


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
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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos seis dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
da Câmara, esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley 
Brito (Presidente), tendo como Secretários os Vereadores: Ver. Almir Santos Silva (1º 
Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário 
assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César Wanderley Brito 
(Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Ver. Almir Santos Silva (1º 
Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva 
Andrade, Reinalvo Rocha Ferreira, José Antônio Brito Fontana. Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de Novais Ferreira. Constatado o quórum regimental, 
o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a proteção de 
Deus, declarou aberta a Sessão”, e em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Ata 
da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando 
prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) – Indicações 
apresentadas pelo Vereador Adriano Silva Machado, com o seguinte teor: I - Exmo. Senhor 
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, 
para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha 
autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Nivelamento nos acessos da estrada de chão, sentido 
a Cidade de Barra da Estiva”. JUSTIFICATIVA: Ao lado da BA 142, tem se formado enormes 
murundus de aterro que são colocados como forma de descarte do lixo produzido na sede do 
Município. Assim sendo, é necessário que a administração, através da Secretária de Obras e 
Serviços Públicos, viabilize o nivelamento daquele terreno, considerando que pode inclusive 
prejudicar a visão daqueles que necessitam usar a via. 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 César Wanderley Brito, MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Disponibilização de medico para atendimento na Localidade de Açude e Catingueiro”
JUSTIFICATIVA: A ajuda medica é indispensável para tratamento e prevenção das principais 
doenças que atingem nossa comunidade. As nossas comunidades estão distantes da sede e as 
vezes o acesso é bem limitado, necessitando, portanto de um atendimento naquela comunidade 
mesmo que uma ou duas vezes no mês. Além do acesso, existem muitos idosos que 
rotineiramente precisam mudar suas receitas e o deslocamento ate a Unidade de Saúde mais 
próximo, torna-se mais difícil, portanto, mais uma vez a necessidade de manter ativo o 
funcionamento de uma extensão do posto médico. 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; b) - Indicações apresentadas pelo Vereador Ronaldo da Silva 
Rocha, com o seguinte teor: I - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
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Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Reforma 
da Quadra do Povoado do Pau Ferro”. JUSTIFICATIVA: A prática esportiva no contexto atual 
vem ganhando diversas formas, modalidades e, principalmente, sua finalidade tem sido 
ampliada. São efetivos os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos 
diversos benefícios que estão vinculados a sua prática. É preciso ressaltar também a relevância 
do esporte na vivência de valores necessários para o convívio em sociedade como a tolerância, 
a inclusão e o respeito. Entretanto, é necessário maior investimento, sobretudo um olhar mais 
atento, pois podemos considerar o esporte como uma das principais ferramentas de 
transformação social, sobretudo aos jovens, assim sendo solicito que seja reformado a quadra 
da localidade pau ferro, com pinturas e complemente do alambrado lateral. Há de considerar 
que as praticas esportivas naquelas localidades são no período noturno e necessita de proteção 
para pratica da modalidade futsal. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e 
tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha -
Vereador – PSD; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção da 
Iluminação da Quadra da Várzea, com substituição de postes.” JUSTIFICATIVA: A prática de 
esportes é uma atividade que ganha espaço a cada dia no cenário atual e merece investimento 
do estado, visto que traz inúmeros benefícios aos atletas e desportistas de maneira geral, além 
de ser uma perfeita atividade lúdica na comunidade. A prática esportiva é indicativo de lazer, 
considerando que é nesses ambientes que muitas pessoas se encontram para conversar e 
fortalecer o dialogo na Comunidade. Na localidade da Várzea, é de conhecimento público que 
é necessário intervenção do poder público Municipal, no sentido de realizar a substituição dos 
postes e imediata troca de lâmpadas dos mesmos para oferecer um local digno e apropriado 
para realização de praticas esportivas. Na certeza de que o executivo, não medira esforços para 
realização da demanda, subscrevo-me; Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha - Vereador –
PSD; c) - Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o seguinte teor:
Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Disponibilização de Agente 
Comunitário para atuar nas comunidades descobertas de Ovelha, Prata da Ovelha, Roçado e 
Amão”. JUSTIFICATIVA: O agente comunitário de saúde é, sem sombra de duvidas um 
facilitar na comunidade, é através dele que chega as principais informações sobre saúde publica 
e oferta de serviços básicos de proteção social. Diante essa informação é necessário que o 
poder publico realize escalas para que quando um servidor estiver em gozo de seus direitos 
trabalhistas (férias, licenças e outros), possa não ficar descoberta as áreas de cobertura de 
agentes de saúde. Por isso, rogo intercessão para que providencie com a urgência máxima, 
pessoas para fazerem a cobertura da área das localidades mencionadas. Atenciosamente,  
Sivaldo Ferreira da Silva -   Vereador- PP; d) - Indicações apresentadas pelo Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: I - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. 
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: 
INDICAÇÃO: “Roçagem e recuperação das estradas vicinais nas Localidades do Riachão até 
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Angico – Cana Brava de Horácio até São Jose e Cana Brava até Riachão”. 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. 
Assim sendo, solicito do Poder Publico Municipal que promova a poda e/ou roçagem da 
estrada vicinal que liga os povoados acima mencionados, considerando que o avanço dos 
galhos em meio ao campo de visão da estrada, prejudicam o enxergar dos motoristas que ali 
transitam, podendo acarretar graves acidentes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha - Vereador- PL; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, 
Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Limpeza 
e Capina em ruas, becos e avenidas da Sede do Município de Ituaçu, bem como o cumprimento 
regular do calendário de coleta de lixo domiciliar”. JUSTIFICATIVA: Ao transitar pelas ruas do 
Município de Ituaçu, não é difícil encontrar matos, entulhos e diversos outros acumulados sob 
as calçadas. Ao daquele material depositado pelos moradores ainda existe o problema das 
plantas invasoras que crescem em meio aos meios fios, calçadas e paralelos. Desta forma é 
urgente que o Município utilize meios para faça a regular limpeza dos ambientes urbanos, 
contribuindo assim para saúde publica do Município. Atenciosamente. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha - Vereador- PL; III - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, 
Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Recuperação de passagens molhadas que dá acesso às comunidades de Açude ate Angico”. 
JUSTIFICATIVA: O período chuvoso traz inúmeros benefícios as comunidades rurais, 
entretanto, muitos pontos ficam isolados e/ou de difícil acesso após o período chuvoso. Ocorre 
que o município de Ituaçu é cortado por diversos rios, riachos e córregos e com uma geografia 
bem própria das cidades da Chapada Diamantina, com relevo acidentado e que as divisas 
desses acessos se dar por meio de passagem molhadas. Estrutura de concreto sob os córregos as 
passagens molhadas se deterioram com o passar dos anos e necessita de constante manutenção 
do poder publico a fim de que os transeuntes possam trafegar com segurança. Por isso, rogo 
pedido para que a administração viabilize meios para recuperação das passagens molhadas, 
conforme identificada nos trechos acima mencionada. Atenciosamente. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha - Vereador- PL; e) - Indicações apresentadas pela Vereadora Tertulina Silva 
Andrade, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, 
Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Construção de novo Cemitério ou expansão do existente na Lagoa da Lage”. JUSTIFICATIVA:
Utilizados para sepultamento de pessoas de varias localidades O cemitério da Lagoa da Lage, 
atualmente encontra-se com capacidade reduzida. Os cemitérios de maneira geral, incluindo da 
Lagoa da Lage, são um dos locais no município de Ituaçu que são sepultados os entes queridos 
e todas as pessoas que residem ou tem afinidade com pessoas daquela localidade, portanto é
necessário que seja feito intervenção do poder publico naquele espaço por considerar a 
superlotação. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que 
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o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima,
apreço e consideração. Atenciosamente, Tertulina Silva Andrade - Vereadora – PP; II - Exmo.
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Ituaçu (BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Programação de mutirão para Limpeza geral da
Lagoa da Lage”. JUSTIFICATIVA: Como na sede do Município, é necessário que exista um
cronograma da Secretaria de Serviços Públicos para realização de limpeza e capina em geral na
Localidade de Lagoa da Lage. Atualmente o prestador de serviço, bem como aqueles que são
concursados, desempenham seus trabalhos naquela localidade de forma justa e eficaz, mesmo
assim, faz necessário que o Município disponibilize outras pessoas, para que em mutirão
possam realizar a limpeza detalhada daquelas imediações, incluindo a retirada de areia, poda de
arvore, roçagem e, sobretudo, a capina em locais mais acessados pelos feirantes. 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; III - Exmo. Senhor
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu
(BA), 06 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência,
para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha
autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Implantação de Cursinho pré vestibular no Município
de Ituaçu ”. JUSTIFICATIVA: O acesso a educação torna a cada dia um processo competitivo,
que envolve disputa para alcançar as melhores notas e conseguirem ingressar em cursos
superiores a exemplo do ENEM e outros Vestibulares. É importante que a Secretaria de
Educação desenvolva meios de criação de um cursinho pré-vestibular, aberto a todos os jovens
e adolescentes da rede publica de ensino, para que possam ter condição suficiente de competir
com alunos, inclusive de outros municípios. 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; f) – Convite encaminhado pela Presidente da Associação
Comunitária das Fazendas Baixa Funda, Duas Barras e Chapadinha, Sra. Adenúzia Araújo
Oliveira Braga, à Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, juntamente com o Prefeito
Municipal, Phellipe Brito e o Deputado Marquinho Viana, solicitando o apoio para o festejo
cultural em louvor a São Bertoni, a ser realizado no dia 11.06.2022, com a seguinte
programação: Missa, apresentação de quadrilha, leilão de prendas e festa dançante; g) –
Convite encaminhado pelo CRAS em parceria com a Secretaria de Assistência Social e
Prefeitura Municipal de Ituaçu, à Câmara Municipal de Vereadores, para participar de uma
linda homenagem as Mães, a ser realizado no dia 06.05.22, às 09hs00min no Clube da 3ª Idade;
h) – Convite encaminhado pelo Secretário de Esporte, Turismo, Cultura e Lazer, Senhor
Francisco de Assis Nunes Santos, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Vereador
José César Wanderley Brito, para participar da abertura do Campeonato Municipal de Futsal
2022, a ser realizado às 18hs00min do dia 06.05.22, no Ginásio de Esportes Municipal. Dando
continuidade, o Senhor Presidente, solicitou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça
e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Assistência Social, o parecer sobre o Projeto de
Lei nº 009/2022, que “Autoriza o repasse de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, do Município de Ituaçu e dá outras providências”. Fazendo uso da
palavra, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva
Rocha, afirmou que o seu parecer seria favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 09/2022,
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questionando aos vereadores Adriano Silva Machado (secretário) e Tertulina Silva Andrade
(membro), se estavam de acordo com o referido parecer, tendo sido respondido que sim pelos
dois Edis. Em seguida, o Senhor Presidente, destacou a ausência do Vereador José Antônio
Brito Fontana, Presidente da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, e questionou aos
demais membros da referida comissão se iriam apresentar o parecer ao mencionado projeto de
lei. Fazendo uso da palavra, o Vereador Ronaldo Rocha, Secretário da Comissão de
Legislação e Justiça e Redação Final afirmou que o seu parecer seria favorável à aprovação
do Projeto de Lei Nº 09/2022, questionando ao Vereador Reinalvo Rocha Ferreira (membro) se
estava de acordo com o referido parecer, tendo sido respondido que sim pelo Edil. Fazendo uso 
da palavra, o Presidente da Comissão de Assistência Social, Vereador Adriano da Silva
Machado, afirmou que o seu parecer é favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 09/2022,
questionando aos vereadores Ednei de Novais Ferreira (secretário) e Sivaldo Ferreira da Silva
(membro) se estavam de acordo com o referido parecer, tendo sido respondido que sim pelos
Edis. Na sequência, o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para 
fazerem os comentários sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra os seguintes vereadores: 
Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em
seguida, o Edil disse ter solicitado um ofício na sessão anterior e que o referido ofício não foi
lido pela Secretária, ressaltando que o ofício diz respeito às interrupções de energia que estão
acontecendo em algumas regiões do município. Comentou que no dia anterior, entre as 18hs e
20hs, faltou energia nas localidades do Açude, Riachão e São José, afirmando que isso tem
acontecido de forma frequente e tem ocasionado prejuízos para os consumidores, com perda de
eletrodomésticos e bombas para irrigação. Solicitou ao Senhor Presidente, que o ofício seja
enviado com a maior brevidade possível para a COELBA, pedindo aos seus pares que também
subscrevam o ofício para dar mais força ao pedido. Sobre a indicação pedindo a roçagem de
estradas, afirmou que na chegada do São José tem um trecho de mais ou menos um quilômetro,
que dá acesso ao PSF e na descida da ladeira tem uma curva, que essa curva está praticamente
sem visibilidade, causando um grande risco de acidente. Pediu ao gestor que tomasse
providência o mais rápido possível, destacando ser uma estrada vicinal utilizada pelos veículos
que fazem o transporte escolar, pelas pessoas que se deslocam até o PSF e que é muito
importante realizar essa roçagem. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes,
aos internautas, e prosseguindo, o Edil disse concordar com o Vereador Márcio Aparecido,
salientando que também iria assinar o ofício para a COELBA, enfatizando já ter recebido
queixas de alguns moradores sobre as frequentes quedas e interrupções de energia. Disse que
no dia anterior foi registrado um apagão na cidade, pedindo aos demais vereadores que também
assinassem porque é um pedido em favor do povo. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a
todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil afirmou que na sua região, no dia
anterior, também houve uma interrupção no fornecimento de energia, que esteve na cidade e
teve que esperar voltar ao normal para conseguir resolver o que tinha vindo fazer. Destacou ser
importante que a COELBA resolva esse problema com a maior brevidade possível. Ver.
Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e continuando, o Edil
disse que iria assinar o ofício para a COELBA, que não tinha certeza da informação, mas
acredita que está havendo queda de energia na rede que fornece energia para a bomba d’água
que abastece a rede de água, localizada na Lagoa dos Patos. Disse ser preciso cobrar uma
solução da COELBA, ressaltando que se continuar com esse problema, a bomba pode dar
defeito, enfatizando que é melhor evitar porque se isso ocorrer gera mais custo e é ruim para o
consumidor. Prosseguindo, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em 
discussão e votação as seguintes matérias: a) – Pareceres Verbais apresentados sobre o Projeto 
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de Lei nº 009/2022, que “Autoriza o repasse de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, do Município de Ituaçu e dá outras providências”, acima 
mencionados,  sendo os referidos pareceres aprovados por unanimidade de votos; b) - Primeira 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 009/2022, que “Autoriza o repasse de recursos ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Município de Ituaçu e dá outras 
providências”. Todos os Edis votaram favoráveis ao citado projeto de Lei nº 009/2022. Em 
seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 
009/2022, acima referido. c) - Indicações apresentadas pelo Vereador Adriano Silva Machado: 
I - “Nivelamento nos acessos da estrada de chão, sentido a Cidade de Barra da Estiva”; II -
“Disponibilização de médico para atendimento na Localidade de Açude e Catingueiro, acima 
transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; d)- Indicações 
apresentadas pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha: I - “Reforma da Quadra do Povoado do 
Pau Ferro”; II - “Manutenção da Iluminação da Quadra da Várzea, com substituição de postes”,
acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos;  e) -
Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, para a “Disponibilização de 
Agente Comunitário para atuar nas comunidades descobertas de Ovelha, Prata da Ovelha, 
Roçado e Amão”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de 
votos; f) - - Indicações apresentadas pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha: I -
“Roçagem e recuperação das estradas vicinais nas Localidades do Riachão até Angico – Cana 
Brava de Horácio até São Jose e Cana Brava até Riachão”; II - “Limpeza e Capina em ruas, 
becos e avenidas da Sede do Município de Ituaçu, bem como o cumprimento regular do 
calendário de coleta de lixo domiciliar”; III - “Recuperação de passagens molhadas que dá 
acesso às comunidades de Açude ate Angico”, acima transcritas, sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos;  g) - Indicações apresentadas pela Vereadora Tertulina 
Silva Andrade: I - “Construção de novo Cemitério ou expansão do existente na Lagoa da 
Lage”; II - “Programação de mutirão para Limpeza geral da Lagoa da Lage ”; III -
“Implantação de Cursinho pré vestibular no Município de Ituaçu ”, acima transcritas, sendo as 
referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente, convidou o vice-presidente, Vereador Adriano Silva Machado para assumir a
condução dos trabalhos, afirmando que teria de se ausentar porque o seu amigo ‘Zé do Reggae’
estava desaparecido há quase 72 horas, e que ele iria fazer parte de uma terceira equipe de
busca, que estava tentando localizá-lo. Agradeceu a compreensão e desejou um bom dia e um
bom final de semana a todos. Assumindo a direção dos trabalhos, o Vice- Presidente,
Vereador Adriano Machado, 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: Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Edinei de Novais
Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, ao tempo em que, agradeceu a Deus
por participar de mais uma sessão do legislativo municipal. Em seguida, o Edil disse ter feito,
há cerca de um mês, um pedido ao prefeito para que fosse feita a recuperação da estrada que
liga o Taquari ao Capim-Açu, e que até aquele dia não foi feita, ressaltando que garantiu aos
moradores que seria feita tal recuperação, e que perguntou ao Secretário de Transportes quando
seria feito e ele respondeu que estava faltando caçamba. Voltou a dizer, que ele havia garantido
aos moradores que seria feito, que o prefeito lhe garantiu que seria feito e queria saber se vai
fazer ou não, salientando que no domingo ficou sem jeito porque algumas pessoas o xingaram
porque tinha garantido que iria ser feito e não foi. Parabenizou o prefeito por ter feito a estrada
do Coité para o Arrecife. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos
internautas, e prosseguindo, a Vereadora disse ter passado pela estrada do Caldeirão e visto que
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estava muito ruim, pedindo ao prefeito e ao Secretário de Transportes que faça a recuperação
daquele trecho. Em seguida, parabenizou sua mãe, sua irmã e a todas as mães do Brasil,
principalmente deste município, pelo Dia das Mães, ressaltando que não importa a situação
financeira, que o importante é o carinho, a união, o amor que o filho sente pela mãe. Disse que,
às vezes, o filho não demonstra, mas com certeza ama a sua mãe. Destacou ser mãe, afirmando
ter um grande amor pelos seus filhos. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil pediu ao gestor que mandasse encascalhar o
trecho de estrada que fica na Serra da Mamona, no Tamboril, afirmando que só resolve com
cascalho, que onde não passou a patrol, tem que encascalhar. Dando continuidade, externou
sua preocupação com a barragem de Tranqueiras, salientando que, a cada dia que passa, a
população está mais preocupada. Comentou que um morador lhe enviou duas fotos, sendo uma
tirada no começo de abril e outra atual, enfatizando que dava para ver nitidamente a diminuição
do volume de água no rio, que isso está causando muita preocupação nos moradores de
Tranqueiras e região. Solicitou que o trabalho de recuperação da barragem seja executado com
a maior brevidade possível, ressaltando que a falta d’água causa muitos transtornos para a
população, que sem água não tem como a pessoa sobreviver e realizar os trabalhos domésticos.
Destacou que o período de estiagem já começou, que até o mês de novembro devem ser
registradas poucas chuvas e é preciso consertar o pedaço da barragem que quebrou para
acumular água suficiente para abastecer a população. Afirmou que a parte de concreto está
intacta, que a terra cedeu em um canto e foi embora, que a água já baixou muito e continua
baixando. Prosseguindo, o Vereador Sivaldo, reiterou a indicação feita em conjunto com o
Vereador Ednei, sobre a ponte do Rio de Tranqueiras, afirmando que na época da chuva o
trecho fica interditado na saída para Rio de Contas. Enfatizou que já vem fazendo esse pedido
há bastante tempo, lembrando que a indicação foi feita em 2021, pedindo ao prefeito de Ituaçu
que mantenha contato com o prefeito de Rio de Contas para que a obra seja executada em
parceria pelos dois municípios. Destacou ser representante desta região no legislativo,
afirmando que luta, no dia-a-dia, para defender os interesses da população, destacando que
esses moradores depositaram o voto de confiança e o elegeram para ser o representante no
legislativo. Dando continuidade, agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, pela
presença de todos, afirmando ser importante acompanhar o trabalho do legislativo municipal.
Parabenizou a todas as mães pelo Dia das Mães, enfatizando se lembrar com carinho da sua
saudosa mãe. Afirmou que toda mãe ama os seus filhos, não medem esforços para fazer o
melhor pelos filhos e merecem todo o carinho. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos
os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil agradeceu à família COOP, ressaltando que
esteve presente na festa em comemoração ao Dia do Trabalhador na Fazenda Pau-Ferro, e
gostaria de agradecer em nome de Neta Pires a todos os cooperados pela recepção a todos que
lá estiveram presente e, ao mesmo tempo, parabenizá-los pela organização do evento. Afirmou
ser um evento de grande importância para o trabalhador e para o município, aproveitando o
ensejo para parabenizar o amigo ‘Jean do Gado’, de Contendas do Sincorá pelo show de
locução nas cavalgadas, e também o amigo Ciel Rocha por ter tocado e cantado muito bem.
Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito, pela reforma da rodoviária, destacando ter feito a
indicação há cerca de um mês e está sendo feita a reforma. Parabenizou o prefeito pelo
empenho em buscar benefícios para a população, afirmando que naquela semana o gestor
trouxe a notícia de que a praça do mercado vai ser coberta. Destacou ter sido uma indicação do
Vereador Ronaldo, enfatizando que desde a gestão passada vinha cobrando esse benefício e
pediu ao atual gestor a cobertura da feira, enfatizando ter ciência da grande importância que
essa obra terá para os feirantes, para os barraqueiros que sofrem com o sol e a chuva.

o
Fl. 82

Ano 11 - 20/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 8

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

Agradeceu pela estrada da Conceição, afirmando que já está quase concluindo, que na região
ainda tem muito que fazer, mas aos poucos a gestão está concluindo os trabalhos e
beneficiando as localidades. Falou que a região de São José da Bateia nunca teve uma estrada
tão boa. Agradeceu ao prefeito pelo manilhamento feito nas estradas dos Gerais, destacando ter
sido também um pedido do vereador Ronaldo, que desde a gestão passada vinha batendo nessa
tecla de que as estradas dos Gerais tinham que ser feitas com manilhamento para ter uma vida
mais longa, porque são muito acidentadas e tem muitos córregos. Afirmou que agora está
ficando uma estrada do sonho para os moradores. Concluindo a sua fala, o Vereador Ronaldo,
parabenizou todas as mães, desejou um feliz dia das mães a todas, em especial para a sua mãe e
sua esposa, que é a mãe dos seus filhos. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil reiterou o pedido de recuperação da estrada
que liga Canabrava ao São José, enfatizando que o gestor teria dito que estava aguardando a
conclusão das obras de abastecimento de água, mas que as referidas obras já estão bem
adiantadas. Afirmou que várias estradas estão precisando de roçagem, que em razão das boas
chuvas, o mato cresceu muito e isso coloca em risco a vida de quem trafega por aquelas vias.
Disse que o Guigó está sem atendimento médico e ainda perdeu a seção eleitoral, destacando
ter lutado, juntamente com Dr. Valdemir, para tentar manter a seção, mas não conseguiu
reverter a decisão a tempo para a eleição desse ano. Disse esperar que antes da próxima eleição  
essa situação fosse resolvida. Mencionou que muitas pessoas, principalmente os idosos,
ficaram indignados com a perda da seção eleitoral, afirmando que o Guigó tem muitos eleitores
e está perdendo muitas coisas por falta de interesse do gestor. Falou que o gestor poderia ter
dado continuidade no atendimento médico que era feito na localidade. Dando continuidade,
afirmou que a estrada do Caldeirão está muito ruim, principalmente o trecho do Guigó para
Canabrava, ressaltando que o mato tomou conta da estrada e tem muita pedra. Pediu ao gestor
que mandasse pelo menos passar a patrol nessa estrada, enfatizando que a máquina deixou
muito buraco e muita poeira, que os moradores estão sofrendo com a poeira, que seria bom se
molhasse e passasse a máquina. Desejou um feliz dia das mães a todas as mães do município,
especialmente para a sua esposa, que é a mãe dos seus filhos e para a sua filha, que é mãe da
sua neta. Em seguida, o Vice-Presidente, Vereador Adriano, parabenizou o Vereador Márcio
Aparecido pelo seu aniversário, rogando a Deus que dê ao mesmo muita saúde e muita força e
que o Edil continue sendo essa pessoa gente boa que é. Prosseguindo, franqueou a palavra ao
Vereador Márcio Aparecido. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Agradeceu ao Vereador
Adriano, saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil requereu ao Senhor
Presidente o envio de ofício para a Caixa Econômica Federal, solicitando que seja informado
previamente quando o fiscal vier ao município para fiscalizar as obras das estradas vicinais que
dão acesso ao São José, ao Campo Grande e Mangabeira. Destacou que essas obras estão sendo
executadas com recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal José Rocha, enfatizando
ter sido um pedido seu e de outros vereadores da bancada de oposição ao parlamentar, que
incialmente o recurso seria destinado ao asfaltamento de vias, mas está sendo usado na
recuperação das estradas vicinais e ele quer estar junto quando o fiscal da caixa vier ao
município para fiscalizar. Dando continuidade, afirmou que a empresa que ganhou a licitação
do transporte escolar precisa rever o valor que está sendo pago aos prestadores de serviço,
ressaltando que o preço do combustível subiu muito após a licitação e muitos prestadores estão
se queixando de que o valor recebido mal dá para cobrir os custos com combustível. Disse que
a empresa precisa se reunir com os motoristas, salientando que todos são trabalhadores, que
investiram recursos para adquirir os veículos, em alguns casos estão fazendo o transporte em
estradas ruins, danificando e desvalorizando os veículos e não estão tendo o retorno adequado.
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Acrescentou que muitos prestadores estão tentando entrar em contato com a empresa, mas que
não conseguem e a empresa não dá nenhum retorno, ressaltando que gostaria de deixar
registrada a sua indignação com essa situação. Destacou que a empresa que presta serviços de
limpeza pública está pagando apenas R$ 500,00 (quinhentos reais) para os contratados,
afirmando que esse valor é irrisório, não dá para sustentar uma família, que são pessoas
humildes, são pessoas que precisam, que compram gás de R$ 110,00 cento e dez reais), pagam
energia elétrica cara e não sobra dinheiro para comer. Defendeu ser preciso pensar no ser
humano, enfatizando que o seu desabafo é porque tem encontrado pessoas reclamando muito
do valor pago pela prestação de serviço no município. Prosseguindo, o Vereador Márcio
Aparecido, disse que no PSF do São José tem muito lixo acumulado no fundo da unidade, que
isso é um absurdo, não pode acontecer, porque o PSF é um local aonde as pessoas vão em
busca de saúde, que muitos ficam aguardando o atendimento e se deparam com esse lixo, que
as crianças podem colocar a mão nesse lixo, que não se sabe ao certo se tem algum material
cortante ou contaminado. Pediu ao gestor municipal que mandasse fazer o recolhimento
daquele lixo. Dando continuidade, afirmou ser preciso sinalizar melhor a entrada da cidade e
construir redutores de velocidade, salientando que muitos motoristas trafegam em alta
velocidade pela estrada estar em excelente estado, que antes a estrada era ruim e os motoristas
trafegavam mais devagar. Disse que na entrada da cidade tem o acesso ao Saraiva, que o acesso
é meio íngreme, que nem todo motorista tem habilidade para fazer meia-embreagem e acaba
entrando de vez na pista, enfatizando que isso poderá causar um acidente grave porque os
motoristas que trafegam pela pista vêm em alta velocidade. Em seguida, afirmou ter sido
procurado por um morador do Bonito que lhe relatou problemas com o fornecimento de
energia elétrica na localidade, afirmando que a rede de energia é uma extensão. Solicitou ao
Senhor Presidente, que seja enviado ofício para a COELBA pedindo explicações sobre o porquê
de a energia fornecida aos moradores do Bonito ser insuficiente, ressaltando que as
reclamações dos moradores têm sido constantes, que eles se queixam de a energia ser fraca e
oscilar muito. Pediu à COELBA que construa uma rede trifásica para abastecer a localidade do
Bonito, enfatizando que a rede bifásica melhorou a qualidade, mas o ideal é que a rede seja
trifásica. Prosseguindo, o Edil, disse que não poderia deixar de falar do Padre Adil, enfatizando
que muitas pessoas estão usando as redes sociais para pedir pela sua saúde, que o padre tem um
grande legado, tem uma história de vida belíssima e está enfrentando problemas de saúde.
Desejou melhoras ao padre, esperando que ele consiga reestabelecer sua saúde e voltar ao
convívio da comunidade, celebrando as missas, os batizados e levando a palavra de Deus para
as comunidades. Falou que muitas pessoas pensam que a vida de padre é boa, que na verdade é
uma vida muito corrida, sempre se deslocando para diversas comunidades, pedindo às pessoas
que façam doações para a igreja para ajudar a manter o trabalho de evangelização. Disse ter
ciência de que a doação não é obrigatória, mas ressaltou a sua importância para que o padre
continue levando a palavra de Deus para as comunidades e a igreja custeie as suas despesas.
Em seguida, o Vice-presidente, Vereador Adriano, comentou que esteve no Hospital
visitando o Padre Adil, que ficou muito comovido com a sua situação, aproveitando o ensejo
para parabenizar a todos que estão dando suporte ao padre na sua recuperação. Rogou a Deus
que a sua recuperação seja a mais rápida possível e em breve ele possa retomar as suas
atividades. Disse que aproveitou a ida ao hospital para visitar também o seu amigo Ramon,
ressaltando que ele já estar bem e em casa. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil parabenizou o Vereador Márcio Aparecido,
pelo seu aniversário, desejando muitos anos de vida e que Deus o abençoe e a toda a sua
família. Parabenizou todas as mães do município pelo Dia das Mães, especialmente às mães da
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sua família. Dando continuidade, afirmou ter sido muito gratificante participar da inauguração
do ginásio de esportes no Manoel Alves, juntamente com o prefeito Phellipe Brito, com o ex-
prefeito Albercinho, com o deputado Marquinho Viana e vereadores. Falou que o povo estava
se divertindo, que viu o brilho nos olhos das pessoas, ressaltando que Ituaçu voltou a sorrir.
Enfatizou que atual prefeito trabalha, faz obra e inaugura, que já inaugurou dois ginásios de
esporte, tem outros em construção, já entregou várias pontes e continua buscando obras para o
município. Disse que o atual gestor é completamente diferente do seu antecessor, afirmando
que o gestor anterior não fez nenhuma obra, sequer fez o roçagem das estradas. Dando
continuidade, comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido, afirmando que já protocolou um
ofício na COELBA questionando as constantes quedas de energia na comunidade de Lagoa dos
Patos. Comentou a fala do Vereador Ednei, salientando que o Edil não precisava usar a fala
para questionar o trabalho do prefeito Phellipe Brito, que hoje o vereador integra a base de
situação, tem todo o seu respeito e se o prefeito disse que vai fazer a estrada é porque vai fazer.
Disse que o prefeito Phellipe Brito está fazendo mais do que se esperava, e que se uma pessoa
questionar o Vereador Ednei , o Edil deve responder que a estrada vai ser feita porque confia
no seu prefeito e acredita no trabalho dele. Em aparte, o Vereador Ednei, falou que um dos
motivos para ingressar na bancada de situação foi para ter voz e ter os pedidos atendidos pelo
prefeito, afirmando que o gestor lhe garantiu que o trabalho seria feito, que levou essa
informação para os moradores há mais de um mês, que desde então tem cobrado do Secretário
de Transportes e a resposta é sempre que não tem caçamba para fazer. Disse que está sem jeito,
que as pessoas estão começando a questionar a sua ida para a bancada de situação porque os
seus pedidos não estão sendo atendidos. Destacou que se está apoiando o prefeito, o gestor
precisa atender os seus pedidos, enfatizando que os moradores estão achando que lá só tem o
Vereador Almir que apoia o prefeito e que quer saber onde ele fica nessa história? Em resposta,
o Vereador Joel, disse já ter passado por essa situação, que nem por isso criticou outros
vereadores, que hoje o Vereador Ednei é da bancada de situação e precisa ter paciência, que
pode demorar um pouco para fazer, mas o prefeito ainda tem muito tempo para atender os
pedidos que são feitos. Disse que o Edil pode ter certeza de que a estrada será recuperada. Em
aparte, o Vereador Almir , comentou a fala do Vereador Ednei, afirmando que o mesmo
estava se contradizendo, que ao mesmo tempo em que disse não ter prestígio de pedir uma
máquina ao gestor, divulga vídeos nas redes sociais agradecendo pela estrada do Taquari,
dizendo que o gestor mandou a máquina dar manutenção na estrada do Capim-Açu. Comentou
que o referido Vereador esteve recentemente no São Mateus, acompanhando as máquinas,
dizendo que tinha sido um pedido seu também. Afirmou que as máquinas do município não
estão paradas, estão dando suporte no Coité, porque as pessoas não estavam conseguindo
chegar no PSF de Tranqueiras. Pediu ao Vereador Ednei que fizesse as suas cobranças, mas
não fique lembrando do Vereador Almir, porque a recíproca é verdadeira. Prosseguindo, o
Vereador Joel, comentou a fala do Vereador Reinalvo, afirmando que ele errou ao dizer que o
gestor tem culpa pela perda da seção eleitoral do Guigó. Disse que a seção da Lagoa dos Patos
também tinha sido extinta pela justiça eleitoral, que tão logo tomou conhecimento correu atrás,
mandou ofício, pediu visita e a equipe esteve no local e a seção eleitoral foi ativada novamente.
Afirmou ter conversado com o Presidente César e com o Prefeito Phellipe Brito sobre essa
situação, que o gestor deixou claro que era uma decisão da justiça eleitoral, enfatizando que o
gestor não tem nenhuma culpa pelo fechamento das seções eleitorais. Em seguida, o Senhor
Presidente, franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da bancada de oposição, para fazer alguns
esclarecimentos acerca do assunto em questão. Fazendo uso da palavra, Dr. Valdemir Santos
Rocha, saudou a todos os presentes, e afirmou que o Vereador Reinalvo pode ter se expressado
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mal, que na verdade o seu comentário foi sobre a interrupção do atendimento médico na
comunidade do Guigó e não da extinção da seção eleitoral. Mencionou que o fechamento da
seção foi uma decisão da justiça eleitoral e um dos motivos foi a falta de funcionamento do
prédio público existente na localidade, que diante do tempo exíguo que eles tiveram para tentar
reverter a situação, não deu tempo da comissão eleitoral visitar todos os locais e algumas
seções foram extintas, citando como exemplo, as seções do Bonito e da Mamona. Em aparte, o
Vereador Reinalvo, falou que a explicação dada por Dr. Valdemir foi correta, que não quis
culpar o prefeito pelo fechamento da seção, que se referiu à falta de atendimento médico e ao
não funcionamento do prédio público. Afirmou que a comissão do eleitoral não visitou a
localidade, enfatizando ter mandado fotos e vídeos do prédio, mas não conseguiu reverter a
decisão. Prosseguindo, o Vereador Joel, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito por ter
conseguido uma cirurgia de emergência para uma criança de Tranqueiras, que estava com uma
hérnia muito grande, enfatizando que o prefeito conseguiu mandar pra Salvador na terça-feira,
que a criança já fez a cirurgia e já está voltando para casa. Disse ser muito bom ter um prefeito
que trabalha,  sendo este diferente do gestor anterior, que só fez no papel, prometeu tudo na
campanha política e não fez nada. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos
internautas, e em seguida, o Edil, parabenizou todas as mães do Brasil, em especial sua esposa
Sirlei, sua mãe Maria, enfatizando que o pai e a mãe são a base dos filhos, que hoje não sua
mãe já faleceu, que tinha grande apreço por ela. Agradeceu a funcionária Marlene e Dr. Marlon
pelo compromisso de ajudar o município, de ajudar a marcar as cirurgias e exames, por não
medirem esforços e estar sempre à disposição. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo
ginásio de esporte do Manoel Alves, afirmando ser uma bela obra e que a comunidade merece.
Pediu ao prefeito que cobrasse do governo do estado e dos deputados Marquinho Viana e Paulo
Magalhães, a barragem de Tranqueiras, afirmando que já está praticamente sem água e precisa
iniciar logo essa obra para que a comunidade de Tranqueiras não fique sem água nos próximos
meses. Prosseguindo, disse ter visto alguns comentários nas redes sociais e um comentário do
presidente da CDL pedindo providências aos bancos, relatando que muitas pessoas não estão
conseguindo receber seu benefício por falta de dinheiro. Solicitou ao Senhor Presidente, o
envio de ofício para o banco pedindo uma providência o mais rápido possível, pedindo aos
demais vereadores que também assinem o ofício para reforçar o pedido. Afirmou que sem
dinheiro, o comércio local fica prejudicado. Agradeceu ao seu amigo Zé de Rena e ao prefeito
Phellipe Brito pela iluminação da quadra da Várzea, afirmando ter sido um pedido seu e dos
vereadores José Antônio, Ronaldo, Adriano e César. Disse que naquele dia estavam sendo
instalados os refletores na quadra, ressaltando que os moradores não podiam usar o espaço por
falta de iluminação, ao tempo em que, convidou a todos para prestigiar a abertura do
campeonato municipal de futsal. Dando continuidade, o Senhor Presidente, franqueou a palavra
ao Lider da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Vereador Márcio
Aparecido Araújo Rocha, voltou a falar sobre a questão do transporte escolar no município,
afirmando que algumas pessoas que o procuraram compararam a forma como é feita a licitação
em Ituaçu com a forma como é feita em Barra da Estiva. Destacou que no município vizinho a
licitação é feita por linha, que cada trecho já tem um valor estipulado e isso facilita a decisão
do proprietário do veículo de participar ou não do certame porque já sabe o valor que vai
receber pelo serviço. Sugeriu ao poder executivo que a licitação em Ituaçu seja feita da mesma
forma, por linha, enfatizando que se for feito dessa forma, o prestador de serviço não vai ter
motivo para reclamar depois. Dando continuidade, parabenizou todas as mamães e fez a leitura
de um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que diz: “Ainda que eu falasse as línguas dos
homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E
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ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda
que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada
seria”. Em seguida, leu mais um trecho, que diz: “o amor é sofredor, ele é benigno. O amor não
é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com
indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a
justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. Afirmou que
entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor que todas as mães sentem pelos
seus filhos. Desejou um feliz dia das mães para sua mãe, para todas as mães do município,
principalmente para aquelas que não têm condições de dar o que os filhos pedem e sofrem por
isso. Em aparte, a Vereadora Tertulina, disse ter deixado para parabenizar o Vereador Márcio
Aparecido pelo seu aniversário para o final da sessão, rogando a Deus que realize o grande
sonho da sua vida, pedindo a todos para cantarem juntos os parabéns. Após todos cantarem os
parabéns ao Vereador Márcio Aparecido, o mesmo gradeceu à Vereadora Tertulina e a todos os
seus pares pelas felicitações, aproveitando o ensejo para agradecer a todas as pessoas que
mandaram mensagem pelas redes sociais. Disse que nestes momentos é que a pessoa sente que
os outros se importam com ela, voltando a agradecer a todos pelas mensagens de carinho.  
Fazendo uso da palavra, o Vice-Presidente, Vereador Adriano Silva Machado, afirmou que
a estrada do Angico para Boca da Mata está precisando de reparo, ao tempo em que,
parabenizou o Prefeito pela reforma do cemitério do Angico, destacando ter ficado muito bom.
Disse tem umas passagens molhadas na região do Açude, Angico e Boca da Mata, pedindo ao
gestor a reforma da estrada que liga o Angico até a residência do Sr. Fernando. Solicitou o
reparo na estrada que liga o Açude ao Angico, que passa por cima da serra, enfatizando que a
reforma desse trecho vai beneficiar várias pessoas. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pela
reforma das estradas dos Gerais, destacando ser uma terra amada, que toda sua família é de lá,
que as estradas estão muito boas. Parabenizou o prefeito pela sinalização das ruas. Disse que na
sessão anterior comentou sobre o Título de Cidadã Ituaçuense para Luciana Oliveira Brito,
ressaltando que a homenageada é empresária e vem contribuindo para o desenvolvimento de
Ituaçu, gerando emprego e renda. Elogiou o empresário Bira, afirmando que ele montou uma
empresa de britagem em Ituaçu, está gerando emprego e isso é bom para o município.
Parabenizou todas as mães do mundo, do Brasil, da Bahia, em especial de Ituaçu, sua esposa
Mirlam e sua Tia Eny, a qual apesar de não ter tido filho biológico, criou muita gente.
Parabenizou em especial sua mãe, destacando que ela mora em São Paulo e que gostaria de
deixar registrado o seu abraço especial para ela e que ama muito ela. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente desejou a todos um bom dia e um belíssimo final de semana, e 
declarou encerrada a Sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada 
conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro Secretário,
mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-
BA, em  seis de maio de dois mil e vinte e dois.
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