


Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e cinco 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, José Antônio Brito Fontana, Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva Andrade e 
Ednei Novais Ferreira. 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 027/2022, datado de 24 de março do corrente ano,
encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo.
Senhor José César Wanderley Brito, M.D Presidente da Câmara Municipal, capeando Projeto
de Lei nº 006/2022, abaixo transcrito: Exmo. Senhor José César Wanderley brito; M.D.
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-Bahia. Oficio GPJ – nº 027/2022. Ituaçu/BA, 24 de
março de 2022. Ref: Projeto de Lei Municipal nº 006/2022. Senhor Presidente, Estamos
encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da
Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal nº 006/2022 que: “Dá nova redação ao
artigo 1º da Lei Municipal nº 747/2006, 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
006, de 24 de Março de 2022. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Egrégia Casa de Leis,
Encaminhamos a Vossas Excelências, para apreciação e deliberação dos Ilustres Vereadores
integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei nº 006/2022, que “Dá
nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 747/2006, e dá outras providências”, para
atender ao pleito das comunidades Evangélicas Protestantes do Município de Ituaçu, alterando
a data comemorativa do 4º (quarto) domingo do mês de agosto de cada ano. Salientamos por
fim, que ao submeter à matéria, apresentamos nossos protestos de levada estima e
consideração. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos
de elevada estima e consideração. Ituaçu, 24 de março de 2022. Phellipe Ramonn Gonçalves
Brito – Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 006, de 24 de Março de 2022. “Dá nova redação
ao artigo 1º da Lei Municipal nº 747/2006, e dá outras providências”. O Prefeito Municipal
der Ituaçu, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV,
da Lei Orgânica do Município, Faz Saber, que a Câmara Municipal de Ituaçu aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Esta lei altera o artigo 1º da Lei Municipal nº
747/2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º - Fica instituído o “Dia dos
Evangélicos Protestantes”, neste Município de Ituaçu – Bahia, o qual será comemorado no 4º
(quarto) domingo do mês de Agosto de cada ano. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal
de Ituaçu – Bahia, 24 de Março de 2022 – Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito
Municipal. b) – Ofício nº 281/2022, datado de vinte e quatro de março do corrente ano,
encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo.
Senhor José César Wanderley Brito, M.D Presidente da Câmara Municipal, capeando Projeto
de Lei nº 007/2022, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, M.D.
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Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu - BA. Ofício GPJ – nº 28/2022. Ituaçu/BA, 24 de 
março de 2022. Ref: Projeto de Lei Municipal nº 07/2022. Senhor Presidente, Estamos 
encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da 
Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal nº 07/2022 que: “Dispõe sobre abertura 
de vagas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá outras providência”. Certos de sermos congratulados com a 
aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. 
Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito Municipal. Mensagem nº 
07/2022 ao Projeto de Lei nº 07/2022. Senhor Presidente, Senhores Vereadores: Saudamos os 
eminentes Vereadores, oportunidade em que submetemos à elevada apreciação de Vossas 
Excelências, Projeto de Lei de nº. 07/2022 que autoriza a abertura de novas vagas para 
contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, da lavra desse Poder Executivo Municipal. Para tanto, o Poder 
Executivo Municipal se utilizará da ordem de classificação do cadastro reserva dos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo homologado pelo Decreto nº 21/2022, nos termos em que 
dispõe o Parágrafo Único do Artigo 1º. da Lei nº 968/2021. A abertura de novas vagas se 
justifica diante da ampliação das situações de afastamento e licenças de servidores dessas 
áreas, gerando uma defasagem de pessoal capaz de compatível a continuidade dos serviços 
públicos. Notadamente nas demandas das Secretarias de Saúde, Educação e de Transporte. 
Nesse sentido, resta nitidamente visível a necessidade emergencial de excepcional interesse 
público, e estando esgotadas todas as formas de admissão e reaproveitamento de pessoal, não 
resta alternativa senão a contratação temporária e emergencial, no estrito prazo necessário à 
adoção das medidas de médio e longo prazo, sintetizadas na realização de concurso público ou 
contratação de pessoa jurídica para a execução dessa atividade-meio. Cabível, 
consequentemente, a contratação temporária e emergencial de pessoal, nos moldes do art.37, 
IX, da Constituição Federal. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação 
desse Projeto de Lei, em REGIME DE URGÊNCIA, nos termos do art. 37, parágrafos 1o e 
2o, da Lei Orgânica Municipal. Limitados ao exposto, renovamos manifestação de elevada 
estima e consideração. Respeitosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Municipal nº 07/2022 que: “Dispõe sobre abertura de vagas para 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do 
inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, c/c o art. 58 “caput” e inciso XI, do Título III, 
Capítulo II, da Lei Orgânica deste Município. Faz saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores APROVOU, e ele, SANCIONA a seguinte Lei. Art. 1º. Ficam abertas as vagas 
descritas no anexo I para atender as necessidades temporárias e de excepcional interesse 
público, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação de pessoal 
por tempo determinada nas condições e prazos previstos na Lei Municipal nº. 968/2027. Art. 
2º. Para os efeitos desta lei, o recrutamento do pessoal a ser contratado, dar-se-á obedecida a 
ordem classificatória do cadastro reserva dos candidatos aprovados no processo Seletivo do 
Edital nº 001./2021., homologado pelo Decreto nº.21/2022 de 15 de fevereiro de 2022. Art. 3º 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu – Bahia, em 24 de março de 2022. Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito – Prefeito Municipal. ANEXO I - Cargo: Agente comunitário de Saúde Zona 
Rural Povoado de Tranqueiras; Vagas: 01 (uma) vaga; Carga Horaria: 40hs Semanais; 
Vencimento Base: R$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais); Cargo: Agente 
Comunitário de Saúde Zona Urbana – SEDE II; Vagas: 01 (uma) vaga; Carga Horaria: 40hs 
Semanais; Vencimento Base: R$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais); Cargo: 
Motorista Categoria “D”; Vagas: 07 (sete) vagas; Carga Horaria: 40hs Semanais; Vencimento 
Base: R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais). 
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c) – Ofício nº 019/2022, datado de 10 de março do corrente ano, encaminhado pelo Secretário
Municipal de Assistência Social, Senhor José Carlos Anjos e Silva, ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, convidando todos os vereadores, para participar da abertura do
1º Seminário do Sistema de Garantias de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que terá
como tema: “Proteção Integral e Prioridade Absoluta”. A realizar-se no dia 29 de Março do ano
em curso, às 08hs00min, no Plenário da Câmara Municipal de Ituaçu-Bahia, com o objetivo de
capacitar os Conselheiros Tutelares e trabalhadores do SUAS. A capacitação terá como conteúdo
os seguintes temas: Convivência Familiar, acolhimento, direito a educação, trabalho infantil,
medidas de proteção, medidas aos pais/responsáveis, atribuições do conselho tutelar, medidas
sócio-educativa, ato infracional, bebidas, fiscalização de festas, autorização de viagem, escuta
especializada, SIPIA e habilidade, ética e sigilo. d) - Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo
Ferreira da Silva, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente
da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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 em Estradas na Região do Tamburil e Mamonas”. JUSTIFICATIVA: É sabido de
todos que é dever do Executivo Municipal desempenharem as atividades de manutenção de
estradas vicinais, bem com promover toda conservação 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 reparos urgentes e imediatos no trecho mencionado,
considerando que os moradores que utilizam daquela via tem apresentado relevantes queixas de
buracos que atrapalha o transporte escolar. 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; e) - Indicações apresentadas pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, abaixo
transcritas: I - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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: “Recuperação das
Estradas Vicinais que liga o Murundu ao Campo do Riacho. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos
que é dever do Executivo Municipal desempenharem as atividades de manutenção de estradas
vicinais, bem com promover toda conservação 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 reparos urgentes e imediatos no trecho mencionado,
considerando que os moradores que utilizam daquela via tem apresentado relevantes queixas de
buracos que atrapalha o transporte escolar. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais
edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação,
elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Reinalvo Rocha
Ferreira - Vereador – PP; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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 da estrada que liga Riacho a Areião da Cainana”. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos
que é dever do Executivo Municipal desempenharem as atividades de manutenção de estradas
vicinais, bem com promover toda conservação 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 as podas e Roçagem urgentes e imediatos no trecho
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mencionado, considerando que os moradores que utilizam daquela via tem apresentado relevantes 
queixas de buracos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador – PP; 
f) - Indicações apresentadas pelo Vereador Adriano Silva Machado, com o seguinte teor: I –
Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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: “Parolamento nas estradas da região
de Riachão, Ingazeira e Bateia” JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo
Municipal desempenharem as atividades de manutenção de estradas vicinais, bem com promover
toda readequação 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 manutenção preventiva e corretiva da estrada vicinal que liga os trechos de zona rural
de toda a malha de estradas vicinais do Município acima citado, considerando que o avanço das
crateras meio as estradas, prejudicam e acarretam prejuízos aos motoristas que ali transitam,
podendo acarretar graves acidentes. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e
tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo
os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado -
Vereador – PSB; II – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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 calçamento da altura da casa de Dona Lurdes ate a entrada Principal da
Comunidade do Rego Novo”. JUSTIFICATIVA: Aquele trecho é muito utilizado pelos moradores
da comunidades Rego Novo, sitiantes que ali tem suas propriedades, bem como pessoas que
utilizam daquelas estradas para a pratica de atividade física. Nos últimos dias os moradores que
precisam passar pelas aquelas estradas tem apresentado relevantes queixas de poeira e quando
chove em excesso os mesmos ficam impossibilitado de trafegar por aquelas estradas. É importante
lembrar que além de tudo aqui trazido, aquelas estradas dão acesso a importantes pontos turísticos
do município de Ituaçu e que por isso merecem atenção redobrada do poder publico. 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; g) - Indicações
apresentadas pela Vereadora Tertulina Silva Andrade, abaixo transcritas: I – Exmo. Senhor Jose
Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia.
Ituaçu (BA), 25 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 parque infantil na localidade de
Lagoa da Lage e Distrito de Tranqueiras”  JUSTIFICATIVA: Os parques de diversão são canais
de interação e uma opção de lazer para as crianças que residem em localidades rurais. Diferente
das cidades, no ambiente rural, são poucas as opção de lazer e o que pode ser diversão para os
pais, ao se encontrar a noite nas praças, podem não refletir na mesma sensação para as crianças.
Deste, é importante que a Administração invista no lazer e bem estar das crianças da zona rural,
propiciando a eles uma maior diversão. 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 –

Fl. 44V

22/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 5

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

PP; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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: “Limpeza da Praça da 
Melancia”. JUSTIFICATIVA: Manter os logradouros públicos limpos é importante que além de 
agregar beleza ao local ainda oferece maior qualidade de vida aos que ali transitam. Assim sendo, 
solicito da Administração Pública Municipal que providencie com a urgência que o caso requer a 
limpeza imediata daqueles arredores com o uso de carros pipas. 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; h) – Indicação apresentada pelo Vereador Ednei de Novais
Ferreira, com o seguinte teor: Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 25 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 passagem molhada próximo da casa da Vereadora Tertulina e no córrego de 
Miltão, próximo a Tranqueiras”. JUSTIFICATIVA: As passagens molhadas são construções feitas 
sob os rios e facilitam o acesso de veículos, principalmente em dias chuvosos.  Manter as 
passagens molhadas em bom estado de conservação além de oferecer conforto  aos moradores, 
ofertam á eles o direito seguro de ir e vir, podendo além de participar ativamente na sua 
comunidade em encontros e celebrações, ainda deslocar-se com sua produção para vender na 
cidade. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe 
do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente, Edinei de Novais Ferreira - Vereador – PL. Na sequência, o 
Senhor Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final 
e de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 006/2022 e 007/2022, acima referidos, para a 
apreciação e apresentação dos pareceres aos mencionados projetos de leis, ao tempo em que, 
franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes 
lidos. Usou da palavra, o Ver. Almir Santos Pessoa: Solicitou ao Senhor Presidente que o Projeto 
de Lei Nº 07/2022, que dispõe sobre a abertura de vagas para contratação por tempo determinado 
tramitasse em caráter de urgência, afirmando que o município está precisando. 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 007/2022, acima 
referido, tenha a sua tramitação em caráter de urgência, nos termos do artigo 37, § 1º da Lei 
Orgânica. 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 mencionado. 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 007/2022, acima referido. 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 prosseguindo, destacou que o Projeto de Lei Nº 
07/2022 prevê a contratação de sete motoristas e o município necessita com urgência dessas 
contratações, que também prevê a contratação de dois Agentes Comunitários. Afirmou que, na 
condição de Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o seu parecer é pela 
aprovação do Projeto de Lei Nº 07/2022. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva Rocha, afirmou que o seu parecer é pela 
aprovação do Projeto de Lei Nº 07/2022, questionando aos membros da Comissão (Vereadores:
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Adriano e Tertulina), se estavam de acordo com o referido parecer? Não houve manifestação
contra, sendo o referido parecer aprovado por unanimidade por esta comissão. Na sequência, o
Senhor Presidente, colocou em votação as demais matérias: b) – Pareceres verbais apresentados 
pelas Comissões Permanentes sobre o Projeto de Lei nº 007/2022, que “Dispõe sobre abertura de 
vagas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá outras providências”.  Em questão de ordem, o Vereador
Reinalvo questionou se cabe somente ao Presidente se manifestar em nome da Comissão, 
destacando ser membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, mas o Presidente se 
manifestou e não questionou aos demais membros se estavam de acordo com o parecer. Afirmou 
que o Vereador Ronaldo questionou para a Vereadora Tertulina se ela estava de acordo com o 
parecer. Em resposta, o Vereador José Antônio, disse que o colega Reinalvo gosta de criar 
polêmica, enfatizando que se manifestou como presidente da comissão e cabe aos membros 
também se manifestarem. O Vereador Reinalvo, falou que o Vereador Ronaldo questionou aos 
membros da comissão que preside, e que o Vereador José Antônio não questionou aos membros 
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se estavam de acordo com o parecer, 
lembrando que o mesmo ocorreu na sessão anterior. O Vereador José Antônio, falou que o 
Vereador Reinalvo poderia dar o seu voto a favor ou contra o parecer apresentado. O Vereador
Reinalvo, mencionou que caberia ao Presidente da comissão questionar aos membros se estão de 
acordo ou não com o parecer apresentado, salientando que o seu objetivo não era de criar 
polêmica, mas fazer o que é certo. O Vereador José Antônio solicitou do Presidente que o 
Regimento Interno fosse seguido e que a sessão seja sempre suspensa para que os membros das 
comissões se reúnam para elaborar o parecer verbal. Desculpou-se com o Vereador Reinalvo pela 
sua falha, destacando que o Edil poderia se manifestar a favor ou contra o parecer apresentado.
Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir, solicitou ao Presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final que questionasse aos membros da comissão se estavam de acordo com o 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei Nº 07/2022. Em seguida, o Vereador José Antônio,
questionou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereadores 
Reinalvo e Ronaldo, se estavam de acordo com o parecer verbal a favor da aprovação do Projeto 
de Lei Nº 07/2022, sendo respondido pelos mesmos que estavam de acordo. Dando continuidade, 
o Senhor Presidente, voltou a colocar em votação os pareceres verbais, acima mencionados, sobre
o Projeto de Lei Nº 07/2022. 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 Projeto de Lei nº 007/2022, acima referido. c) - Primeira discussão e votação do
Projeto de Lei nº 007/2022 que “Dispõe sobre abertura de vagas para contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras
providências”; Em discussão, o Vereador Márcio Aparecido, disse encarar com surpresa a 
tramitação de um projeto dessa importância no legislativo pouco tempo depois da câmara ter 
aprovado um projeto de lei autorizando o poder executivo a realizar processo seletivo para 
contratação temporária. Disse ainda, não ser contra a contratação das pessoas, que é favor de gerar 
renda para a população, mas a administração municipal deveria ter se planejado melhor, já que o 
outro projeto deve ter seis meses de aprovado. Questionou como pouco tempo depois o executivo 
decidiu pela contratação de mais sete motoristas, enfatizando que se o projeto fosse para menos 
vagas até entenderia. Em resposta, o Vereador José Antônio, esclareceu que o projeto de lei, é 
para chamar quem está no cadastro de reserva do processo seletivo realizado previamente pela 
administração municipal. O Vereador Márcio Aparecido, falou que a redação do projeto de lei 
está malfeita, destacando que da forma como o projeto foi apresentado, as pessoas nas redes 
sociais estavam acreditando que seriam contratadas pessoas que não fizeram o processo seletivo. 
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O Vereador José Antônio, mencionou que o município não pode contratar porque celebrou um 
TAC proibindo contratações, ressaltando que o objetivo do projeto de lei é permitir que o poder 
executivo chame as pessoas que estão no cadastro de reserva, e que para isso será necessária a 
aprovação da Câmara de Vereadores. O Vereador Márcio Aparecido, disse não ter entendido 
dessa forma, que o projeto lido está autorizando o município a contratar nove funcionários. Em 
parte, o Vereador Almir, afirmou que o referido projeto de lei realmente autoriza a contratação, 
mas antes fala em abertura de vagas, destacando que no projeto de lei que autorizou a realização 
do processo seletivo estavam previstas uma determinada quantidade de vagas, que se o executivo 
quiser chamar quem está na cadastro de reserva, precisa de autorização da câmara de vereadores. 
Enfatizou que o objetivo do projeto é permitir que o poder executivo chame as pessoas que 
fizeram o processo seletivo e estão no cadastro de reserva. O Vereador José Antônio, solicitou 
que o Presidente autorizasse a Secretária a fazer a leitura do artigo 1º do projeto de lei nº 
007/2022, o que foi concedido. Em seguida, fez a leitura do Artigo 1º do Projeto de Lei nº 
007/2022, com o seguinte teor: “...Art. 1º: Ficam abertas as vagas descritas no anexo I para 
atender as necessidades temporárias e de excepcional interesse público, ficando o Poder Executivo 
Municipal autorizado a contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 
previstos na Lei Municipal Nº 968/2021. Em seguida, o Senhor Presidente, destacou que o artigo 
2º do citado projeto de lei, é bem mais específico, instituindo que o recrutamento do pessoal será 
feito em observância da ordem classificatória do cadastro de reserva do Processo seletivo do 
Edital Nº 01/2021. O Vereador Márcio Aparecido, disse ter esclarecido a sua dúvida, 
ponderando que o mencionado projeto de lei chegou e já foi colocado em votação, que seria 
melhor se a Mesa Diretora tivesse tirado cópias do projeto para entregar aos vereadores antes da 
votação. Em aparte, o Vereador Sivaldo, disse que também queria uma cópia do projeto de lei nº 
007/2022, salientando que o debate serviu para esclarecer algumas dúvidas, que é sempre bom 
quando o Vereador manifesta a sua dúvida e provoca a discussão, ressaltando que muitas pessoas 
que estão assistindo à sessão pelas redes sociais podem ter ficado com a mesma dúvida e é preciso 
esclarecer a população. Na sequência, o Senhor Presidente, voltou a colocar o Projeto de Lei nº 
007/2022, acima referido, em primeira votação. 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 007/2022, acima mencionado; d) – Segunda e última discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 005/2022, que “Dá nova redação aos Artigos 2º e 3º da Lei Municipal 
nº 952/2019, 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 005/2022, acima mencionado; e)- Indicações apresentadas pelo Vereador 
Ronaldo da Silva Rocha, acima transcritas: I -  acima transcritas, sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; f) - Indicação apresentada pela Ver. Marcio Aparecido 
Araújo Rocha, para a “Disponibilização de veículos para transportes de pessoas para tratamento de 
saúde de locais da Zona Rural do Município de Ituaçu”, acima transcritas, sendo as referidas 
indicações aprovadas por unanimidade de votos; g) - Indicação apresentada pelo Ver. Adriano 
Silva Machado, para a “Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes Situada na Localidade de 
Riachão”, acima transcrita, sendo a referida indicação, aprovada por unanimidade de votos; h) -
Indicação apresentada pelo Ver. Edinei de Novais Ferreira, para a “Reforma no Cemitério do 
CapimAcu”, acima transcrita, sendo a referida indicação, aprovada por unanimidade de votos. 
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, saudou a todos os presentes, aos internautas, e em 
seguida, agradeceu ao prefeito municipal, Senhor Phellipe Brito, por ter efetivado o pagamento do 
terreno no povoado Bonito ao cidadão Lino Inácio, destacando que a construção do ginásio de 
esportes foi uma solicitação feita por ele e pelo Vereador José Antônio. Afirmou que a licitação já 
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está em andamento, que o mais breve possível o ginásio será construído, ao tempo em que, 
solicitou do poder executivo a instalação de braços de luz no povoado do Catingueiro. Na 
sequência, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos 
Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e em seguida, o Edil comentou a fala do Senhor Presidente sobre a iluminação 
pública, enfatizando ter cobrado e pedido urgência na melhoria da iluminação pública do São José, 
em razão do novenário que estava sendo realizado, lembrando que o vereador Almir afirmou que 
já estaria tudo certo para fazer a melhoria, mas não foi feita. Em aparte, o Vereador Almir, disse 
que ainda não foi feita tal melhoria porque o município só tem um eletricista, o qual está afastado
por problema de saúde. Disse que já manteve entendimento com o prefeito para verificar a 
possibilidade de contratar outro eletricista, ou então contratar uma empresa especializada, já que o 
município não pode fazer contratação direta. Pediu desculpas aos moradores do São José por não 
ter sido feito o serviço ainda. Prosseguindo, o Vereador Márcio Aparecido, comentou sobre a 
limpeza da cidade, afirmando estar muito preocupado, que deixou seu carro na oficina e veio 
caminhando para sessão, que no caminho um cidadão o parou para questionar como pode ficar 
desse jeito, com os passeios cheios de mato? Afirmou ter dito ao cidadão que faria essa cobrança 
na presente sessão, pedindo que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos se manifestasse sobre o 
porquê de ainda ter tanto mato na cidade. Continuando, disse ser necessário aumentar a oferta de 
atendimento odontológico para crianças, ressaltando ter tomado conhecimento de que o PSF da 
Sede só está disponibilizando apenas um dia na semana para esse tipo de atendimento. Solicitou
ao Senhor Presidente, o envio de ofício para a Secretária de Saúde pedindo informações sobre a 
oferta de atendimento odontológico infantil na sede do município, questionando se realmente só 
está sendo disponibilizado em um dia da semana. Mencionou que o serviço de recuperação das 
estradas está sendo feito, que as chuvas deram uma compactada no solo, mas é preciso intensificar 
o encascalhamento. Reiterou a cobrança da roçagem das estradas, destacando ter feito essa
cobrança na sessão anterior, mas nada foi feito, citando como exemplo, a estrada que dá acesso do
Riachão e São José, passando pela Santa Clara. Dando continuidade, o Edil afirmou que muitos
projetos estão sendo votados em caráter de urgência, solicitando da Mesa Diretora que
disponibilizasse uma cópia dos projetos para todos os vereadores antes da sessão e não somente
para os membros das comissões, ressaltando que alguns não acompanham com atenção a leitura e
tendo uma cópia do projeto ficará mais fácil. Salientou que isso vai evitar que os vereadores votem
nos projetos sem ter total conhecimento do que se trata, enfatizando que a Secretária da Câmara
faz a leitura de boa-fé, mas não tem como assimilar todas as informações apenas ouvindo uma
vez. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida,
o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a melhoria da iluminação pública da
estrada da Gruta da Mangabeira, afirmando ter passado no trecho e visto que a maioria das
lâmpadas estão queimadas, salientando que o trecho mais perigoso é perto da ladeira e na curva do
aeroporto. Lembrou que o Vereador Euvaldo Figueiredo sempre cobrava esse tipo de benefício
para os moradores do referido Povoado em outras legislaturas. Ver. José Antônio Brito Fontana:
Saudou a todos os presentes, e continuando, o Edil agradeceu pediu o apoio de todos os
vereadores para aprovar o Projeto de Lei nº 006/2022, que dispõe sobre a mudança do Dia do
Evangélico no município. Sobre o Projeto de Lei Nº 07/2022, afirmou que os questionamentos
feitos pelo Vereador Márcio Aparecido serviram para esclarecer a todos, enfatizando que o
executivo fez o processo seletivo, chamou todos os aprovados, mas verificou a necessidade de
chamar mais pessoas que estão no cadastro de reserva, ao tempo em que, agradeceu a todos os
vereadores pela aprovação do mencionado projeto de lei em caráter de urgência. Em seguida,
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parabenizou o prefeito Phellipe Brito e os deputados Marquinhos Viana e Paulo Magalhães, pela 
conquista de um aparelho para ultrassonografia para o município. Disse que até a próxima semana 
o aparelho será instalado e vai dar um suporte melhor para a comunidade e para o povo. Comentou
a fala do Senhor Presidente, afirmando que o ginásio de esporte no povoado do Bonito já está com
toda a documentação pronta e paga, que a obra será realizada com recursos próprios da Prefeitura,
que a comunidade em breve receberá esse importante benefício. Agradeceu ao prefeito Phellipe
Brito, pelo tapa buraco na estrada da Gruta da Mangabeira, o qual já estar quase concluído,
ressaltando ter sido uma cobrança sua e do Vereador Almir para beneficiar os moradores daquela
região. Afirmou que o município já fez a licitação para compra de lâmpadas e braços de luz, que
em breve o benefício vai chegar a todas as regiões, enfatizando que o município estava às escuras,
mas a atual administração está clareando Ituaçu, em todos os sentidos, salientando que o prefeito
Phellipe está trabalhando para clarear, dar transparência, fazendo um trabalho para toda a
comunidade. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em
seguida, o Edil afirmou que o município tem muitas pessoas inteligentes, tem um prefeito jovem e
trabalhador que está buscando melhorias para todos e está correndo atrás de recursos todos os dias.
Disse que o gestor é elogiado pelo governador da Bahia em todo lugar que passa, ressaltando que,
apesar do município ter muitas pessoas inteligentes, fica triste de ver nas redes sociais pessoas
torcendo pelo fracasso do prefeito. Mencionou que o prefeito é jovem, humilde e com pé no chão,
que anda de cabeça erguida, tem muita força de vontade para lutar pelo município e está fazendo
um papel brilhante, uma administração jamais vista antes em Ituaçu, trabalhando bem em todos os
setores.  Disse ter tomado conhecimento de boas notícias da última ida do prefeito em Salvador,
mas que vai deixar que o próprio gestor fizesse o anúncio porque o mérito da conquista é dele.
Falou que não adianta as pessoas tentarem denegrir o trabalho do prefeito porque não vai
conseguir, porque o trabalho está sendo muito bem-feito, com alicerce, não feito em cima de areia,
de qualquer jeito. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo, disse estar feliz por saber que, a partir
da próxima semana, as máquinas vão trabalhar na recuperação das estradas dos Gerais, destacando
ter feito esse pedido na última sessão e agora está sendo atendido. Disse que esse é o momento
apropriado, antes da colheita, afirmando que os produtores precisam de boas estradas para escoar a
produção do café, que essa atividade gera emprego e renda no município. Falou que as máquinas
vão fazer a escavação do cascalho, juntar material para fazer os aterros das manilhas, destacando
que alguns trechos estão ruins e é preciso começar e terminar o trabalho no mesmo dia porque não
dá para interromper o tráfego de veículos. Parabenizou a princesinha Rayne Almeida por ter sido
campeã do Troféu Gerando Salvações, evento que reuniu muitos artistas famosos do mundo
gospel. Disse que Rayne Almeida está fazendo sucesso em todo o Brasil, rogando a Deus que ela
continue trilhando esse caminho nos palcos do Brasil e do mundo, com o apoio e dedicação do seu
pai.  Falou que o pai da menina percebeu o talento da filha e está correndo atrás, sem impor nada,
ressaltando que se Deus deu o talento, tem que correr atrás porque um dia consegue. Ver. Sivaldo
Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil falou que a
localidade de Boca da Mata era abastecida por um sistema da prefeitura, que a rede foi desligada e
a comunidade começou a ser abastecida pela Central das Águas, mas duas famílias ainda não
estavam interligadas no sistema da Central das Águas e ficaram sem água por alguns dias, tiveram
que comprar bomba e providenciar água de outro local. Em seguida, o Senhor Presidente, disse
que houve uma queda de energia na sede da Câmara, que foi preciso reiniciar o computador e
religar o serviço de som. Dando continuidade, voltou a franquear a palavra ao Vereador Sivaldo
para dar continuidade na sua fala. Prosseguindo, o Vereador Sivaldo, falou que antes de desligar
o sistema de abastecimento da prefeitura era preciso ter certeza de que todos já estavam
interligados no sistema da Central das Águas para evitar esse tipo de transtorno. Disse que as
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pessoas deveriam ter sido avisadas com antecedência para que pudessem se programar, armazenar 
água para não ficarem desabastecida nesse período de transição, ressaltando que essas duas
famílias não tinham conhecimento de que o sistema seria desligado e não armazenaram água. 
Salientou que a Central das Águas já corrigiu o problema e fez a interligação dessas duas casas na 
rede de abastecimento, mas um morador ficou oito dias sem água porque a rede da prefeitura foi 
desligada. Falou que isso serve de alerta para que o mesmo erro não ocorra novamente, 
ressaltando que o projeto de lei foi aprovado pela câmara com uma emenda que garante o 
abastecimento pela prefeitura nas comunidades que não queiram aderir ao sistema da Central das 
Águas. Afirmou que a emenda foi proposta pelo Vereador Ronaldo, destacando que também fazia 
parte da comissão, enfatizando que se a pessoa não quiser aderir ao sistema da Central das Águas, 
a prefeitura tem que manter o sistema próprio. Em aparte, o Vereador Almir, destacou que o 
projeto foi aprovado com a emenda proposta pelo Vereador Ronaldo, que na verdade a emenda é 
para garantir que as comunidades que não queiram aderir ao sistema da Central das Águas sejam 
abastecidas pelo sistema mantido pela prefeitura. Disse que, a partir do momento que a localidade 
opta pela adesão ao sistema da Central das Águas, todos os moradores têm que aderir porque o 
sistema da prefeitura é desligado. Em parte, o Vereador Ronaldo, ratificou as palavras do 
Vereador Almir, afirmando que a prefeitura é obrigada a continuar fornecendo água nas localidade 
que não aderirem ao projeto da Central das Águas. Destacou que até hoje a sua comunidade é 
abastecida pela prefeitura porque a maioria quis assim, mas se no futuro a maioria optar por aderir 
ao sistema da Central das Águas, todos os moradores precisam aderir. Continuando, o Vereador
Sivaldo, disse ter visto o projeto das regiões de Mamona, Tamboril e outras, que conversou com 
engenheiro e ele disse que a região de Barbosa não está concluída, salientando que neste caso a 
prefeitura deve manter o sistema em funcionamento. Ressaltou que esse morador de Boca da Mata 
questionou com razão por que não tinha terminado ainda o serviço, a prefeitura desligou a bomba 
e ele ficou sem água. Em seguida, o Edil , falou sobre a recuperação das estradas, afirmando que 
o Vereador Almir sempre comenta sobre a programação, que leva essa informação para as
comunidades, que as máquinas começaram o trabalho no povoado de Mamona, depois foi para
outras região, retornou na semana passada, mas tornou a sair e a deixou a estrada sem concluir.
Destacou que a população está cobrando e reclamando da situação das estradas, pedindo
informações ao Vereador Almir Pessoa sobre a programação. Em aparte, o Vereador Almir,
mencionou que a programação inicial era fazer a região de Mamonas, que começou fazendo o
trecho que faltava entre Santo Antônio de Carolo até Mamona, depois iria fazer até a entrada da
Piaba. Disse ter conversado com o Secretário e ele informou que três máquinas quebraram, que foi
preciso deslocar as máquinas para finalizar um reparo, mas já vai retornar na segunda-feira para
fazer o reparo nas estradas de Mamonas, Capim-Açu, Taquari, São Mateus, Riacho do Padre e
Riacho do Mel. O Vereador Sivaldo, agradeceu ao Vereador Almir pela informação,
questionando ao Edil se será feito o encascalhamento de alguns trechos que necessitam desse
serviço. Em resposta, o Vereador Almir, disse que o prefeito Phellipe Brito tem a meta de
encascalhar todas as estradas principais do município, que já conversou com o Secretário sobre a
necessidade de encascalhar algumas ladeiras da região da Mamona, inclusive para deslocar mais
máquinas para ajudar a fazer esse serviço. Salientou que o Secretário está vendo a programação
para mandar a caçamba e o carro-pipa para ficar uma estrada melhor. O Vereador Sivaldo,
agradeceu ao Vereador Almir, e em seguida agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão,
agradeceu a participação dos internautas, destacando ser muito importante que as pessoas
acompanhem o trabalho do legislativo municipal. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos
os presentes, aos internautas, e em seguida, a Vereadora parabenizou o deputado José Rocha pelo
voto favorável ao projeto que beneficia os técnicos de enfermagem, destacando ser importante
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valorizar os profissionais das áreas de saúde e educação. Pediu ao prefeito e à Secretária de Saúde 
que verifiquem a situação do PSF de Lagoa da Lage, salientando que a situação ter bastante 
cupim, que quatro salas estão sem as portas, que é preciso reformar a unidade. Disse que se o 
gestor não estiver acreditando no que estava falando, basta conferir pessoalmente a situação. Ver.
Edinei de Novais Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, ao tempo em que, parabenizou o Secretário 
Átila por não medir esforços para atender seus pedidos de reparo nas estradas que estão em 
situação mais crítica, pedindo aos moradores do Capim-Açu e Taquari que tenham paciência, que 
na próxima semana a máquina vai fazer o serviço. Ressaltou que a máquina vai concluir o serviço 
no Marçal para depois seguir para estas regiões, salientando que a máquina quebra e isso atrasa a 
programação. Parabenizou o prefeito, afirmando ter pedido a recuperação da estrada de Santo 
Antônio de Calouro, que o gestor mandou fazer e quase esse trecho era beneficiado. Disse ao 
Vereador Sivaldo que em breve as máquinas vão fazer a recuperação da estrada da Mamona, 
destacando que o Vereador José César Wanderley pediu a recuperação das estradas do São 
Mateus, Riacho do Mel e Riacho do Padre e foi atendido, já tendo sido feito uma parte e outra 
máquina vai concluir. Ver. Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e
prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, agradeceu ao deputado 
Marquinho Viana pela participação na cavalgada de Barra da Estiva até a Gruta da Mangabeira, no 
domingo. Agradeceu a Lena e toda sua família pelo belo churrasco oferecido. Agradeceu ao 
Secretário de Transporte por não medir esforço para atender aos pedidos de recuperação das 
estradas, salientando que muitas estavam em péssimo estado, que já recuperou muitos trechos no 
Curralinho e na Baraúna. Comentou que uma pessoa usou a rede social para denegrir a sua 
imagem em razão de um erro cometido na fala, destacando que ninguém é perfeito, que perfeito só 
Deus, que errar é humano. Disse que essa pessoa por ser linda, mas um dia vai envelhecer e vai 
errar também. Salientou não te r pedido o voto a ela, não a conhece, não conhece sua família, 
pedindo que ela a respeite, assim como a respeita. Pediu que essa pessoa consultasse um advogado 
sobre a possibilidade de ser condenada ao pagamento de danos morais, ressaltando já ter feito o 
print de todos os comentários e levado ao conhecimento de uma advogada, que a profissional 
garantiu que ele pode ingressar com uma ação por danos morais. Dando continuidade, agradeceu 
ao prefeito Phellipe Brito por ter conseguido um aparelho de ultrassom para o hospital, ressaltando 
que em breve o aparelho será instalado, que todos sabem da dificuldade para levar um paciente 
para Brumado ou Vitória da Conquista para fazer ultrassom. Em aparte, o Senhor Presidente,
disse não ter conhecimento de quem foi a pessoa que ofendeu o Vereador Joel, destacando que a 
transmissão da sessão ao vivo foi aprovada por todos os vereadores para dar mais transparência ao 
trabalho legislativo. Falou que entre os onze vereadores não tem nenhum médico, advogado, 
professor ou pós-graduado, que eventualmente os Edis vão cometer erros nas suas falas e as 
pessoas precisam respeitar as origens de cada um dos vereadores. Pediu que as pessoas refletissem 
antes de fazer uma crítica, de tentar diminuir outra pessoa, principalmente em rede social. 
Prosseguindo, o Vereador Joel, mencionou que os vereadores não usam as redes sociais para falar 
mal de ninguém, voltando a destacar já ter consultado uma advogada sobre esse caso e a 
profissional garantiu que ele tem direito de ingressar com uma ação de indenização por danos 
morais. Afirmou que quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Agradeceu a toda equipe da 
Secretaria de Saúde pelo trabalho que vem realizando, especialmente a Iêda, que é responsável 
pela marcação das viagens e que sempre atende a todos com o maior carinho. Ver. Almir Santos
Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil agradeceu ao prefeito 
Phellipe Brito por dar continuidade no asfalto em Tranqueiras, afirmando que esteve lá no dia 
anterior juntamente com o encarregado da prefeitura, com o engenheiro para finalizar a medições 
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das ruas onde serão executados os calçamentos. Disse que serão pavimentados os trechos entre o 
depósito de Binha até o rio, do poço de Lei até o açougue de Dinho, na rua da casa de Marília, no 
fundo do mercado, na rua do seu amigo Alan do açougue e na rua de Lucinha. Agradeceu ao 
prefeito por mais essa obra em Tranqueiras, pelo reparo da estrada da Gruta, destacando que a 
obra tinha sido paralisada por falta de material, mas será finalizada até segunda-feira. Agradeceu 
ao deputado Marquinhos, ao prefeito Phellipe Brito e a todos os envolvidos nesta obra. Afirmou 
que já está sendo feito uma reforma na quadra da Gruta da Mangabeira, antes do início do 
campeonato, com reparo no piso, refletores e pintura. Em aparte, o Senhor Presidente, questionou 
ao Vereador Almir se a rua de Bia vai ser asfaltada? Em resposta, o Vereador Almir disse que 
sim. Dando continuidade, agradeceu ao prefeito, ao secretário Átila, pela estrada do Riacho do 
Padre, que está sendo finalizada, salientando que será enviada uma patrol para dar mais qualidade 
no serviço. Agradeceu ao secretário Átila, aos operadores por não medirem esforços para atender 
os seus pedidos. Comentou a fala do Vereador Sivaldo Ferreira, destacando ter conversado com o 
Secretário Átila e ele informou que a máquina já está na região da Mamona, dando continuidade 
ao serviço. Pediu a roçagem da estrada que liga o Açude a Tranqueiras. Parabenizou o prefeito 
pela estrada do Boqueirão, afirmando que o trecho nunca foi feito, que esteve lá com o Secretário 
Átila e os moradores estão muito felizes. Disse ser preciso mostrar trabalho para que as pessoas 
tenham mais conforto para transitar. Prosseguindo, o Edil disse que já estava tudo programado 
para fazer a melhoria da iluminação pública em Tranqueiras, Mamona, Piaba, Jatobá, Marçal, São 
José e Bonito, mas devido o afastamento por motivo de saúde do eletricista, o prefeito está vendo 
o que vai fazer. Afirmou que várias lâmpadas da estrada da Gruta estão queimadas, que é preciso
dar manutenção neste trecho, bem como na comunidade da Gruta. Prosseguindo, agradeceu ao
governo do estado pelas cirurgias eletivas que serão realizadas na Policlínica de Brumado.
Agradeceu ao deputado Marquinhos Viana pela conquista de uma emenda de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para aquisição de combustível para as máquinas e um aparelho de ultrassonografia para
o município.  Disse ainda, que esteve com a Diretora de Esporte para tratar das demandas dos
desportistas, afirmando que eles estão cobrando a realização dos campeonatos, que é preciso
iniciar o campeonato de futsal e de futebol de campo, salientando que o estádio vai passar por uma
pequena reforma. Prosseguindo, disse ter conversado com o Secretário de Administração Antônio
José, com o Assessor Jurídico Dr. Helcônio e com a Secretária de Educação Àdila sobre o reajuste
dos professores, salientando ter sido informado que as folhas já estão prontas e os professores vão
receber o pagamento. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito por não medir esforços para cumprir os
compromissos, destacando que em nenhum momento o gestor se posicionou contra o reajuste. Em
seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Lider do Prefeito. Fazendo uso da palavra, o
Lider do Prefeito, Ver. José Antônio Brito Fontana, agradeceu a presença da Diretora de
Esportes, afirmou que nas suas falas sempre se refere às obras realizadas com recursos próprios,
enfatizando acreditar que nem todos sabem que estão sendo feitas com recursos próprios, que é
preciso ter transparência na aplicação dos recursos públicos. Afirmou que a quadra do Bonito está
sendo licitada, que várias empresas estão participando da licitação, que o valor da obra está
estimado em R$ 680.572,14 (seiscentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatorze
centavos) e a empresa que oferecer o menor valor vai ganhar a licitação. Falou que a prefeitura
manteve quatro máquinas trabalhando diariamente durante noventa dias na recuperação das
estradas, que agora três máquinas apresentaram defeito, mas já estão passando por manutenção e o
trabalho vai continuar. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito não mede esforços na recuperação
das estradas, que o povo é testemunha que o município conserta e a chuva destrói. Disse que o
Secretário Átila não mede esforços, está sempre presente nas comunidades. Salientou que a parada
ocorreu em virtude das máquinas terem quebrado, que estava presente quando o Vereador Edinei
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solicitou o reparo de um trecho ao prefeito, que o gestor autorizou, mas infelizmente aconteceu 
esse imprevisto e os moradores precisam ter paciência, que em breve o serviço será executado. 
Afirmou que após a conclusão do trecho pedido pelo Vereador Edinei, as máquinas vão fazer a 
manutenção da estrada que liga o Guigó a Canabrava, que naquele dia as máquinas estavam 
trabalhando na região do Boqueirão, fazendo um ótimo trabalho. Disse que o prefeito não para, 
que o povo precisa ter um pouco de paciência. Afirmou que o ginásio de esportes do Bonito será 
uma obra moderna, com arquibancada, cobertura, vestiário, de primeiro mundo. Logo após, o 
Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, desejou a todos um bom final 
de semana e, nada mais havendo se tratar, declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a 
presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos 
Pessoa – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte e cinco de março de dois mil e vinte e dois. 
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Ata da Quinta Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e nove dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte 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, Reinalvo Rocha Ferreira 
Ronaldo da Silva Rocha e Tertulina Silva Andrade. Ausentes os Vereadores: Sivaldo Ferreira da 
Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha e Ednei de Novais Ferreira (faltas justificadas). Constatado o 
quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, saudou a todos os presentes, aos
internautas, destacando que esta Sessão Extraordinária tem na sua pauta a Segunda e última  
discussão e votação do Projeto de Lei Nº 07/2022, que “ dispõe sobre a abertura de vagas para
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, de excepcional interesse
público e dá outras providências”. Em seguida, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos. Usou
da palavra, o Vereador José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e
prosseguindo, o Edil afirmou que o Projeto de Lei Nº 07/2022 já foi aprovado em primeira discussão
e votação na sexta sessão ordinária, e que na presente sessão ocorrerá a segunda e última discussão e
votação do mesmo. Em seguida, apresentou emenda ao referido projeto de lei, destacando ter sido a
mesma pedida pelo Poder Executivo, acrescentando mais duas vagas na área de serviços gerais, com
o seguinte teor: Emenda ao Projeto de Lei nº 007, de 29 de março de 2022. “Acrescenta ao anexo I
deste Projeto de Lei a proposta de abertura de duas vagas de Auxiliar de Serviços Gerais”. Art. 1º -
Fica acrescentado ao Anexo I, do Artigo 1º deste Projeto de Lei, a abertura de duas vagas de Auxiliar
de Serviços Gerais, passando o referido Anexo I a vigorar com a seguinte redação: ANEXO I –
Cargo: Agente Comunitário de Saúde Zona Rural Povoado de Tranqueiras; Vagas: 01 vaga; Carga
Horária: 40hs;Vencimento Base: R$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais); Cargo:
Agente Comunitário de Saúde Zona Urbana – SEDE II;  Vagas: 01 vaga; Carga Horária:
40hs;Vencimento Base: R$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais); Cargo: Motorista
Categoria “D”;  Vagas: 07 vagas; Carga Horária: 40hs;Vencimento Base: R$ 1.212,00 (hum mil,
duzentos e doze reais); Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais; Vagas: 02 Vagas; Carga Horária:
40hs;Vencimento Base: R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais). Ituaçu, 29 de março de 2022.
José Antônio Brito Fontana – Vereador – PSB; Adriano Silva Machado – Vereador – PSB; Almir
Santos Pessoa - Vereador – PSD; José César Wanderley Brito – Vereador – PP; Phellipe Ramonn
Gonçalves Brito – Prefeito do Município de Ituaçu. JUSTIFICATIVA: A abertura de novas vagas de
Auxiliar de Serviços Gerais se justifica diante das situações de afastamento e licenças de servidores
desta área, gerando uma defasagem de pessoal capaz de comprometer a continuidade dos serviços
públicos. Notadamente nas demandas das Secretarias do Município. José Antônio Brito Fontana –
Vereador – PSB; Adriano Silva Machado – Vereador – PSB; Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD;
José César Wanderley Brito – Vereador – PP; Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito do
Município de Ituaçu. Continuando, o Vereador José Antônio, solicitou ao Senhor Presidente que
colocasse a emenda em votação no plenário, antes da realização da segunda e ultima discussão e
votação do Projeto de Lei Nº 07/2022. Na sequência, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO
DIA, e colocou em votação a emenda do Poder Executivo, apresentada pelo Líder do Prefeito,
Vereador José Antônio Brito Fontana, que acrescenta mais duas vagas ao Projeto de Lei Nº 07/2022,
que dispõe sobre a abertura de vagas para contratação por tempo determinado para atender à
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necessidade temporária, de excepcional interesse público e dá outras providências. Usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Tertulina Silva Andrade: Questionou ao Vereador José 
Antônio se já sabia quais localidades serão beneficiadas com essas duas novas vagas. Em resposta, o 
Vereador José Antônio, disse não ter conhecimento, que a definição da localidade vai ficar a critério 
do Poder Executivo. Em seguida, todos os Vereadores votaram favoráveis a aprovação da emenda 
sobre o Projeto de Lei nº 007/2022, acima transcrita. Prosseguindo, o Senhor Presidente, declarou
aprovada por unanimidade de votos, a mencionada emenda. Continuando, o Senhor Presidente
colocou em Segunda e última discussão e votação do  Projeto de Lei Municipal nº 001/2022, que
“Projeto de lei nº 007/2022 , que “dispõe sobre a abertura de vagas para contratação por tempo 
determinado para atender à necessidade temporária, de excepcional interesse público e dá outras 
providencias”, com a emenda apresentada ao mesmo. Todos os Vereadores votaram favoráveis a 
aprovação do mencionado projeto de lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente, declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o referido Projeto de Lei nº 007/2022, com a emenda apresentada ao mesmo. 
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 vinte e nove de março dois mil e 
vinte e dois.
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____________________________________________

____________________________________________
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____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e nove dias do mês de março 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 Secretárias os Vereadores: Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário) e 
Joel Teixeira Silva (2º Secretário).Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o 
Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César Wanderley Brito (Presidente); Adriano 
Silva Machado (Vice-Presidente); Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva 
(2º Secretário); Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana. 
Ausentes os Vereadores, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de 
Novais Ferreira (faltas justificadas). 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 aos
Presidentes das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e
Orçamento os pareceres sobre o Projeto de Lei Nº 06/2022, que “Dá nova redação ao artigo 1º
da Lei Municipal Nº 747/2006 e dá outras providências”. Em seguida, o Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador José Antônio Brito Fontana,
saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil afirmou que o seu parecer como Presidente
da referida Comissão, é pela aprovação, questionando aos vereadores Ronaldo e Reinalvo se
estavam de acordo com o referido parecer, tendo sido respondido pelos mesmos que estavam
de acordo. O Vereador José Antônio, então, exarou o parecer verbal favorável pela aprovação
do Projeto de Lei Nº 06/2022, que trata da mudança do Dia do Evangélico. Fazendo uso da
palavra, o Presidente da Comissão e Finanças e Orçamento, Vereador Ronaldo da Silva
Rocha, mencionou que o seu parecer como Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento é
pela aprovação do Projeto de Lei Nº 06/2022, questionando aos vereadores Adriano e Tertulina
se estavam de acordo, tendo sido respondido que sim. O Vereador Ronaldo afirmou então que
o parecer da citada Comissão é pela aprovação do Projeto de Lei Nº 06/2022, acima
mencionado. Na sequência, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em
discussão e votação, as seguintes matérias: a) – Pareceres Verbais apresentados pelas
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento,
sobre o Projeto de Lei Nº 06/2022, que ¨Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal Nº
747/2006 e dá outras providências.¨ Todos os Edis votaram favoráveis aos mencionados
pareceres. Após a votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado, declarando que os
referidos pareceres foram aprovados por unanimidade de votos; b) – Primeira discussão e
votação do Projeto de Lei Nº 06/2022, que ¨Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal Nº
747/2006 e dá outras providências.¨ Todos os Edis votaram favoráveis ao citado Projeto de Lei.
Todos os Edis votaram favoráveis ao citado Projeto de Lei. Após a votação, o Senhor
Presidente proclamou o resultado, declarando aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de
Lei Nº 06/2022, acima mencionado. Dando prosseguimento, 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 manifestou
os seus sentimentos aos familiares de D. Isabel Vieira Cruz pelo seu falecimento, afirmando
que a mesma era uma pessoa maravilhosa, amiga e companheira. Manifestou os seus

Fl. 50V

22/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 17

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

sentimentos aos familiares de Dalila Pereira Novaes, conhecida como Dal, destacando que a
mesma era uma pessoa maravilhosa, do bem e amiga. Ver. José Antônio Brito Fontana:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e prosseguindo, o Edil destacou que na sessão
anterior já tinha comentado sobre a conquista de um aparelho de ultrassom para o município,
parabenizando o prefeito Phellipe Brito e os deputados Marquinho Viana e Paulo Magalhães
pela conquista. Destacou que o aparelho de ultrassonografia já está no município, que no dia
anterior esteve com o prefeito Phellipe para receber o aparelho, enfatizando que o equipamento
vai melhorar o atendimento e dar uma assistência melhor para a comunidade de Ituaçu,
evitando que seja preciso se deslocar até outros municípios para ter acesso ao exame. Ver.
Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil
pediu ao Presidente e ao Secretário que tenham mais atenção com os pedidos feitos pelos
vereadores, afirmando que esteve com a Secretária de Saúde e ela informou não ter recebido
nenhum convite para participar da sessão, salientando que fez tal pedido no ano passado e
reiterou o pedido esse ano, mas não chegou ao conhecimento da Secretária de Saúde.  O
Senhor Presidente, falou que o ofício foi encaminhado para o poder executivo e está
aguardando uma resposta. Em aparte, o Vereador Almir, disse ter conversado pessoalmente
com a Secretária de Saúde sobre o convite para ela participar da sessão, solicitando que seja
enviado um ofício com protocolo de recebimento para a Secretária, destacando que o objetivo é
se resguardar de futuras alegações dessa natureza. O Ver. Reinalvo falou que esteve com a
Secretária na sexta-feira passada, que ela lhe informou não ter recebido nenhum convite para
participar da sessão, mas que já conversou pessoalmente com a mesma e conseguiu resolver a
demanda, salientando que não é mais necessária a sua presença na sessão. Ver. Tertulina
Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas, ao tempo em que, desejou a
todos um bom final de semana, com a proteção de Deus. Ver. Ronaldo a Silva Rocha: Saudou
a todos os presentes, aos internautas, e continuando, o Edil agradeceu ao prefeito Phellipe
Brito, ao Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito, pelo envio do Projeto de Lei Nº 06/2022, que
trata da mudança do Dia do Evangélico em Ituaçu. Disse que foi juntamente com a Pastora
Kátia Machado para conversar com o prefeito para tratar do assunto e naquele dia o projeto foi
aprovado pelos vereadores. Agradeceu a atenção do poder executivo com os evangélicos,
afirmando que a nova data já entra em vigor este ano. Afirmou que a comunidade evangélica
agradece e merece todo respeito do legislativo e do executivo, destacando ser uma comunidade
agraciada, que está sempre buscando coisas boas para o município, enfatizando que é um povo
que não tem dificuldade pra fazer suas festas, é um povo que não precisa de polícia nas festas.
Destacou que não se vê briga em festa evangélica, que é um povo abençoado e que só quer
louvar a Deus. 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 do legislativo municipal,
agradeceu ao prefeito Phellipe Brito, aos deputados Marquinho Viana e Paulo Magalhães por
terem conseguido um aparelho de ultrassom para o Hospital de Ituaçu, destacando que o
equipamento vai beneficiar todos os moradores. Falou que era difícil pra conseguir um
ultrassom em Vitória da Conquista ou Brumado, mas que agora vai ser feito no Hospital de
Ituaçu e isso é um sonho realizado. Em aparte, o Vereador Ronaldo agradeceu ao prefeito e
aos deputados pela conquista de um aparelho de ultrassom para o município, afirmando ser de
grande importância, destacando que trabalha na área da saúde e sabe da dificuldade que é para
conseguir esse exame em outros municípios. Disse que na gestão anterior passou quatro anos
sem conseguir marcar um ultrassom através da Secretaria de Saúde, mas que graças ao apoio
do Deputado Marquinho Viana conseguiu mais de 80 (oitenta) exames. Em aparte, o Vereador
Adriano, parabenizou o prefeito Phellipe Brito pela conquista de um aparelho de
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ultrassonografia, destacando ser de grande valia para o município e parabenizou também os
deputados envolvidos. Afirmou já ter conversando com o prefeito e o gestor se comprometeu a
enviar as máquinas para trabalhar nas estradas das regiões da Ingazeira e Bateia logo após a
conclusão dos serviços na região da Caatinga. Dando continuidade, o Vereador Joel agradeceu
ao Secretário de Transportes Átila pela recuperação das estradas do município, afirmando que
as máquinas estão fazendo um serviço de boa qualidade e o Secretário está de parabéns. Disse
ainda, que os evangélicos do município podem contar com o seu apoio e o seu voto a favor da
aprovação do Projeto de Lei nº 006/2022. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito por ter mandado o engenheiro
elaborar o projeto de encascalhamento que dá acesso a estrada que liga a Várzea até a sede e ao
Distrito de Tranqueiras. Agradeceu aos deputados Paulo Magalhães e Marquinhos Viana por
mais essa obra. Agradeceu ao prefeito e ao deputado Marquinhos Viana pela água da Gruta,
solicitando que fosse estendida até a Mangabeira. Afirmou que os moradores da Mangabeira
querem ter acesso à água tratada e de qualidade. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de
ofício para o Secretário Átila pedindo que enviasse a patrol para fazer o campo da Gruta da
Mangabeira, ao tempo em que, agradeceu ao prefeito pelo reparo que está sendo feito na
quadra da Gruta. Agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei Nº
07/2022, que criou mais uma vaga de Agente para o PSF de Tranqueiras. Agradeceu pelo tapa-
buraco que foi feito da sede até a Gruta da Mangabeira. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito e
aos deputados Paulo Magalhães e Marquinhos Viana pelo aparelho de ultrassom conseguido
para o município. Em seguida, o Vereador Almir, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de
ofício, com a maior brevidade possível, para a Embasa pedindo que cumpra o que foi
determinado no projeto de lei aprovado pela câmara e faça a instalação dos eliminadores de ar
nos hidrômetros. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao líder do
Prefeito. Fazendo uso a palavra o Líder do Prefeito, Ver. José Antônio Brito Fontana,
saudou a todos os presentes, agradeceu as presenças do Secretário de Assistência Social,
registrou a presença do representante brasileiro dos Conselhos Tutelares, Sr. Denilson,
destacando que estava sendo realizado um seminário em Ituaçu, na sede do legislativo
municipal. Em seguida, disse ter esperado que os colegas solicitassem um aparte na sua fala
para parabenizar o prefeito pela chegada do aparelho de ultrassonografia, destacando que o
equipamento foi uma conquista do prefeito Phellipe Brito e dos deputados apoiados por ele.
Parabenizou o Secretário de Assistência Social pelo evento que estava sendo realizado no
município, afirmando que o seminário estava debatendo os direitos das crianças e dos
adolescentes, que é um tema muito importante e é preciso ter uma atenção especial. Agradeceu
a todos que estavam participando do evento, enfatizando que o seminário estava contando com
as presenças de secretários e funcionários de cidades vizinhas, do representante do Ministério
Público, do poder judiciário. Pediu ao Secretário de Assistência Social que dê continuidade no
trabalho que vem fazendo, juntamente com o prefeito Phellipe Brito, que continue dando uma
atenção especial às crianças. Disse que só tem a agradecer a todos que trabalham nesse setor,
salientando que eles podem contar sempre com o apoio dos vereadores. Disse estar no seu
quarto mandato de vereador, que durante esse período muitos secretários já exerceram o cargo,
mas nenhum deles realizou um evento desse porte em Ituaçu, destacando ser de grande
importância para o município. Em seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Vice-
líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Vice - líder da Oposição, Vereador Reinalvo
Rocha Ferreira, agradeceu as presenças do Secretário de Assistência Social e do Presidente do
Conselho Tutelar. Agradeceu ao prefeito e aos deputados pela conquista do aparelho de
ultrassom para o município, destacando que o equipamento vai beneficiar a todos os moradores
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do município, principalmente a população carente. Desejou uma boa viagem aos vereadores
que irão para Salvador, na sexta-feira, ao tempo em que, agradeceu ao Senhor Presidente, pelo
convite para ir, mas enfatizou já ter outro compromisso e não tem como ir. Logo após, o
Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, afirmou que a conquista do
aparelho de ultrassom é de muita valia para a sociedade ituaçuense, principalmente os que
necessitam desse exame. Parabenizou o Deputado Marquinho Viana pelo seu empenho em
trazer benefícios para o município, agradeceu ao Secretário de Assistência Social pelo convite
para participar do seminário, agradeceu a presença do Presidente do Conselho Tutelar e demais
presentes. Parabenizou o Secretário de Transportes Átila pelo trabalho que vem realizando,
salientando que no sábado esteve na região da Caatinga, do Gama, Mandassaia, Viana e Olhos
D’água e viu de perto as estradas em excelente estado de conservação. Enfatizou que a
sociedade só tem a agradecer pelo trabalho realizado pelo Secretário de Transportes.
Parabenizou a Secretária de Saúde Manuela, afirmando que ela tem desempenhado um papel
de fundamental importância, buscando sempre o bem-estar das pessoas. Parabenizou a
funcionária Marlene Rocha, responsável pela marcação dos exames, destacando que a
servidora é persistente e incansável. Dando continuidade, franqueou a palavra ao Assessor
Jurídico da Prefeitura. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Helcônio Brito
Morais: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, disse ter pedido ao Presidente que
quebrasse o protocolo para ele fazer justiça ao seminário de capacitação dos conselheiros
tutelares do município de Ituaçu, titulares e suplentes, que estava sendo realizado. Desculpou-
se por não ter participado de todas as atividades no período da manhã, afirmando que
participou da abertura, mas depois precisou se ausentar em razão de compromissos
profissionais. Disse que gostaria de ter ficado e usado a palavra, mas o Presidente estava lhe
permitindo fazer isso naquele momento. Mencionou que Ituaçu está sempre na vanguarda,
tomando a frente em questões positivas para os seus munícipes, ressaltando que o seminário
estava contando com a participação de conselheiros tutelares de outros municípios. Destacou
que o Secretário de Assistência Social de Ituaçu estendeu o convite aos conselheiros de outros
municípios para que tivessem essa oportunidade de se capacitar e se aperfeiçoar,
parabenizando o Secretário por isso. Afirmou que o objetivo não é discutir a infância e
adolescência somente no âmbito de Ituaçu, mas em todo o Brasil e no mundo. Disse ter orgulho
do trabalho desenvolvido pelo Secretário de Assistência Social, destacando que ele está sempre
presente, e é um dos secretários mais atuantes da atual gestão, o qual lida diretamente com as
pessoas carentes do município, faz um trabalho importantíssimo. Afirmou que no passado
Ituaçu foi referência na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, já tendo inclusive
sediado um evento do Ministério Público Federal. Disse que o poder executivo vai encaminhar
um projeto de lei para o legislativo destinando parte dos recursos municipais para serem
aplicados em ações de proteção à criança e ao adolescente. Afirmou que esse foi o objetivo
principal de ter solicitado o uso da Tribuna Livre, ressaltando que esse projeto vai obrigar a
atual gestão e as gestões futuras a realizar ações de em defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Agradeceu ao Senhor Presidente e aos Vereadores pela oportunidade e por terem
cedido o plenário da câmara para a realização do seminário. Voltando a usar da palavra, o
Vereador Adriano, parabenizou Dr. Helcônio pelas palavras, afirmando ser preciso proteger
os direitos das crianças e dos adolescentes. Em seguida, pediu ao poder executivo que enviasse
braços de luz para as regiões de Catingueira e Ingazeira, destacando ter recebido esse pedido
dos moradores das localidades. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a Sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e 
achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro
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Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu-BA, em  vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois.
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