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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos quatro dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e dois, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José Cesar Wanderley Brito, tendo como Secretários 
os Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a 
chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José 
Cesar Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Almir Santos 
Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Ronaldo da Silva Rocha, José Antônio Brito 
Fontana e Ednei Novais Ferreira. Ausente a Vereadora Tertulina Silva Andrade. Constatado o 
quórum regimental, o Senhor Presidente, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
Sessão”. Dando seguimento, o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE,
solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) – Oficio nº 
014/2022, encaminhado pelo Prefeito Municipal, capeando Projeto de Lei nº 004/2022, com o 
seguinte teor: Exmo. Sr. M.D. Presidente da Câmara Municipal. de Ituaçu-BA. Oficio GPJ – nº. 
1412022. Ituaçu/BA, 25 de fevereiro de 2022. Ref: Projeto de Lei Municipal nº 0412022. Senhor 
Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores 
Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal nº 04/2022, que
“Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de uma Unidade Básica 
de Saúde da Família (PSF), no Povoado da Ovelha e dá outras providências”. Certos de sermos 
congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta 
consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito; Mensagem nº 04, de 25 
de Fevereiro de 2022. Senhor Presidente; Senhores Vereadores; Egrégia Casa de Leis; 
Encaminhamos a Vossas Excelências, para apreciação e deliberação dos lustres Vereadores 
integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, em regime de urgência, o incluso Projeto de Lei nº 
004/2022, que “Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de uma 
Unidade Básica de Saúde da Família (PSF), no Povoado da Ovelha e dá outras providências”, para
atender as necessidades prementes dos munícipes, bem como o atendimento das necessidades de 
suas Secretarias, em especial para Secretaria Municipal de Saúde. Como é do conhecimento dos 
nobres vereadores, e comando do artigo 196 e seguintes da Carta Magna, a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes; Neste contesto, a administração pública municipal vem 
diligenciando de modo a implantar novas Unidades de Saúde da Família em nosso município, 
notadamente, nas comunidades de maior demanda pelo atendimento especializado e diário de 
profissionais de saúde, com o estreitamento das distâncias, assim como das interações com as 
equipes de saúde da família. A aquisição de imóvel é o primeiro passo para que o município de 
ltuaçu avance ainda mais no atendimento das pessoas, notadamente das pessoas carentes, com a 
construção do espaço que servirá de sede para instalação de uma Unidade Básica de Saúde da 
Família. Salientamos por fim, que ao submeter à matéria à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos 
certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de 
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prioridade a sua aprovação. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos 
protestos de elevada estima e consideração. Ituaçu, 25 de fevereiro de 2022. PHELLIPE RAMONN 
GONÇALVES BRITO. Projeto de Lei nº 004/2022, de 25 de Fevereiro de 2022. “Autoriza Poder 
Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de uma Unidade Básica de Saúde da 
Família (PSF), no Povoado da Ovelha e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE 
ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, lV, da 
Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de ltuaçu aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, mediante a 
realização de processo de compra de direitos possessórios ou dominiais, do bem imóvel com as 
seguintes dimensões descritivas: §1º - Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice E1, de 
coordenadas N 8.487.520,00 m e E 232.603,00 m, Situado ao lado direito da estrada vicinal de 
acesso ao Povoado de Vila Mariana e na divisão com o Sr. Antônio Novaes de Andrade, deste 
segue com azimutes de 146'18'36" e distância de 20,00 mt confrontando nesse trecho com a 
mesma estrada até o vértice E2,de coordenadas N 8.487.503,00 m e E 232.614,00 m, Situado ao 
lado direito da mesma estrada e na divisa com a Sra. Dirce de Aguiar Andrade, deste segue com 
azimutes de 44"55'06"e distância de 30,00 mt confrontando nesse trecho com a mesma ate o 
vértice E3,de coordenadas N 8.487.482,00 m e E 232.592,O0 m, deste segue com azimutes de 
146"18'36"e distância de 20,00 mt confrontando nesse trecho com a mesma até o vértice E4,de 
coordenadas N 8.487.498,00 m e E 232.581,00 m; Situado na divisa com o Sr. Antônio Novaes de 
Andrade, deste segue com azimutes de 224'55'06"e distância de 30,00 mt confrontando nesse 
trecho com o mesmo até o vértice E1,de coordenadas N 8.487.520,00 m e E 232.603,00 m; ponto 
inicial da descrição desse perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, ê encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
meridiano central, tendo como datum o Sirgas 2000. Todos os azimutes, distâncias áreas e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.  | - Considerando a dificuldades de 
aquisição de imóvel com Matrícula aberta no Cartório de Registro de imóveis, fica autorizada a 
aquisição de direitos possessórios do imóvel por Documento Particular, para efeito de futura 
regularização da unidade. Art. 2º - O imóvel acima descrito será adquirido pelo valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), podendo este valor ser ampliado em até 30% no valor de necessidade 
aditivo para majoração das características do parágrafo anterior. Art. 3º - Os recursos destinados 
ao pagamento das prestações mensais serão consignados em dotações próprias para o orçamento 
de 2022. Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu-BA, 25 de fevereiro de 2022. 
Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal; Antônio José Cedraz Silva – Secretário 
Municipal de Administração e Finanças. b) - Moção de Pesar, pelo falecimento do ex-prefeito 
Lupes José dos Santos, apresentada pelo Ver. Almir, abaixo transcrita: Ituaçu-BA, em 04 de Março 
de 2022. Apresento a esta Casa Legislativa, Moção de pesar pelo falecimento do Senhor LUPES
JOSÉ DOS SANTOS. MOÇÂO DE PESAR. Lupes Jose dos Santos, nascido em 25 de dezembro de 
1943, vindo a falecer em 03 de fevereiro de 2022, Tio Lupes como era conhecido, nasceu em 
Ituaçu, casou-se em 18 de outubro de 1975 com a Sra. Olindina Rocha Silva, dedicando amor, 
carinho e companheirismo aos seus filhos Marli Maria Rocha, Marisa Maria Rocha, Sueli Silva 
Santos Anunciação Rocha, Sueny Silva Santos, Sandra Silva Santos, Luís Carlos Silva Santos, 
Lucas Leone Silva Santos e seus netos Íris Machado Rocha, Crysna Silva Santos Caíres, Isa 
Vitória Santos Anunciação Rocha, Lupes José dos Santos Neto, João Pedro Rocha Aguiar, Arthur 
Rocha Aguiar e Luís Otávio Santos. Lupes prestou relevantes serviços ao município de Ituaçu 
exercendo o cargo de Prefeito de 1983 a 1988 e 1997 a 2000 e Vereador de 1973 a 1976; 1977 a 
1982 e de 1993 a 1996 tempo em que além de vereador, dedicou a presidência da câmara de 
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vereadores. Tio Lupes deixou muitas saudades e foi muito bem descrito pela sua sobrinha, quando 
na leitura de homenagem durante a missa de sétimo dia, abaixo transcrita. “Dizem as escrituras 
sagradas que "Para tudo há o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer".. A gente se 
engana achando que a morte e a vida são contrárias. Na verdade, elas são irmãs. A "reverência 
pela vida" exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. E 
ela é implacável quando chega, Nós sabemos disso!! O fato é, que a certeza da morte deve ser o 
nosso principal motivo para viver a vida de uma forma que as pessoas se orgulhem no momento 
da nossa partida. Foi com esse pensamento que eu assisti a despedida de tio Lupes. Enquanto o 
cortejo atravessava as ruas da cidade, eu ia olhando o rosto das pessoas e me perguntando o que se 
passava pela mente delas. O que elas diriam se pudessem falar sobre o que ele foi, em vida? Quais 
seriam as suas palavras narrando a trajetória dele? Quantas histórias bonitas surgiriam? Vi muitos 
olhos marejados, choros sentidos, abraços de alento, gente que olhava distante e descrente do que 
estava acontecendo e pensei que talvez essa homenagem pudesse ser uma forma, ainda que 
audaciosa, de falar por elas. Sendo assim, peço licença. Tio Lupes era o tipo de pessoa que parecia 
ver a vida passar sem muita pressa, sem muita complicação. Um alguém que seria capaz de ficar 
horas ao lado de um amigo na rua sem reconhecê-lo, de tão distraído que era, mas ao mesmo 
tempo, a pessoa sensível que inesperadamente perguntaria se você estava usando protetor solar ou 
qualquer coisa aleatória assim.  Era o jeito dele de se importar. O amor dele sempre esteve nas 
entrelinhas. Não era dado a muitas demonstrações públicas de afeto, mas nunca foi mesquinho 
com o amor. Foi um avô dedicado, um excelente pai, o melhor marido que conseguiu ser e uma 
referência para toda a família. É preciso dizer, que não há aqui a intenção de sacralizar a sua 
figura. Ele era humano e cheio de defeitos, como cada um de nós. O fato é que nenhum dos seus 
erros, hoje, salta aos olhos mais do que a saudade que ele deixou. Agora cada falha parece 
insignificante diante do vazio deixado com a sua partida. Ele veio de uma família de muitos filhos, 
doze no total, e assim, precisou conhecer a escassez logo cedo. Nasceu com pouco e cresceu com 
pouco, mas na contramão de tantos golpes da vida, conseguiu ser grande e acumular aqui na terra 
riquezas que o dinheiro jamais pagaria. Tinha uma vida simples, uma rotina bem típica de cidade 
interiorana. Podia ser encontrado com muita facilidade fazendo as mesmas coisas, acompanhado 
das mesmas pessoas e nos mesmos lugares, e é por isso que a lembrança dele ainda tá muito viva 
em cada canto. Fechando os olhos, eu sei que cada um aqui consegue recordar a imagem dele, 
fazendo uma fezinha, tomando sua cerveja, reclamando de barriga cheia por ter comido demais da 
feijoada/ rabada/ buchada ou qualquer outra coisa feita por Suely ou tia Dina. Era cabeça dura. A 
língua afiada podia cortar mais do que navalha. O jeito meio rude e seco, sem filtro, de quem 
falava sem rodeios sobre o que vinha em mente, às vezes deixava a gente meio aflito, mas até isso 
(ou principalmente isso) agora é motivo de saudade. Muitos diziam que a política ainda seria a sua 
ruína, mas essas pessoas não entendiam que era a paixão que o mantinha vivo, que lhe trazia 
brilho nos olhos. De fato, a política nunca foi, para ele, só uma disputa de poder ou status. Era o 
que lhe permitia entrar na casa de gente, tratá-los pelo nome, conhecer suas dores, dividir a mesa e 
colecionar histórias. E quanta coisa ele tinha para contar, né? Talvez essa paixão desmedida por 
gente (e não pela política como muitos pensavam) explique o que quase ninguém conseguia 
entender. O porquê dele nunca ter conseguido se afastar, efetivamente, da vida pública. Com o 
apagar dos holofotes, ele não será lembrado só pelo nome escrito na ata de posse do executivo. O 
seu legado está no fato de que, em meio à miséria que assolou o município e que até hoje ainda 
bate à porta de tantas pessoas, ele foi o homem que um dia ajudou a aplacar a fome de muitas 
famílias.. que distribuiu cestas básicas, que dividiu a mesa da sua casa com cidadãos que não 
tinham nada a lhe oferecer senão a gratidão. Um dia Sueny me disse, que "sucesso é saber que 
pelo menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu". Essa frase me marcou 
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profundamente!!! Hoje, Su, me vi refletindo sobre quantas vidas já respiraram mais aliviadas por 
conta do olhar sensível que o seu pai teve em relação àqueles que precisavam de ajuda. Ao 
contarem a história dele, dirão sobre os caminhos que ele abriu, afinal, quem nunca ouviu falar 
sobre o seu empenho na construção de estradas? Depois de muitos anos ele ainda será lembrado 
pela alegria que trouxe para o povo. Afinal, quantas festas inesquecíveis de São João promoveu ?
Quando nos sentirmos violentados pela vida, essas lembranças preencherão os vazios de saudade. 
Como disse Rechel de Queiroz "doer, dói sempre, porque a vida toda é um doer. O ruim é quando 
fica dormente. E também não tem dor que não se acalme". Se existe um jeito bonito de morrer, 
lembremo-nos que ele deixou esse mundo, em 03/02/2022, rodeando dos amores da sua vida, 
como sempre foi na sua caminhada terrena.  Só por isso viver já teria valido a pena!! Só que _ 
agora parafraseando Ariano Suassuna_ a gente acredita em Deus por uma necessidade, porque 
sem Deus, bastaria a morte para tirar qualquer sentido da existência. Essa fé nos faz crer, que hoje 
ele se encontra em um lugar de paz, compartilhando do amor dos outros dez: Pedro, Antônio, José, 
Alice, Hilda, Ilza, Elza, Maria, Derlinda e Ademir, eternamente presentes em nossos corações. 
Dito isto, rogo a Deus para que as boas lembranças aplaquem a dor cortante da saudade de cada 
um dos amigos e familiares aqui presentes. Obrigada pelas palavras de afago, pelo afeto e pelos 
abraços que tornam toda essa dor suportável. Lembrem-se sempre dele com o mesmo olhar 
carinhoso com que nos enxergam nesse momento tão difícil”. Assim, não poderíamos deixar de 
prestar esta homenagem a LUPES JOSE DOS SANTOS, 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. Deste modo, 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, LUPES JOSE DOS SANTOS. Sala das 
Sessões da Câmara de Vereadores de 04 de Março de 2022. Almir Santos Pessoa - Vereador PSD;
c) -  Indicações apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, abaixo transcritas: I – Exmo. 
Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 04 de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para 
que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, 
abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Funcionamento da Cadeira de Dentista do Povoado de Ovelhas”  
JUSTIFICATIVA: O acesso a programas de saúde é um dever de todo o cidadão, portanto, deve o 
Município criar meios para tornar realidade as demandas por saúde que existe nos quatros cantos 
do Município. Conforme já é de conhecimento da atual gestão, existe na localidade de Ovelhas 
uma cadeira de dentista que ate  o presente momento ainda não funciona como deveria e os 
pacientes necessitam deslocar-se para outra unidade de saúde, a fim de realizar os procedimentos 
odontológicos. Desta maneira, rogo ao poder público municipal, para que atenda a minha 
indicação e mantenha em funcionamento a cadeira de dentista daquela comunidade. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; II - Exmo. Senhor Jose 
Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de 
Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Ligação de energia para funcionamento das atividades do PSF de Prata 
da Ovelha, justificando que a atual ligação advém da Creche existente naquela localidade”. 
JUSTIFICATIVA: Como é sabido de todos é altamente perigoso todas as ações incorretas de uso de 
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energia. Conforme já relata por diversas vezes em sessões ordinárias, o Município necessita 
IMEDIATAMENTE, viabilizar meios para que possa ser ligada a energia do padrão do PSF da 
Prata da Ovelha, visto que atualmente a que existe trata de um “Gato” advinda da Creche 
Municipal existente naquele lugar. 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; III - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Disponibilização de Transportes 
para locomoção de pacientes e pessoas que necessitam de tratamento medico na localidade de 
TRANQUEIRAS E POVOADO DE OVELHAS”. JUSTIFICATIVA: As comunidades rurais são 
distantes da sede e na maioria das vezes de unidade de saúde e muitos munícipes precisam 
deslocar-se para tratamento medico e sentem-se prejudicados em razão do Município não dispor 
de veiculo a disposição para que o mesmo possa ser atendido. Com a alta dos combustíveis, tem 
ficado cada vez mais caro o aluguel de veículos passageiros e portanto, necessitando cada vez 
mais da disponibilização de veículos por parte do município para atender a demanda de pessoas 
carentes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o 
Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
apreço e elevada consideração. Atenciosamente Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; d) -
Indicação apresentada pelo Ver. Adriano Silva Machado, com o seguinte teor: I - Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 
de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Roçagem de todas as Estradas Vicinais no Município de Ituaçu, 
notadamente no Corredor da localidade do Riacho, neste Município. JUSTIFICATIVA: É sabido 
de todos que é dever do Executivo Municipal desempenhar as atividades de roçagem de estradas 
vicinais, bem com promover toda manutenção necessária para oferecer aos transeuntes a devida 
segurança enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e vir. Deste modo, solicito do 
Poder Publico Municipal que promova a poda e/ou roçagem da estrada vicinal que liga os trechos 
de zona rural de toda a malha de estradas vicinais do Município, considerando que o avanço dos 
galhos em meio ao campo de visão da estrada, prejudicam o enxergar dos motoristas que ali 
transitam, podendo acarretar graves acidentes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva 
Machado - Vereador – PSB; e) –Indicação apresentada pelo Ver. Ednei de Novais Ferreira, com o 
seguinte teor: I - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Disponibilização de Veiculo para 
transporte escolar de alunos na localidade de Arrecife”  JUSTIFICATIVA: A presente indicação 
justifica-se pelo fato de existir naquela localidade dois alunos que precisa utilizar o transporte 
escolar para acessar as aulas e que atualmente o veiculo disponibilizado pelo município para fazer 
o transporte, não desloca ate a citada comunidade para busca dos alunos. Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração.
Atenciosamente, Edinei de Novais Ferreira - Vereador – PL; f) - Indicações apresentadas pelo 

Fl. 22

18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 6

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

Ver. José Antônio Brito Fontana, abaixo transcritas: I – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Março de 2022. 
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: 
INDICAÇÃO: “Roçagem de Estradas vicinais da Região da Caatinga (Barreiro, Cansanção, 
Salinha e Lage); Região de Várzea, Tamboril, Estreito e da Baixa Funda ate o Povoado de Laços”. 
JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenhar as 
atividades de roçagem de estradas vicinais, bem com promover toda manutenção necessária para 
oferecer aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e 
vir. Deste modo, solicito do Poder Publico Municipal que promova a poda e/ou roçagem da 
estrada vicinal que liga os trechos de zona rural de toda a malha de estradas vicinais do Município, 
considerando que o avanço dos galhos em meio ao campo de visão da estrada, prejudicam o 
enxergar dos motoristas que ali transitam, podendo acarretar graves acidentes. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente, José Antônio Brito Fontana - Vereador – PSB; II - Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 
de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de duas passagem molhada nas localidades que ligam 
Velhas a Brejinho na região dos Gerais”. 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. Durante os trechos são comum que nas passagens de rios, sejam construídas 
as chamadas “Passagem Molhada” uma espécie de cobertura concretada que permite o trafego de 
veículos por dentro dos riachos e córregos sem danificar os veículos. E especificamente nos 
trechos mencionados essas passagens molhadas encontram-se totalmente comprometida, tornando 
as vias vicinais intransitáveis. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, José Antônio Brito Fontana - Vereador –
PSB;  III- Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção e recuperação de 
passagem molhada na Localidade da Bateia, Próximo a casa de Dona Binha” 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. Durante os trechos são comum que nas 
passagens de rios, sejam construídas as chamadas “Passagem Molhada” uma espécie de cobertura 
concretada que permite o trafego de veículos por dentro dos riachos e córregos sem danificar os 
veículos. E especificamente nos trechos mencionados essas passagens molhadas encontram-se 
totalmente comprometida, tornando as vias vicinais intransitáveis. Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para 
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atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, 
José Antônio Brito Fontana - Vereador – PSB; g) - Indicação apresentada pelo Ver. Ronaldo da 
Silva Rocha, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Março de 2022. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Instalação de Câmara 
de Segurança na Escola Maria Amaral na localidade Campo Grande e Creche João Bispo dos 
Santos na localidade de Laranjeiras”. JUSTIFICATIVA: As câmaras de segurança, se mostram uma
ferramenta importante no auxilio do controle de acesso, bem como facilita a identificação de 
possíveis assaltantes quando invadem as residências e locais públicos. Nos ambientes escolares, é 
imprescindível que tenha circuito de segurança, justamente para auxiliar tanto na gestão escolar, 
como na identificação de ilícitos. Desta maneira é imprescindível que a administração publica 
adote providencias para que dispõe imediatamente de maior segurança nesses ambientes, 
fortalecendo ate mesmo a sensação de bem estar dos pais e responsáveis que confiam seus filhos 
nas escolas. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o 
Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
apreço e elevada consideração.  Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - Vereador - PSD
Em seguida, o Senhor Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e 
Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, o Projeto de Lei nº 
004/2022, para a apreciação e apresentação do parecer ao referido projeto de lei, ao tempo em que, 
franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes 
lidos. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil pediu ao Senhor Presidente que solicitasse às
comissões permanentes o parecer verbal acerca do Projeto de Lei Nº 04/2022, que autoriza do
poder executivo a adquirir um terreno do povoado da Ovelha para construção do PSF. Afirmou
que se for dado o parecer verbal, a primeira votação poderia ser realizada na presente sessão,
enfatizando que o poder executivo quer agilizar o trâmite para tal construção, porque se trata de
recurso federal, salientando que o período eleitoral está muito próximo e a comunidade não poderá
perder esse benefício. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e prosseguindo, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, a suspensão da sessão pelo
tempo de quinze minutos para que as comissões analisar o citado projeto de lei, o que foi
concedido. Prosseguindo, o Senhor Presidente, agradeceu aos presidentes e membros das
comissões permanentes por se mostrarem dispostos a apresentar o parecer verbal sobre o projeto
de lei nº 004/2022. Em seguida, comentou a Moção de Pesar pelo falecimento do ex-prefeito
Lupes José dos Santos, destacando que o mesmo foi um prefeito exemplar, uma pessoa humilde,
simples, um homem do campo, alegre, de família, ao tempo em que, solicitou uma salva de
palmas em homenagem ao ex-prefeito Lupes José dos Santos. Em seguida, o Senhor Presidente, 
iniciou o ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação, as seguintes matérias: a) –
Requerimento do Prefeito Municipal, para que o Projeto de Lei nº 004/2022, que Autoriza Poder 
Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de uma Unidade Básica de Saúde da 
Família (PSF), no Povoado da Ovelha e dá outras providências, tenha a sua tramitação em caráter 
de urgência. Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do citado requerimento. Continuando, 
o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o requerimento do prefeito,
acima referido. Dando continuidade, o Senhor Presidente, solicitou das Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação Final , de Finanças e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, a 
apresentação do parecer verbal acerca do Projeto de Lei nº 004/2022. Em seguida, suspendeu a
sessão pelo tempo de quinze minutos, para os membros das comissões analisarem o projeto de lei
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e emitirem o parecer verbal. Após a suspensão, solicitou dos Presidentes das comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças, Obras e Serviços Públicos o parecer
verbal acerca do Projeto de Lei Nº 04/2022. Fazendo uso da palavra o Presidente da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador José Antônio Brito Fontana, saudou a todos
os presentes, aos internautas, e em seguida, apresentou o parecer verbal favorável à aprovação do
Projeto de Lei Nº 04/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos de seus membros.
Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de Obras e serviços Públicos, Ver. Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, e prosseguindo, apresentou o parecer verbal favorável à aprovação do
Projeto de Lei Nº 04/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos de seus membros.
O Edil destacou que a comunidade é grande e o PSF de Boca da Mata não é suficiente para
atender a todos os moradores daquela região. Afirmou que a construção de um PSF no povoado da
Ovelha é necessário para melhorar o atendimento aos moradores. Fazendo uso da palavra, o 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, 
saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, apresentou o parecer verbal favorável à
aprovação do Projeto de Lei Nº 04/2022, ressaltando que um dos membros da comissão, a
Vereadora Tertulina não estava presente, mas o parecer foi aprovado por maioria dos seus
membros. Prosseguindo, o Senhor Presidente, disse que a Vereadora Tertulina não estava presente
por problema de saúde, mas que a mesma havia enviado uma mensagem manifestando ser a favor
da aprovação do Projeto de Lei Nº 04/2022. Na sequência, o Senhor Presidente, colocou em
votação os Pareceres verbais apresentados pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e 
Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, sobre o Projeto de Lei nº 
004/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com 
Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”, acima mencionados. Todos os Edis 
votaram favoráveis à aprovação dos citados pareceres. Em seguida, o Senhor Presidente declarou 
aprovados por unanimidade de votos, os pareceres verbais, sobre o nº 004/2022, que Autoriza 
Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de uma Unidade Básica de Saúde 
da Família (PSF), no Povoado da Ovelha e dá outras providências; b) - Segunda e ultima 
discussão e votação do Projeto de lei nº 002/2022, que Autoriza Poder Executivo Municipal a 
assinar convênios Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos 
com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”; Todos os Edis votaram favoráveis à 
aprovação do referido projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por
unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 002/2022, 2022 que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras 
providências; c)- Segunda e ultima discussão e votação do Projeto de Lei nº 003/2022, que 
Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de um ginásio de 
esportes no Povoado do Bonito e dá outras providências. Todos os Edis votaram favoráveis à 
aprovação do citado projeto de lei. Em seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por
unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 003/2022, acima mencionado; d) - Primeira discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 004/2022, que Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel 
para a construção de um ginásio de esportes no Povoado do Bonito e dá outras providências. 
Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do mencionado projeto de lei. Em seguida, o 
Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 004/2022, 
acima referido; e) - Moção de Pesar pelo falecimento do saudoso Sr. Lupes José dos Santos, ex-
prefeito de Ituaçu-BA, apresentada pelo Ver. Almir Santos Pessoa, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade de votos; f) - Indicações apresentada pelo Ver. Sivaldo Ferreira da Silva, acima 
transcritas: I - “Funcionamento da Cadeira de Dentista do Povoado de Ovelhas”; II -  “Ligação de 
energia para funcionamento das atividades do PSF de Prata da Ovelha, justificando que a atual 
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ligação advém da Creche existente naquela localidade”; III - “Disponibilização de Transportes 
para locomoção de pacientes e pessoas que necessitam de tratamento medico no Distrito de 
Tranqueiras e Povoado da Ovelha”, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de 
votos; g) - Indicação apresentada pelo Ver. Adriano Silva Machado, para a “Roçagem de todas as 
Estradas Vicinais no Município de Ituaçu, notadamente no Corredor da localidade do Riacho, 
neste Município, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; 
h) –Indicação apresentada pelo Ver. Ednei de Novais Ferreira, para a “Disponibilização de 
Veiculo para transporte escolar de alunos na localidade de Arrecife” acima transcrita, sendo a 
referida indicação aprovada por unanimidade de votos; i) - Indicações apresentadas pelo Ver. José 
Antônio Brito Fontana: I - “Roçagem de Estradas vicinais da Região da Caatinga (Barreiro, 
Cansanção, Salinha e Lage); Região de Várzea, Tamboril, Estreito e da Baixa Funda ate o 
Povoado de Laços”: II - “Construção de duas passagem molhada nas localidades que ligam Velhas 
a Brejinho na região do Gerais”: III – “Manutenção e recuperação de passagem molhada na 
Localidade da Bateia, Próximo a casa de Dona Binha”, sendo as referidas indicações aprovadas 
por unanimidade de votos; j) - Indicação apresentada pelo Ver. Ronaldo da Silva Rocha, para a 
“Instalação de Câmara de Segurança na Escola Maria Amaral na localidade Campo Grande e 
Creche João Bispo dos Santos na localidade de Laranjeiras”, sendo a referida indicação aprovada 
por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE
e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. 
Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil apresentou verbalmente uma Moção de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Nené. Em seguida, comentou a situação da estrada da Ingazeira, afirmando 
estar de difícil acesso e solicitando que seja enviado ofício ao gestor pedindo a manutenção da 
estrada. Solicitou que seja feito também o manilhamento, ressaltando ser necessário em alguns 
trechos. Pediu o reforço no sistema de limpeza do Bairro Primavera, enfatizando que alguns 
moradores estão se queixando, que o mato está muito grande e é preciso limpar a rua da torre, 
sentido ao bar de ‘Cred’. Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e prosseguindo, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pela realização de mais uma 
obra, que será feita na Ovelha. Disse que o terreno vai ser adquirido por R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) e no local será construído o PSF da Ovelha. Agradeceu ao empresário Luís Caires pela 
doação do terreno para construção do PSF da Várzea, ressaltando que a unidade será construída 
em breve. Disse que o Prefeito está dando andamento na documentação e em breve serão iniciadas 
as obras dos dois PSFs, voltando a ressaltar que terreno na Várzea foi doado pelo empresário Luís 
Caires, aproveitando o ensejo para agradecer a ele e seus familiares pela doação e enfatizar ser 
raro pessoas que fazem doação para o poder público. Em aparte, o Vereador Adriano Machado
parabenizou o prefeito por essas duas grandes obras e pediu ao Presidente que seja divulgado o 
nome da pessoa que vendeu o terreno na Ovelha, onde será construído o PSF e no Bonito, onde 
será construído o ginásio de esportes, afirmando que a população quer saber essa informação. 
Continuando, agradeceu aos seus pares pela aprovação das duas indicações, disse que teria de se 
retirar mais cedo da sessão para ir ao hospital, onde seu irmão está internado. Dando continuidade, 
disse ao Vereador Ednei que a política passa, mas o nome fica, que política é igual nuvem, que 
hoje está aqui e amanhã está em outro lugar. Falou que os políticos devem satisfação aos seus 
eleitores e não aos outros políticos, que cada um tem o direito de agir da forma que entender ser 
melhor para os seus eleitores. Disse que infelizmente não vai ficar para ouvir a fala do Vereador 
Ednei, mas gostaria de salientar que eles já tiveram os seus atritos, as suas discussões, mas sempre 
buscando o melhor para Ituaçu. Destacou que o político se elege vereador para fiscalizar e discutir 
os problemas do município, que divergências sempre vão existir entre oposição e de situação, mas 
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o respeito e a amizade devem ficar acima disso. Afirmou que todo ser humano pode errar, mas é 
preciso saber perdoar e compreender. Mencionou que a decisão do Vereador Ednei, de fazer parte 
do grupo político de situação, é mais uma prova do grande trabalho que vem sendo realizado pelo 
prefeito Phellipe Brito, enfatizando que o gestor está mostrando para a comunidade o que é 
trabalhar de forma transparente com o dinheiro público. Disse que só tem a agradecer ao prefeito e 
deu boas-vindas ao Vereador Ednei. Em seguida, o Vereador Edinei, agradeceu as palavras do 
Vereador José Antônio. Prosseguindo, o Vereador José Antônio, agradeceu aos presidentes das 
comissões por terem acolhido o pedido e apresentado os pareceres verbais, estendendo os 
agradecimentos aos vereadores pela aprovação do projeto de lei, por unanimidade. Mencionou que 
defende sempre que o Regimento Interno seja seguido, mas muitas pessoas criticam os vereadores 
pela rápida aprovação, ressaltando que isso não significa que os vereadores estejam votando no 
escuro. Falou que o projeto para entrar em votação no plenário precisa primeiro ser apreciado nas 
comissões, que o Regimento Interno permite a suspensão da sessão para que as comissões se 
reúnam e emitam o parecer. Disse que os vereadores buscam usar sempre o bom senso, afirmando 
que os projetos aprovados no legislativo municipal são de grande importância para o município. 
Destacou que os prazos são curtos, que o período eleitoral está se aproximando e o município não 
pode perder o recurso. Em seguida, solicitou do Presidente que seja feita a segunda e última 
votação do Projeto de Lei N.º 04/2022 na presente sessão. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil afirmou que nenhum vereador é 
contra a aprovação do Projeto de Lei Nº 04/2022 ressaltando que a construção de um PSF é um 
benefício para a comunidade e que todos são a favor. Disse que desde o início da atual gestão tem 
lutado pela volta do atendimento médico no Guigó, enfatizando que na localidade existe um local 
prontinho para que o serviço seja retomado. Dando continuidade, fez uma indicação verbal 
pedindo a roçagem da estrada que liga a Canabrava ao Viana, bem como a construção de uma 
passagem molhada no Cubículo, próximo do antigo poço artesiano, sentido ao Manoel Alves. Ver.
Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o
Edil justificou a ausência da Vereadora Tertulina por motivo de saúde. Continuando, comentou
que as estradas do São José, que dão acesso aos Morros, Salobro, Canabrava de Cheles, Santa 
Clara, Bebedouro, Guigó e outras regiões estão em péssimas condições, pedindo ao prefeito que 
tome providências e faça o encascalhamento destas estradas. Prosseguindo, disse que logo após a 
conclusão das obras de abastecimento de água no São José, o Deputado José Rocha destinou duas 
emendas, sendo uma de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e outra de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) totalizando R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para pavimentação asfáltica, 
pedindo ao prefeito que inicie logo essa obra e beneficie a comunidade do São José. Afirmou que 
os moradores do São José enfrentam muitas dificuldades no período de chuvas por falta de 
pavimentação das ruas, ressaltando que o período das chuvas já está se aproximando e os recursos 
já estão na conta para realizar essa obra. Parabenizou o empresário Luís Caires pela doação do 
terreno para construção do PSF da Várzea, ressaltando que seu pai também doou terrenos no São 
José para construção da quadra de esporte e do colégio. Disse que, o engenheiro esteve na sua casa 
pedindo que fosse cedida mais uma área para fazer a cobertura da quadra e seu pai concordou em 
fazer a doação. Afirmou que intenção nunca foi atrapalhar o desenvolvimento de Ituaçu, 
principalmente da comunidade do São José. Em aparte, o Vereador José Antônio, falou que doar 
para o poder público é uma raridade e que o pai do Vereador Márcio Aparecido é uma dessas 
pessoas raras, que o mesmo está de parabéns, assim como o empresário Luís Caires, que doou o 
terreno para construção do PSF da Várzea. Disse que a maioria das pessoas só querem vender e 
são poucas que se dispõem a doar. O Vereador Márcio Aparecido, agradeceu ao Vereador José 
Antônio pelos elogios aos seu pai. Em seguida, comentou a fala do Vereador Reinalvo, destacando 
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que o Edil vem há bastante tempo pedindo a retomada do atendimento médico no povoado do 
Guigó, enfatizando que essa é uma grande comunidade e o atendimento médico lá também 
beneficia os moradores da Baixa Funda e outras localidades próximas. Disse que o executivo 
municipal deveria retornar esse atendimento médico uma ou duas vezes por mês, ressaltando que 
isso ria beneficiar os moradores, que não precisariam se deslocar até outras localidades em busca 
de atendimento, pedindo ao Vereador José Antônio que interceda junto ao prefeito para que esse 
pedido seja atendido. Em aparte, o Vereador Reinalvo, agradeceu o apoio do Vereador Márcio 
Aparecido, destacando que no povoado do Guigó tem muitos idosos, que essas pessoas não têm 
condição de ficar se deslocando para outras localidades para ter acesso e precisam do atendimento 
médico. Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido, afirmou que muitos vereadores têm 
feito agradecimentos ao prefeito pela melhoria da iluminação pública, destacando que os trechos 
entre o Açude e o Guigó, passando por várias comunidades, estão sem iluminação pública e que 
alguns moradores compraram as lâmpadas por conta própria e pagaram um profissional para 
instalar. Em questão de ordem, o Vereador José Antônio solicitou do Presidente que fosse feita a 
segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Nº 04/2022, afirmando que ele estava
apenas aguardando essa votação para se retirar da sessão, pedindo aos seus pares que tenham o 
bom senso de fazer a segunda votação na presente sessão. Em resposta, o Senhor Presidente,
falou que se houvesse um consenso e todos os vereadores estiverem de acordo, poderia realizar a 
segunda e última discussão do Projeto de Lei Nº 04/2022 na presente sessão, questionando aos 
Edis se alguém se opõe à realização. O Vereador Sivaldo, disse ser a favor da votação do projeto 
de lei, mas que era preciso respeitar o prazo legal entre as duas votações. O Vereador José 
Antônio, falou que o Presidente poderia encerrar a sessão, iniciaria outra e faria a segunda e 
última discussão e votação do Projeto de Lei Nº 04/2022.  O Vereador Márcio Aparecido, disse
que para evitar uma possível judicialização futura, seria mais prudente aguardar a próxima sessão 
ordinária, ou convocar uma sessão extraordinária para a votação do referido projeto de lei, 
ressaltando que nenhum vereador é contra a construção do PSF da Ovelha, que todos vão votar a 
favor. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico da Bancada da Oposição, Dr. Valdemir 
Rocha Santo, destacou que se não for respeitado o que determina o Regimento Interno da 
Câmara, a Lei pode nascer com o vício da inconstitucionalidade na tramitação do processo 
legislativo, ou defeito de tramitação no processo, mas que a decisão final caberia aos vereadores.
Em seguida, o Senhor Presidente disse que a após a fala do Vereador Márcio Aparecido, iria
suspender a sessão pelo prazo de quinze minutos para que os vereadores possam decidir se vão ou 
não realizar a segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Nº 04/2022. Em seguida, o 
Vereador Márcio Aparecido, afirmou que o mencionado projeto de lei, é de interesse do povo, 
que é a favor da construção do PSF da Ovelha, mas que é preciso respeitar o intervalo entre as 
duas votações para que não seja cometida nenhuma ilegalidade e não tenha nenhum vício de 
inconstitucionalidade.  Dando continuidade, afirmou que a comunidade do São José festeja o seu 
padroeiro no mês de março, que muitas pessoas se deslocam para a comunidade para participar do 
novenário realizado à noite, que está tendo muito registrado da presença de cobras da espécie 
cascavel na comunidade, pedindo ao prefeito que melhore a iluminação pública no local para 
garantir que as pessoas possam participar com segurança do novenário. Afirmou que a igreja fica 
lotada nesse período, que é preciso melhorar a iluminação pública no corredor da ponte, do outro 
lado da ponte, no acesso ao largo, no acesso ao PSF, da Canabrava e da igreja católica. Ver.
Almir, disse já ter conversado com o Secretário e ele informou que já foi disponibilizado o 
material e que está apenas aguardando o eletricista finalizar o serviço na região em que está 
atuando para depois ir para o São José de Noé. Disse que foram liberados quinze (15) braços de 
luz no total para o São José. Prosseguindo, o Vereador Márcio Aparecido, disse que a 
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comunidade vai ficar muito agradecida se o serviço for realmente feito com a maior brevidade 
possível. Disse que a iluminação do São José é urgente, mas existem outras localidades que 
também precisam desse benefício. Afirmou que muitos têm comentado sobre ginásio de esporte, 
que realmente o ginásio é importante, é bom, mas muitas pessoas gostam de jogar futebol de 
campo, em um local bem-feito, bem nivelado, bem cuidado, gramado e irrigado. Afirmou que 
muitas comunidades precisam de um equipamento assim, destacando que na Gruta da Mangabeira 
tem a quadra de esportes, mas muitos moradores gostam de jogar futebol de campo, que tem um 
campo particular no ‘Bar de Nei’ e quando é feito algum evento, o local fica lotado. Disse que isso 
acontece em várias comunidades do município. Prosseguindo, o Edil disse ter recebido o relato de 
moradores dizendo que a quadra de esportes da Várzea está sem iluminação, pedindo à Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos que tome uma providência, já que a Várzea é um povoado grande, 
quase um bairro de Ituaçu e não ter iluminação pública é uma perda enorme para quem quer 
praticar esportes. Em seguida, disse ao Vereador Ednei que todos estão de passagem pela vida, 
que hoje eles estão ‘vereadores’, que se algo acontecer com qualquer um deles, tem um suplente 
para assumir a vaga. Afirmou que a resposta sempre vem nas urnas, que o vereador toma as suas 
decisões ao longo do seu mandato e depois é julgado pelas urnas, que se o Edil foi ruim, o 
resultado virá nas urnas. Mencionou que de quando assumiu o seu primeiro mandato, somente ele 
e o Vereador Sivaldo continuam no legislativo municipal, enfatizando que a política muda muito 
rápido e as vezes as pessoas não percebem isso. Afirmou que na próxima eleição pode ser que a 
mudança no legislativo seja grande, porque quem julga os vereadores é o povo, nas urnas. 
Afirmou não ser a favor das pessoas ficarem dizendo que fulano agiu certo ou errado, porque só o 
tempo vai dizer isso, ressaltando que se o vereador fez a vontade do povo, é reeleito, mas se não 
fez, o povo coloca outro no seu lugar. Disse que trata essas questões com muita naturalidade, 
entendendo que cada um tem direito de pensar da forma que quiser, fazer da sua vida o que bem 
quer. Em seguida, o Senhor Presidente, questionou aos vereadores se todos estavam de acordo 
com a realização da segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Nº 04/2022 na 
presente sessão, enfatizando que isso evitaria a convocação de uma sessão extraordinária na terça-
feira. O Vereador Sivaldo, disse ter manifestado a sua opinião, que não é contra a aprovação do 
Projeto de Lei, que é favor da construção do PSF da Ovelha, ressaltando ser uma obra de grande 
importância. O Vereador Márcio Aparecido, falou que já havia manifestado a sua opinião, mas 
que iria acatar a decisão da maioria. O Vereador Almir, disse concordar com o Vereador Márcio 
Aparecido, destacando ser preciso seguir o que determina o Regimento Interno para que o projeto 
não seja aprovado com nenhum vício e seja questionado judicialmente no futuro. Disse que vai 
respeitar a decisão da maioria. O Senhor Presidente, falou que se não houvesse unanimidade, 
convocaria uma sessão extraordinária para próxima terça-feira. O Vereador José Antônio, falou 
que infelizmente não vai participar da sessão extraordinária na próxima terça-feira em razão de 
outro compromisso já assumido anteriormente, mas gostaria de declarar o seu voto pela aprovação 
do Projeto de Lei Nº 04/2022. O Vereador Joel, que infelizmente não vai participar da sessão 
extraordinária na terça-feira em razão de outro compromisso já assumido anteriormente. O 
Vereador Almir, pediu ao Presidente que suspendesse a sessão e permitisse que os vereadores, os 
líderes das bancadas de situação e oposição pudessem chegar a um consenso. Em seguida, o 
Senhor Presidente, suspendeu a sessão por cinco minutos. Após este prazo, afirmou que não 
houve consenso, ressaltando que irá seguir o que determina o Regimento Interno, ao tempo em 
que, convocou uma sessão extraordinária para a próxima terça-feira, às 09hs00min, para 
realização da segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Nº 04/2022. Em seguida, 
franqueou a palavra aos demais Edis.  Ver. Ednei de Novais Ferreira: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas, e continuando, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma 
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sessão, parabenizou o prefeito pela obra que vai fazer na Ovelha, afirmando ser uma obra de 
grande importância para os moradores de Boca da Mata, Ovelha e Prata da Ovelha. Parabenizou o 
gestor pelas máquinas que estão fazendo a manutenção das estradas, salientando que tem muitas 
máquinas trabalhando na região da Caatinga, Tranqueiras, sentido Lage. Pediu paciência aos 
moradores do Capim-Açu, enfatizando que o prefeito vai mandar recuperar as estradas dessa 
região em breve. Dando continuidade, disse que muitas pessoas estão questionando por que ele 
decidiu apoiar o prefeito, afirmando que está exercendo o atual mandato, não sabe se será reeleito 
na próxima eleição, que só Deus sabe quem vai ser reeleito. Disse que quando se candidatou, 
prometeu não fazer politicagem e sim buscar o melhor para o povo de Tranqueiras e região. 
Afirmou que o prefeito está trabalhando muito em Tranqueiras, está buscando muitos benefícios 
para a sua região e que não foi o primeiro e nem será o último a mudar de lado. Falou que não era 
vereador na legislatura passada, que foi eleito vereador no grupo do ex-prefeito Adalberto Luz, 
mas o ex-gestor perdeu a reeleição. Destacou ter sido eleito para buscar o melhor para o município 
e para sua região também, que tem certeza de que os seus eleitores vão entender, porque o 
vereador sem o apoio do prefeito não consegue buscar as melhorias para o povo. Mencionou que 
na política anterior, o ex-prefeito Albercinho perdeu para Adalberto, que só os vereadores Almir, 
Joel e Ronaldo permaneceram no mesmo grupo, que a maioria saiu e os eleitores entenderam. 
Afirmou que cada um tem o seu motivo, que gostaria de deixar claro para os seus eleitores que 
está fazendo isso para conseguir mais benefícios para a sua região. Ver. Sivaldo Ferreira da
Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, aos funcionários da Casa, e em seguida, o Edil 
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão e afirmou que cada um tem direito de ter sua 
própria opinião. Em seguida, afirmou que a iluminação pública das localidades de Mamonas e 
Tamboril estão com muitas lâmpadas queimadas, questionando se já foi feita a manutenção, já que 
há bastante tempo tem sido dito que iria ser feita. Disse que no povoado de Riacho da Cabaceira 
tem um braço de lâmpada virado ao contrário. Em aparte, o Vereador José Antônio, pediu 
permissão ao Presidente para se retirar da sessão, afirmando que só tinha ficado para esperar a 
segunda votação do Projeto de Lei Nº 04/2022, mas como não seria realizada, tinha que se 
ausentar para ir ao hospital para visitar o irmão que está internado. Dando continuidade, destacou 
que em outra sessão falou sobre a importância de ter um planejamento na execução das obras, 
pedindo informação ao Vereador Almir a sobre a estrada que liga Mamonas a Boca da Mata e 
sobre quais serão as próximas regiões a serem atendidas. Em resposta, o Vereador Almir, falou 
que a máquina estava trabalhando na Fazenda Mariana, sentido Marçal e tão logo seja concluído 
esse serviço, seria deslocada para a região do Capim Açu e Taquari. Disse que pós a finalização da 
manutenção na Ovelha, o Secretário vai deslocar as máquinas para dar manutenção na Ovelha, 
sentido a entrada da Piaba, ressaltando ter sido um pedido feito por ele ao prefeito. Ressaltou que, 
enquanto uns vereadores estavam fazendo requerimento pedindo CPI, pedindo a investigação do 
prefeito, ele estava fazendo requerimento pedindo benefício para o povo. Voltou a afirmar que 
será feita a reforma das estradas, que foi um pedido dele, que não adianta agora chegar lá e querer 
se aparecer atrás das máquinas, porque os requerimentos estão todos protocolados. Prosseguindo, 
o Vereador Sivaldo, disse estar pedindo informações sobre o planejamento, porque a população 
sempre lhe pergunta quando a obra será realizada, enfatizando que o vereador é o político mais 
próximo do povo e a quem a população recorre primeiro. O Vereador Almir, disse que gostaria 
que o Vereador Sivaldo se lembrasse também do sistema de abastecimento de água da Mamona, 
pedindo que ele comentasse sobre a reunião de terça-feira, com a presença de representantes da 
CERB. O Vereador Sivaldo, agradeceu ao Vereador Almir e, dando continuidade, afirmou que 
este ano serão disputadas as eleições para deputado, governador, senador e presidente, que em 
toda eleição percorre várias comunidades e sempre ouve as pessoas questionando o plano de 
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governo, de trabalho, as propostas. Disse que passadas as eleições, as pessoas começam a cobrar 
as promessas que foram feitas, ressaltando ser importante que os eleitos honrem os seus planos de 
governo, de trabalho e levem os benefícios para as comunidades. Sobre a barragem de 
Tranqueiras, afirmou ter ouvido o relato de que o equipamento quebrou e a água está indo embora, 
pedindo ao gestor que busque uma solução o mais rapidamente possível e enfatizando que se isso 
não ocorrer os moradores vão sofrer no período de estiagem. O Vereador Almir, falou que essa 
questão é muito importante, que o prefeito já o comunicou que na segunda-feira o técnico da 
CERB vai vir ao município, vai fazer uma visita técnica na barragem para dar início ao serviço. 
Afirmou que o serviço será executado pelo governo do estado. O Vereador Sivaldo, agradeceu ao 
Vereador Almir pela informação e, dando continuidade, afirmou que a comunidade está muito 
apreensiva com a possiblidade de faltar água no período de estiagem. Rogou a Deus que não 
permita que o povo sofra novamente com a falta d’água. Comentou a fala do Vereador Márcio 
Aparecido, destacando que o futuro a Deus pertence, que naquele dia, estava exercendo o mandato 
de vereador, mas não sabe o que vai acontecer na próxima eleição, que não sabe quem serão os 
escolhidos para exercer o mandato na próxima legislatura. Em aparte, o Senhor Presidente,
enfatizou que a política as vezes coloca as pessoas em situações controversas, mas também abre os 
olhos, porque todos foram eleitos para lutar por políticas públicas que melhorem a qualidade de 
vida do povo e traga desenvolvimento para o município. Disse que o Vereador Sivaldo já mudou 
de partido, está sempre buscando benefícios para sua região, está sempre cobrando do executivo, 
da mesma forma como fazem os outros Edis. Destacou que o Vereador Ednei hoje faz parte da 
bancada de situação, porque reconheceu o trabalho do prefeito e está buscando benefícios para a 
sua região. Continuando, o Vereador Sivaldo, agradeceu a fala do Presidente José César 
Wanderley Brito e, afirmou ser muito importante debater as políticas públicas, os problemas do 
município nesta casa legislativa por todos os vereadores. Agradeceu a presença de todos na sessão 
e a todos os internautas pela audiência, ressaltando que tem pessoas até de outros estados 
assistindo as sessões da Câmara de Ituaçu.  Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus pela chuva na serra, afirmando 
ser muito gratificante votar nos projetos enviados pelo Prefeito, destacando que o gestor tem se 
empenhado em construir obras e beneficiar a população, agradecendo a ele por isso, por estar 
fazendo tanto pelo município. Enfatizou que ainda tem muita coisa para fazer, mas fica 
maravilhado por saber que a população confiou no prefeito e ele está retribuindo com trabalho, 
com obras, buscando o melhor para o município. Disse que além de retribuir com obras, o prefeito 
está retribuindo também no trato com as pessoas, sempre tratando a todos de forma cordial e 
educada, ressaltando que as pessoas esperam um bom tratamento, principalmente dos eleitos, 
porque eles são pagos com o dinheiro arrecadado com a cobrança de impostos. Afirmou que o 
prefeito e os vereadores são funcionários do povo, que se não pode ajudar, precisa pelo menos dar 
uma satisfação. Parabenizou o prefeito pelo jeito de tratar as pessoas, afirmando que o gestor é 
uma pessoa humilde, que no dia anterior levou um rapaz para conversar com o prefeito e ele saiu 
de lá encantado com o jeito que o prefeito o tratou. Em seguida, o Vereador Ronaldo, deu boas-
vindas ao Vereador Ednei ao grupo de situação, salientando que muitos irão criticá-lo, mas muitos 
também irão aplaudi-lo. Afirmou que quando a pessoa toma uma decisão, às vezes, não é 
simplesmente uma decisão política, mas uma decisão para vida, porque a política passa e a vida 
continua. Disse estar iniciando o seu sexto ano como vereador, que sofreu muito nos primeiros 
quatro anos e sofre até hoje, porque muitos criticam os vereadores, acham que o vereador tem 
‘mamata’. Afirmou que não tem ‘mamata’, que o vereador recebe salário, que no início achou que 
eu iria dividir metade com a população, comprando cestas básicas, pagando para tapar um buraco 
de estrada, fazendo um manilhamento, mas se enganou. Disse não ter condição de dividir só a 
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metade com as pessoas, que no final acaba doando até mesmo todo o seu salário e ainda fica 
devendo no comércio. Disse que ninguém sabe o que o vereador passa, não sabe que ele vai 
dormir às 23hs00min e, quando acaba de colocar a cabeça no travesseiro, alguém liga pedindo 
para levar uma pessoa doente no hospital. Afirmou que só no mês dezembro gastou R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) com combustível, que o seu carro não parou de rodar. Falou que esse 
desabafo é porque muitas pessoas criticam os vereadores, mas não sabem o que os Edis passam, 
que se soubesse, jamais criticariam os vereadores. Afirmou ser amigo do povo, que recentemente 
uma pessoa o criticou porque perto de casa tem uns buracos e ele não pode tapar porque estava 
sem dinheiro para pagar a diária. Afirmou que quando tem, paga até caminhão e trator para tapar, 
que sempre quando vem para a cidade, vem com uma pasta cheia de problemas para resolver, 
destacando que isso sim é ser companheiro do povo, é ser um vereador atuante na sua área. Disse 
ainda, que cada um sabe da sua própria dor, afirmando que sempre vai ter que critique e quem bata 
palmas, que o importante é ter coragem de fazer o que acredita ser o melhor. Destacou que o 
Vereador Sivaldo era de um lado, está no outro hoje, assim como os vereadores Márcio 
Aparecido, Tertulina e Adriano. Mencionou que todos conseguiram se reeleger, demonstrando que 
isso não interfere na votação, que o importante é conseguir os benefícios para o povo, seguir de 
cabeça erguida, ressaltando que toda decisão não é simplesmente política e sim para a vida. Voltou 
a afirmar que a política passa, mas a vida continua e quer sempre preservar os amigos e andar 
sempre de cabeça erguida. Voltando a usar da palavra, o Vereador Adriano, solicitou que fosse 
enviado um ofício ao prefeito pedindo atenção especial na iluminação pública da Rua do Bonfim, 
afirmando ser preciso mandar um eletricista à noite para marcar os postes que precisam trocar as 
lâmpadas. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o 
Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, agradeceu ao prefeito Phellipe por ter 
mandado o projeto para a compra do terreno para construção de um posto de saúde na Ovelha, 
enfatizando que ser a localidade do Vereador Sivaldo, que o Edil está no seu oitavo mandato e só 
agora vai ver uma obra dessa qualidade no local. Afirmou que isso prova que o prefeito Phellipe 
Brito está trabalhando, mostrando o serviço, mostrando para a população porque ganhou o apoio 
do Vereador Ednei. Parabenizou o Vereador Ednei por fazer parte do mesmo grupo político, 
afirmando que o Edil não tem nada a perder, que na legislatura passada foi oposição ao prefeito. 
Disse que o Vereador Ednei não deve explicação a nenhum político, que deve conversar com 
quem votou nele e com seus familiares. Comentou que a praça estava abandonada, que hoje dá 
para ver o trabalho, que domingo esteve no local e tinha cerca de 4.000 (quatro mil) pessoas na 
praça. Falou que há um tempo encontrou com o Vereador Ednei, em Vitória da Conquista, que na 
oportunidade deu um conselho para o Edil ficasse do lado de quem trabalha, do lado de 
Albercinho e de Phellipe, porque eles querem o melhor para o município e porque o filho vai 
conseguir ser um prefeito ainda melhor que o seu pai foi. Dando continuidade, o Vereador Joel, 
agradeceu ao Presidente por todo o suporte, ressaltando que no dia anterior eles participaram de 
uma bela reunião, que no final do ano será disputada a eleição da câmara e o Presidente pode 
contar com o seu voto na sua reeleição. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Reinalvo, 
afirmando que o Edil comentou sobre a passagem molhada no riacho do Manoel Alves. Disse já 
ter conversado com o Phellipe, que o gestor vai fazer um belo trabalho lá, que não precisou fazer 
ofício pedindo, que bastou conversar com o prefeito e ele lhe atendeu com muito boa vontade. Em 
aparte, o Vereador Ronaldo, falou que muitas pessoas ficam criticando, dizendo que ele não faz 
muitas indicações, destacando que fez muitas indicações ao ex-prefeito e não foi atendido, que já 
fez muitas indicações ao atual prefeito e já teve alguns pedidos atendidos. Disse que não faz 
muitas indicações, mas está sempre em contato com o prefeito, pedindo diretamente a ele os 
benefícios para a sua região, citando como exemplo, o poço artesiano no Espírito Santo. Afirmou 
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que muitos já prometeram esse benefício e não cumpriram, que não vai prometer, mas com fé em 
Deus vai estar junto com a equipe da CERB no dia em que o poço for perfurado. Falou que não 
quer ir no São José para prometer quadra, que vai estar lá no dia de marcar o local onde será 
construída. Disse que, apesar de não fazer muitas indicações, está sempre em contato com o 
prefeito cobrando os benefícios e a população pode estar certa disso. Prosseguindo, o Vereador
Joel, parabenizou o Vereador Ronaldo pela sua fala e, dando continuidade, afirmou que também 
não faz muita indicação porque está sempre em contato com o prefeito, pede a ele e é atendido. 
Disse que na sessão anterior a Vereadora Tertulina fez uma indicação da ponte, mas não sabia que 
ele já tinha ido lá, já tinha feito vídeo, tirado foto, juntamente com o prefeito e que o gestor lhe 
pediu para aguardar um pouco, mas que o será feita uma bela reforma naquela ponte. 
Prosseguindo, destacou que esse ano tem eleição para deputado, pedindo aos parlamentares que 
foram votados em Ituaçu que destinem recursos para o município, enfatizando que se mandar o 
recurso, o prefeito Phellipe Brito executa a obra. Falou que algumas pessoas só sabem criticar, que 
antes não criticava, ressaltando que o atual prefeito está fazendo um bom trabalho e para 
atrapalhar essas pessoas fazem perseguição política. Disse ser preciso trabalhar de cabeça erguida, 
sem perseguir ninguém, que faz isso na sua vida pública e não depende de ninguém para fazer sua 
própria política. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e  em
seguida, o Edil afirmou que a vida de vereador não é fácil, que é preciso correr atrás e não ficar só 
esperando o prefeito para que as coisas aconteçam. Disse estar no mesmo grupo político há mais 
de vinte e dois (22) anos, que muitos o critica porque sempre ficou ao lado do ex-prefeito 
Albercinho, enfatizando que isso se chama gratidão por tudo que o ex-gestor fez por ele, por ter 
lhe colocado na política. Afirmou ter tido a oportunidade de trair o ex-prefeito Albercinho, que 
Adalberto e seu grupo pediram que ele apoiasse o Vereador Reinalvo na eleição para Presidente da 
Câmara, que não aceitou porque já tinha feito compromisso com o ex-presidente Márcio 
Aparecido. Falou que na legislatura passada ficou quatro anos na oposição, mas quando falar com 
o prefeito para resolver algum problema, ia na casa do ex-prefeito Adalberto porque tinha que 
resolver o problema do povo. Afirmou que quando teve o problema com as barracas da Gruta da 
Mangabeira, foi na casa do ex-prefeito para questionar o porquê, lutar pelo povo e pedir, que 
quando precisava marcar algum exame, ia na secretária de saúde e conseguia, que quando não 
conseguia por lá, tentava através de outros meios. Agradeceu a Dr. Marlon e a Ruan por terem 
aberto as portas para ele em Seabra, destacando ter conseguido várias cirurgias nos últimos quatro 
anos, juntamente com o vereador Ronaldo Rocha. Disse que de uma única vez eles mandaram 
quatorze pessoas para fazer operação em Seabra.  Agradeceu ao ex-prefeito Albercinho por abrir 
um canal de atendimento no Hospital São Vicente, em Jequié, afirmando que a unidade está 
realizando várias cirurgias em pessoas carentes. Disse que sempre esteve do mesmo lado, que as 
pessoas votaram nele por isso, que tem suas vantagens estar com o prefeito, mas é preciso correr 
atrás para conseguir os benefícios. Mencionou que tinha dificuldade para fazer a manutenção da 
iluminação pública porque o eletricista não podia ir no meio de semana, já que é concursado do 
município, mas pagava para ele fazer o serviço nos finais de semana e atender as comunidades que 
representa. Disse que o Vereador Reinalvo está no seu terceiro mandato e sempre foi do mesmo 
lado, que o ex-vereador Euvaldo Figueiredo também, que ambos tiveram oportunidade de mudar 
de lado, mas optaram por permanecer no mesmo grupo. Afirmou que sempre apoiou o ex-prefeito 
Albercinho, que nunca vai traí-lo em troca de benefícios pessoas, que sempre vai pensar primeiro 
no grupo. Destacou ter ficado quatro anos na oposição ao ex-prefeito Adalberto, fazendo 
denúncias. Em aparte, o Vereador Reinalvo,  disse concordar com o Vereador Almir, que é
preciso ter consideração pelo grupo político, pelos correligionários políticos, enfatizando ser um 
dever permanecer no grupo político pelo qual foi eleito. Continuando, o Vereador Almir, elogiou 
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o Prefeito Phellipe, afirmando ser um gestor jovem, incansável, que não mede esforços para 
atender aos seus pedidos de benefícios para a comunidade. Agradeceu pelas estradas do 
Uruçuzinho, da Mamona até a Piaba, da Piaba a Barbosa, do Jatobá, de Mariana, afirmando que 
esta última será finalizada até meio-dia. Agradeceu o início a recuperação da estrada do Marçal, 
afirmando que está ficando uma estrada ótima. Agradeceu pela estrada do Riacho do Carneiro, 
destacando ter sido um requerimento apresentado pelo Vereador Almir Pessoa, a pedido da 
comunidade. Disse aos moradores do Capim-Açu que as máquinas estão a caminho, que devido às 
fortes chuvas todas as estradas estão estragadas, que o Prefeito Phellipe Brito colocou quatro 
patrol para recuperar as estradas do município. Citou ainda as estradas do São Mateus, Riacho do 
Padre, Riacho do Mel e Fernandes, afirmando que esta última está finalizando hoje. Citou a 
estrada do Lajedinho até Lajedo, até o São João. Agradeceu ao Secretário de Transportes Átila e a 
prefeito Phellipe Brito por não terem medido esforços para atender aos seus pedidos. Agradeceu 
ao Secretário Átila por ter deslocado as máquinas no sábado para fazer o reparo na estrada de 
Fifia, enfatizando que o transporte escolar não estava conseguindo passar nesta estrada. Disse que 
o Secretário de Transportes é uma pessoa exemplar, não tem hora para chegar em casa, não tem 
dia ruim, que toda hora atende as ligações, afirmando que ele tem a sua amizade e consideração. 
Citou a manutenção da estrada que liga Tranqueiras a Laje. Dando continuidade, comentou a fala 
do Vereador Sivaldo Ferreira, afirmando que o engenheiro da CERB vai fazer uma visita técnica 
na barragem de Tranqueiras para dar a ordem de serviço. Afirmou que em breve o Secretário de 
Transportes e o engenheiro vão visitar a ladeira do São João para ver a possibilidade de mudar o 
trajeto e melhorar o acesso. Disse que em breve será feita a passagem molhada no Jatobá, que já 
conversou com o Vereador Adriano sobre a passagem molhada do Riachão, afirmando que Régis 
falou que precisa de manilhas e o cimento, que já esteve com o prefeito para viabilizar a realização 
do serviço com a maior brevidade possível. Dando continuidade, agradeceu a roçagem feita no 
Uruçuzinho. Pediu a manutenção e pintura do banheiro de Tranqueiras e Mercado, afirmando que 
está precisando fazer manutenção e a pintura o mais rápido possível. Disse ter falado com seu 
amigo Tiago da Gruta e que o serviço de tapa-buraco da estrada da Gruta vai ser finalizado. Pediu 
ao prefeito a construção de um banheiro público na saída da gruta, afirmando que essa obra vai dar 
mais conforto aos visitantes. Disse que o prefeito e os engenheiros estiveram no Balneário para 
ver o projeto de ampliação e em breve deve ser executado. Convidou a população das localidades 
de Mamonas, Tamboril, Barbosa e Piaba para participar de uma reunião com a Central das Águas, 
no dia 08/03/2022, às 15 horas, no prédio escolar. Pediu ao prefeito e ao Secretário de Esportes 
que providenciasse a troca do piso da quadra do Ginásio de Esporte de Ituaçu, afirmando que 
muitos desportistas estão reclamando que o piso é grosso. Pediu o calçamento no povoado da 
Gruta da Mangabeira, no trecho que liga a casa de ‘Boy’ à casa de ‘Bebel’, finalizando na rua 
asfaltada. Pediu que fosse dado continuidade ao reparo da estrada até a Fazenda de Lourival e a 
Fazenda do Chinês, pedindo ao Secretário que mande uma patrol para dar continuidade a este 
serviço. Agradeceu ao Governo do Estado pelo mutirão que vai acontecer em Vitória da 
Conquista, afirmando que serão realizadas várias cirurgias e será de grande valia para o município 
de Ituaçu. Disse que esteve com Nilson, do Guigó, e ele pediu a manutenção na estrada que liga o 
Guigó a Canabrava, que está de difícil acesso. Afirmou ter pedido um ofício solicitando o 
atendimento médico na escola da Mamona, de 15 em 15 dias, mas o ofício não foi feito ainda e 
somente será enviado na segunda-feira. Comentou que desde a gestão passada vem cobrando uma 
solução para os cães soltos nas ruas da cidade, pedindo ao prefeito que veja uma forma de 
solucionar esse problema. Disse que esses cães colocam em risco a integridade física das pessoas, 
que podem causar um acidente. Parabenizou o prefeito pela quadra do Bonito, afirmando que a 
obra será iniciada em breve. Agradeceu a todos os vereadores que votaram a favor do projeto, 
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ressaltando que a obra não vai beneficiar somente os desportistas, mas também os alunos, os 
religiosos e toda comunidade. Sobre o campo da Gruta, afirmou que a patrol já foi lá várias vezes, 
mas infelizmente estava atolando e não teve como fazer a manutenção do campo, ressaltando já ter 
pedido a Átila que mande novamente o rápido possível para dar manutenção e beneficiar os 
desportistas daquela comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider
da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Ver. Márcio Aparecido Araújo
Rocha, pediu ao prefeito que tomasse uma providência na estrada que liga a Gruta da Mangabeira 
ao Curiaxi, afirmando que o mato está tomando conta, que é uma estrada importante, que dá 
acesso às escolas do município, ao comércio, à cidade e tudo mais. Pediu a melhoria do serviço de 
limpeza das ruas, ressaltando que todos os dias vê pessoas postando nas redes sociais, cobrando 
melhorias, melhor limpeza, relatando a presença de animais peçonhentos em suas residências. 
Afirmou que isso está diminuindo a qualidade de vida das pessoas, pedindo ao prefeito tome 
providência para melhorar o serviço de limpeza da cidade. Disse que se o problema for e terreno 
particular, é preciso cobrar do proprietário, mas se for em via pública a responsabilidade é do 
município e cabe ao gestor fazer a sua parte. Falou que a maioria das ruas, que ficam acima do 
estádio, estão cheias de mato, que isso é um absurdo. Disse que os entulhos não estão sendo 
recolhidos, que isso precisa ser fiscalizado e corrigido pela administração. Afirmou que o poder 
executivo não pode permitir que isso se torne uma rotina, uma coisa corriqueira, que é preciso
aumentar a frota para garantir o melhor funcionamento do serviço de limpeza pública. Quanto aos 
requerimentos feitos pelos vereadores de oposição, afirmou que estes Edis precisam ter acesso aos 
documentos, que diversos requerimentos foram apresentados e não foram atendidos, que os 
vereadores então impetraram um mandado de segurança e o juiz concedeu, garantindo o acesso 
aos contratos, aos documentos que foram pagos. Enfatizou que esse o papel de fiscalizar a 
aplicação dos recursos públicos é o mais importante desempenhado pelos vereadores. Na
sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vice-líder do Prefeito. Fazendo uso da
palavra, o Vice-líder do Prefeito, Ver. Almir Santos Pessoa, comentou que o Secretário Átila
está disponibilizando os canos e o carro-pipa para sanar os problemas no abastecimento de água 
no povoado da Gruta da Mangabeira, pedindo ao prefeito que providenciasse a troca dos canos, 
com a maior brevidade possível, para dar mais conforto aos moradores. Logo após, o Presidente
da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, agradeceu a presença de todos, desejou um 
bom final de semana e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que 
após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro 
Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA, em quatro de março de dois mil e vinte e dois. 
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Ata da Terceira Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos oito dias do mês de março do ano de dois 
mil e vinte e dois, 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, Ronaldo da Silva Rocha,
Ednei de Novais Ferreira, Sivaldo Ferreira da Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo 
Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, 
para a deliberação das seguintes matérias: a)- b) – Projeto de lei nº 001/2022 , que “Dispõe sobre a 
revisão geral anual e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu –
BA e dá outras providencias”; b) - Projeto de Lei nº 004/2022, que “Autoriza Poder Executivo 
Municipal a adquirir imóvel para a construção de uma Unidade Básica de Saúde da Família (PSF), no 
Povoado da Ovelha e dá outras providências”. Na sequência, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE,
e solicitou ao Primeiro Secretário, que fizesse a leitura da seguinte matéria: PROJETO DE LEI 
001/2021 DE 04 DE MARÇO DE 2022 (Autoria do Legislativo). “Dispõe sobre a revisão geral anual e 
reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu – BA e dá outras 
providencias”. A CAMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais conferidos pela LEI ORGANICA MUNICIPAL E REGIMENTO 
INTERNO, dentre outras, propõe o seguinte Projeto de Lei: Art. 1º Fica autorizado a recomposição 
inflacionaria anual sobre as remunerações dos servidores públicos efetivos, comissionados e 
subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo Municipal de Ituaçu, em observância ao artigo 
37, inciso X, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, a Lei Orgânica do Município de 
Ituaçu, e o Regimento Interno desta Câmara Municipal. Art. 2º A recomposição inflacionaria será 
concedida aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu a partir 
do mês de março do ano de 2022, pela aplicação do índice de 10,06% (dez virgula zero seis por 
cento), destinada a preservação do poder aquisitivo, em estrita observância a variação oficial do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ocorrido durante o ano de 2021. Art. 3º A 
recomposição inflacionaria será concedida aos servidores efetivos, e vereadores vinculados ao Poder 
Legislativo Municipal a partir do mês de Março do ano de 2022, pela aplicação do índice oficial de 
10,06% (dez vírgula zero seis por cento), sobre os valores respectivos das remunerações e subsídios 
percebidos no mês de dezembro do ano de 2021, com o escopo de preservação do poder aquisitivo, 
em estrita observância ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Art. 4º As 
remunerações e subsídios dos servidores públicos efetivos, e agente políticos do Legislativo 
Municipal previsto nesta lei não poderão exceder ao subsidio do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, em observância ao quanto disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, bem 
como não poderão exceder ao limite de 40% dos subsídios percebidos pelos deputados estaduais em 
observância ao Artigo 29, Inciso VI, alínea “C” da Carta Magna. Art. 5º As despesas decorrentes 
desta Lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Art. 6º Fica autorizado o 
pagamento no mês de aniversário do décimo terceiro salário dos servidores públicos efetivos, 
comissionados e subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo Municipal de Ituaçu. Art. 7º A 
presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, em 04 de Março de 2022. 
Jose Cesar Wanderley Brito – Presidente; Adriano Silva Machado  - Vice Presidente da Mesa 
Diretora; Almir Santos Pessoa - 1º Secretario da Mesa Diretora; Joel Teixeira Rocha; 2º Secretario da 
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Mesa Diretora; Reinalvo Rocha Ferreira – Vereador;  Edinei de Novais Ferreira – Vereador; Marcio 
Aparecido Araújo Rocha – Vereador; Ronaldo da Silva Rocha – Vereador; Sivaldo Ferreira da Silva 
– Vereador;  Tertulina Silva Andrade – Vereadora. JUSTIFICATIVA: O Presente Projeto de Lei 
cumpre determinação expressa da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica de Ituaçu e 
Regimento Interno desta casa legislativa, observada a iniciativa privativa. Registra-se que o Art. 29, 
Inciso VI, da Carta da Republica, bem como o principio da independência e harmonia dos poderes, 
estabelecem a competência do poder legislativo, “in casu”, da Câmara de Vereadores Municipal de 
Ituaçu a iniciativa privativa para propositura de Projeto de Lei que disponha sobre a revisão geral 
anual das remunerações e subsídios dos seus servidores públicos e agentes políticos. Nesse sentido, 
ressalte-se a dicção do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, o qual prevê a revisão geral anual 
das remunerações e subsídios dos servidores do Poder e do detentor de mandato eletivo, com o fito 
de preservar o poder aquisitivo. Confira-se: X - a remuneração dos servidores públicos e o 
subsidio de que trata o parágrafo 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índice. Nessa seara, além do inciso X, do artigo 37, da Constituição 
Federal há de aquilatar-se o quanto estabelecido nos seguintes dispositivos constantes do 
Ordenamento Jurídico vigente. Outrossim, há de ressaltar-se a tese com repercussão geral proferida 
pelo STF no recurso extraordinário 905357, que estabelece que a revisão geral anual da remuneração 
dos servidores públicos depende, cumulativamente, de previsão na LDO e de dotação na LOA, o que 
neste caso, resta atendida. Não obstante, registra-se ainda a instrução cameral 001/2019 confirmada 
pelo TCM – BAHIA afirmando o entendimento da possibilidade de recomposição inflacionaria das 
remunerações e subsídios dos servidores e agentes políticos do poder legislativo. O índice foi fixado 
com base no percentual de 10,06%, medido pelo IPCA, calculado sobre o ano anterior de 2021. O 
objetivo da referida recomposição inflacionaria anual é atualizar os valores percebidos pelos 
vereadores e agentes públicos, como contraprestação as atividades desenvolvidas, visando resguardar 
o poder aquisitivo. Ituaçu em 02 de Março de 2022. Jose Cesar Wanderley Brito – Presidente;
Adriano Silva Machado  - Vice Presidente da Mesa Diretora; Almir Santos Pessoa - 1º Secretario da 
Mesa Diretora; Joel Teixeira Rocha; 2º Secretario da Mesa Diretora; Reinalvo Rocha Ferreira –
Vereador;  Edinei de Novais Ferreira – Vereador; Marcio Aparecido Araújo Rocha – Vereador; 
Ronaldo da Silva Rocha – Vereador; Sivaldo Ferreira da Silva – Vereador;  Tertulina Silva Andrade 
– Vereadora. Dando continuidade, o Senhor Presidente, franqueou a palavra está franqueada aos Edis 
para fazer os comentários sobre as matérias, objeto da convocação. Não houve uso da palavra. Na 
sequência, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação a 
seguinte matéria: a) – De acordo com o Art. 168, Inciso I do Regimento Interno, a Mesa Diretora 
apresentou Requerimento em caráter de urgência, para a tramitação do Projeto de Lei nº 001/222, que 
“Dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara 
Municipal de Ituaçu – BA e dá outras providencias”. Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação 
do citado requerimento. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de
votos, o requerimento acima referido. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou das Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento a apresentação do 
parecer verbal sobre o Projeto de Lei nº 001/2022, acima mencionado. Fazendo uso da palavra o
Vereador José Antônio Brito Fontana, afirmou que na condição de Presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, apresentava o seu parecer favorável à aprovação do referido
Projeto de Lei, ao tempo em que, questionou aos membros da Comissão, se estavam de acordo com o
referido parecer, sendo respondido pelos vereadores Ronaldo e Reinalvo, que sim. Fazendo uso da 
palavra o Ver. Ronaldo da Silva Rocha, afirmou que na condição de Presidente da Comissão de 
Orçamento de Finanças, apresentava o parecer verbal favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 
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01/2022, salientando que os demais membros da comissão (Adriano e Tertulina) estavam de acordo. 
Em seguida, o Senhor Presidente, colocou em votação, os Pareceres Verbais, apresentados pelas 
Comissões Permanentes,  acima referidas, sobre o Projeto de Lei nº 001/2022, que que “Dispõe sobre 
a revisão geral anual e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu –
BA e dá outras providencias”. Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do referido parecer. 
Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, os pareceres verbais,
acima mencionado. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, colocou em Primeira discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 001/2022, que Dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos Agentes 
Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu – BA e dá outras providencias”. Todos os 
Vereadores presentes votaram favoráveis ao citado projeto de lei. Prosseguindo o Senhor Presidente, 
declarou aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei nº 001/2022, acima referido. b) –
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2022, que Dispõe sobre a revisão geral anual e 
reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu – BA e dá outras 
providencias”. Todos os Vereadores presentes votaram favoráveis ao citado projeto de lei. 
Prosseguindo o Senhor Presidente, declarou aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei nº
001/2022, acima mencionado; b) – Segunda e ultima discussão e votação do Projeto de Lei nº
004/2022, que “Autoriza Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para a construção de um 
ginásio de esportes no Povoado do Bonito e dá outras providências. Todos os Vereadores presentes 
votaram favoráveis ao citado projeto de lei. Prosseguindo o Senhor Presidente, declarou aprovado por
unanimidade de votos, o projeto de lei nº 004/2022, acima referido. 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 oito de março de dois mil e vinte e dois.
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