diferentes. Agradeceu a Dra. Tatiane,
afirmando que ela foi uma pessoa que contribuiu para que chegasse nesta casa, destacando que
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antes não sabia ler, mas estudou em Vitória da Conquista e no final do ano vai concluir.
Desejou a todos um feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e alegria. Ver. Almir Santos
Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu à sua família por esse
ano, em especial a sua esposa Sirlei e seu filho Bernardo. Parabenizou o presidente da Câmara
pelo investimento de quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) feito no legislativo, afirmando que
tais investimentos inovaram a câmara. Parabenizou o prefeito municipal, Senhor Phellipe
Ramonn Gonçalves Brito, o vice-prefeito Luiz Carlos Pessoa pelos onze meses e dezenove dias
de mandato, destacando que nesse período foram feitas várias obras, sendo: cinco pontes,
passagens molhadas, três ginásios de esportes, reforma da quadra São José de Noé, reforma da
quadra do Campo Grande, manilhamento nas estradas, reforma na escola de Tranqueiras,
reforma na escola de Lagoa da Laje. Disse que o prefeito Phellipe Felipe está de parabéns, que
tem todo o seu apoio para continuar trabalhando pelo município. Mencionou que todos os
projetos de resolução tiveram o seu voto favorável, enfatizando que uma das pessoas que
homenageou, é um cara que conhece há mais de vinte anos, um incentivador do esporte e que
não mede esforços para levar as pessoas para jogar futebol. Disse que Danilo é um cara que
conheceu no esporte também, que fizeram curso juntos na Federação Baiana, que conheceu ele
apitando jogo, que é um cara que não coloca dificuldade para fazer as coisas e es está sempre
disposto. Disse que a professora Carol é casada com seu primo Tõe, a qual é superinteligente,
passou no concurso do Estado e dedica a sua vida a Ituaçu, ressaltando que só tem a agradecer
aos referidos homenageados. Falou que Hamilton abriu uma farmácia em Ituaçu, que tem
grande respeito por ele. Disse que todos conhecem Dr. Hugo, que é o médico de todos, não vê
lado político para atender, atende todo mundo com muito carinho e boa vontade. Afirmou que
Dr. Marlon é um amigo que fez na gestão passada, afirmando que tinha muita dificuldade para
marcar cirurgias, mas Dr. Marlon conseguia para ele e para o Vereador Ronaldo. Disse ainda,
que eles criaram um vínculo com o referido médico, que passou a ver a sua dedicação por
Ituaçu, salientando que na atual gestão o prefeito Phellipe Brito teve dificuldade para contratar
médico para o PSF de Tranqueiras, que juntamente com a ex-secretária Vanessa, conversou
com Dr. Marlon e ele se disponibilizou a atender um dia da semana lá até resolver essa
demanda. Concluindo a sua fala, o Vereador Almir, desejou um Feliz Natal para todos e um
Ano Novo cheio de realizações. Na sequência, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao
Prefeito Municipal. Fazendo uso da palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn
Gonçalves Brito, inicialmente, saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus pela
oportunidade por estar com vida e saúde, agradeceu aos vereadores pelo convite para participar
da sessão solene, parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito,
pela reforma no prédio da câmara, afirmando que estava merecendo, enfatizando que o
presidente tem conduzido o legislativo com seriedade, harmonia e transparência. Agradeceu
aos vereadores pelo trabalho realizado em 2021, em especial aos que fazem parte da bancada de
situação, que buscam juntamente com ele os benefícios para o povo de Ituaçu. Agradeceu aos
Secretários Municipais e toda equipe da Prefeitura Municipal pelo empenho na realização do
trabalho em prol do povo, destacando que o cargo de prefeito é passageiro, mas no tempo em
que estiver exercendo tem que se dedicar ao povo, porque é este quem paga o seu salário. Pediu
a todos que se empenhassem ainda mais no próximo ano. Prosseguindo, o Senhor Prefeito,
agradeceu ao seu pai Albercinho, afirmando ser este uma pessoa guerreira, um assessor
especial, que tem grande conhecimento e fez muito por Ituaçu. Disse estar ciente de que vai ser
difícil superá-lo, mas tem se dedicado para levar o desenvolvimento para o município, buscado
melhorar a qualidade de vida do povo de Ituaçu. Parabenizou os homenageados pelo
recebimento do título de Cidadão Ituaçuense, afirmando que é uma honra muito grande para
todos receber esse título. Agradeceu ao povo de Ituaçu pela confiança nele depositada,
afirmando que vai continuar buscando desenvolvimento, saúde e qualidade de vida para o povo
do município. Ratificou as palavras do Vereador José Antônio, ressaltando que saúde é
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prioridade da sua gestão. Desejou a todos um Natal repleto de paz, amor, e que o ano de 2022
seja de muita saúde. Disse que estamos vivendo tempos sombrios, que todos estão cientes das
dificuldades diante do cenário de pandemia, de instabilidade, de incerteza de como serão os
próximos meses. Afirmou que toda a equipe da saúde tem se empenhado nestes tempos difíceis,
e na oportunidade, gostaria de agradecer a todos estes profissionais de forma especial. Rogou a
Deus que tenhamos sempre muita paz, amor no coração e humildade, afirmando que sem
humildade a pessoa não vai a lugar algum, rogando a Deus que abençoe a todos. Logo após, o
Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, saudou a todos os presentes,
e em seguida, lembrou que esteve internado na UTI, que antes foi atendido por Dr. Hugo no
hospital e o profissional fez todo o possível e impossível para salvar a sua vida, afirmando que
Dr. Hugo é um anjo, um ser humano ímpar. Falou que todos os homenageados são merecedores
do Título de Cidadão Ituaçuense, que cada um com seu jeito próprio, com as suas
peculiaridades, com suas qualidades fizeram jus ao recebimento desta homenagem. Afirmou ter
votado a favor, de cabeça erguida, em cada um dos projetos de resolução, enfatizando que os
homenageados vieram para somar. Mencionou que a Câmara de Vereadores é uma Casa de
debate de ideias, que a divergência faz parte da própria essência do legislativo, salientando que
tem procurado conduzir os trabalhos da forma mais harmoniosa possível, apesar de ser
relativamente novo na política. Afirmou que tem procurado fazer um trabalho social também,
ajudando quem precisa de um remédio, de uma passagem, etc. Disse estar ciente de que não vai
conseguir agradar a todos, mas está empenhado em fazer a sua parte, tentando fazer valer cada
um dos votos de confiança recebidos nas urnas. Falou que recebeu o voto de confiança dos seus
pares para ser o Presidente da Câmara, e que está buscando dar a maior visibilidade aos
trabalhos legislativos, tentando fazer com que a sociedade interaja cada vez mais com a câmara.
Disse que ainda falta muito, mas vai continuar trabalhando para isso. Agradeceu a presença do
prefeito municipal, Senhor Phellipe Brito, afirmando que o gestor está empenhado em cumprir
o seu papel, e na oportunidade, gostaria de parabenizá-lo apesar de não ter votado nele.
Afirmou que Phellipe foi eleito prefeito de Ituaçu e torce para que ele faça uma belíssima
administração, que Ituaçu volte a brilhar. Disse que hoje está vereador, que não sabe como será
o futuro, que vai continuar exercendo a sua função, cobrando. Comentou que seu filho está
estudando biomedicina, que não é fácil manter um filho estudando fora, que já pediu ao
prefeito que instalasse uma Casa do Estudante para ajudar os pais que não têm condição de
manter sozinhos seus filhos estudando em outros municípios. Pediu ao gestor que enviasse esse
projeto para a Câmara de Vereadores, afirmando que isso vai dar oportunidade a muitos jovens
de estudar, de fazer faculdade. Dando continuidade, o Senhor Presidente, falou que as
divergências de ideias ocorrem nas sessões, que a câmara está aberta ao diálogo. Enfatizou que
procurou fazer uma sessão solene à altura dos homenageados, e que ficou muito preocupado
porque sabe que os mesmos merecem muito. Agradeceu a eles por escolherem Ituaçu para
morar, ao tempo em que, agradeceu aos vereadores pelo apoio que tem recebido ao longo do
ano. Agradeceu a participação do ex-vereador Antônio Costa Brito Sobrinho (Tonhão),
destacando que ele é irmão do seu falecido pai José Carlos Brito. Disse ser difícil falar do seu
pai, o qual tanto queria fazer por Ituaçu. Ressaltou que não tinha como não se emocionar ao
falar do seu pai, afirmando que ele sempre amou essa terra, assim como amou seus filhos,
sempre com humildade. Mencionou não ser 5% (cinco por cento) do que foi José Carlos Brito,
mas se sente muito honrado de ser seu filho e, desde quando assumiu a cadeira de vereador,
tem procurado fazer política e não politicagem. Disse ser preciso sentar e dialogar para resolver
as divergências, sem picuinha para fazer com que cada centavo do recurso público seja
investido de forma correta. Agradeceu, em especial, a secretária Lígia Rocha, ao contador e
amigo Vanildo Ribeiro, a Josemar, Suzy e Bruna, os quais fazem parte da sua equipe de
trabalho. Agradeceu em especial a sua esposa Selma, afirmando que ela tem o ajudado muito.
Rogou a Deus que 2022 seja um ano de harmonia, diálogo para polir as ideias. Comentou a fala
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da Vereadora Tertulina, afirmando que vai conceder vistas a qualquer vereador que tenha
interesse. Disse que o projeto precisa ser votado pela câmara e a vereadora está certa em cobrar.
Agradeceu a todos pela presença e desejou um Feliz Natal. Enfatizou que as sessões estão
sendo transmitidas ao vivo, que antes tinha cinco ou seis pessoas no plenário, que a sessão
online já chegou a ter 4.800 (quatro mil e oitocentas) pessoas assistindo, que isso significa que
o povo está acompanhando, está vendo o trabalho do vereador. Afirmou que, desde que
assumiu a presidência, tem procurado melhorar a estrutura da câmara, dar melhores condições
de trabalho para os vereadores e para as pessoas que assistem às sessões. Ressaltou que a
Câmara de Vereadores não tem dono, que hoje está exercendo o cargo de vereador, mas no
futuro pode ter o filho de um dos homenageados sentado em uma destas cadeiras. Em seguida,
convidou o Mestre de Cerimônia Dr. Eduardo Moraes para fazer as considerações finais.
Voltando a usar da palavra, Dr. Eduardo Moraes, disse que o cansaço foi recompensado pelas
homenagens, por tudo que aconteceu na presente sessão solene. Parabenizou os homenageados,
agradeceu ao Senhor Presidente, pelo convite para participar desta bonita solenidade, ao tempo
em que, desejou a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente, convidou todos os presentes para participarem do coquetel, que será 
servido na sala de recepção desta Casa, e em seguida, declarou encerrada a Sessão, solicitando 
que lavrasse a presente a 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 dezessete de dezembro de dois mil e vinte 
e um. 
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Ata da Quarta Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário); 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; Almir Santos Pessoa (1º 
Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário), José Antônio Brito Fontana, Sivaldo Ferreira da Silva
e Ronaldo da Silva Rocha. Ausentes os Vereadores: Reinalvo Rocha Ferreira, Tertulina Silva 
Andrade, Márcio Aparecido Araújo Rocha 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”. PEQUENO EXPEDIENTE: Não Houve. Na sequência, o Senhor 
Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) -
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 016/2021, que “Restabelece o 
valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Município ao patamar estabelecido pela Lei 
Municipal nº 787 de 22 de abril de 2009 e dá outras providências”. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil 
afirmou que o seu voto seria a favor da aprovação do Projeto de Lei Nº 016/2021, pedindo ao poder 
executivo que encaminhasse para a Câmara de Vereadores um projeto de lei concedendo reajuste de 
salários para todos os servidores públicos do município, ressaltando que se tal projeto for enviado 
terá o seu voto favorável. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, o Edil manifestou o seu voto favorável ao Projeto de Lei Nº 016/2021. Ver. Adriano 
Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e disse, que o seu voto é ‘sim’ ao Projeto de Lei Nº 
016/2021. Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil 
afirmou ser uma honra contar com a presença do público prestigiando as sessões e manifestou o seu 
voto favorável ao Projeto de Lei Nº 016/2021. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes,
e disse, que o seu voto é ‘sim’ ao Projeto de Lei Nº 016/2021. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil comentou a fala do Vereador Sivaldo, enfatizando que o 
Líder da Situação José Antônio, já conversou com o prefeito acerca do reajuste salarial para todos os 
servidores, que o prefeito já pediu para que seja feito um estudo sobre as perdas salariais. Disse
ainda, que o prefeito futuramente vai mandar um projeto para ser analisado e aprovado pela Câmara 
de Vereadores, ao tempo em que, manifestou o seu voto favorável ao Projeto de Lei Nº 016/2021. A
referida votação obteve o seguinte resultado: 06 (seis) votos favoráveis ao mesmo. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente, declarou aprovado, por maioria absoluta de votos, o Projeto de Lei Nº 016/2021,
acima mencionado; b) - Segunda e última discussão e votação do  Projeto de Lei Municipal nº
014/2021, que “Institui a política Municipal de Turismo no Município de Ituaçu-Bahia. Todos os 
Vereadores presentes votaram favoráveis ao citado projeto de lei. A referida votação obteve o 
seguinte resultado: 06 (seis) votos favoráveis ao mesmo. Prosseguindo, o Senhor Presidente, declarou
aprovado por maioria absoluta de votos, o referido Projeto de Lei nº 014/2021; c) - Segunda e última 
discussão e votação do  Projeto de Lei Municipal nº 015/2021, que Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Turístico do Município de Ituaçu-Bahia. Todos os Vereadores presentes votaram 
favoráveis ao mencionado projeto de lei. A referida votação obteve o seguinte resultado: 06 (seis) 
votos favoráveis ao mesmo. Em seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por maioria
absoluta de votos, o referido Projeto de Lei nº 015/2021. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata 
que após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro 
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Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA, em vinte de dezembro de dois mil e vinte e um.
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