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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos onze dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e dois, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José Cesar Wanderley Brito, tendo como Secretários 
os Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a 
chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José 
Cesar Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Almir Santos 
Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira, Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva 
Andrade e Ednei Novais Ferreira. Ausente o Vereador José Antônio Brito Fontana (falta 
justificada). 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)
- Indicações apresentadas pelo Vereador Almir Santos Pessoa: I - “Manutenção e pintura do 
Mercado da Localidade do Distrito de Tranqueiras - ITUAÇU”; II - “Construção de Banheiro 
Publico na Saída da Gruta da Mangabeira”; III - “Substituição do Piso existente no Ginásio de 
Esportes Arthur Alves Rocha na sede de Ituaçu”; IV - “Construção de calçamento em rua na gruta 
da mangabeira, na altura da casa de “Boy” ate a residência da Sr. Meiriane, finalizando na atual 
rua asfaltada altura da casa de Josemar”; V - “Continuidade da operação Tapa Buraco da Sede ate 
Gruta da Mangabeira/Ituaçu”; VI - “Atendimento medico no Posto da Mamonas a cada 15 dias 
mensais ; VII - “Continuidade da recuperação das estradas vicinais na região do Gerais –
notadamente ate as proximidades da Faz do Chinês e Faz. Lourival ”; VIII - “Recolhimento de 
cães e animais da sede da cidade de Ituaçu”; IX - “Manutenção do Campo da Gruta da 
Mangabeira”; X - “Troca, substituição de lâmpadas, colocação de braços nas localidades de São 
João, Lagedo, Mamonas, Taquari, Urucu, Marçal e Distrito de Tranqueiras”; XI- “Recuperação da 
Estrada vicinal entre Lage e São João ”; XII - “Abertura de Poço Tubular na Mangabeira e troca 
de tubulação existente naquela localidade”; b) - Indicações apresentadas pelo Ver. Reinalvo Rocha 
Ferreira, para a “Roçagem da estrada que liga a Cana Brava ate a Localidade de Viana”; II -
“Construção de Passagem Molhada no Cubículo, precisamente no córrego do antigo Poço 
Artesiano, sentido a localidade Manoel Alves”; c) - Indicações apresentadas pela Ver. Tertulina 
Silva Andrade: I - “Reforma e recuperação da Ponte sob o Rio Ourives, entre os Municípios de 
Ituaçu e Tanhaçu” ; II - “Instalação de Câmara de Segurança em todos os Prédios Públicos 
Escolares no Município de Ituaçu; d) -  Indicações apresentadas pela Ver. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha: I - “Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes Situada na Localidade de 
Riachão”; II -  “Roçagem da Estrada de Açude ate Boca da Mata, passando pela localidade de 
Angico”; III - “Disponibilização de veículos para transportes de pessoas para tratamento de saúde 
de locais da Zona Rural do Município de Ituaçu, notadamente nas Localidades de Ovelhas e 
Tranqueiras”. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos 
para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores:
Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil, 
disse que as suas indicações são importantes, destacando que que a cobertura da quadra do São 
José Noé está sendo bem-feita, que a comunidade do Riachão tem quadra de esportes e necessita 
de cobertura também, que o esporte nessa comunidade é bastante praticado pelos moradores. Disse 
ter feito uma indicação pedindo a reforma dos campos de futebol, instalação de iluminação e 
gramado, pedindo que seja feito um no povoado Açude. Mencionou que no Guigó, algumas 
pessoas fizeram um, que esteve no local e viu que o espaço atrai muita gente e é importante para 
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fortalecer o esporte nas comunidades. Afirmou que a construção de quadras cobertas é importante, 
mas que as pessoas também gostam do futebol de campo, tanto masculino quanto feminino. 
Dando continuidade, disse que o combustível está custando quase R$ 10,00 (dez reais), que o 
município precisa disponibilizar o transporte para atender os pacientes da zona rural que precisam 
se deslocar para outros municípios, enfatizando que o serviço era oferecido na gestão anterior e 
não na atual. Em aparte, a Vereadora Tertulina, disse que o serviço era oferecido pela gestão 
anterior, que atualmente tem o transporte para Brumado, mas não tem para Vitória Conquista. 
Continuando, o Vereador Márcio Aparecido, falou que a cidade mais procurada pela população 
é Vitória da Conquista, pedindo ao prefeito que volte a disponibilizar esse serviço para os 
pacientes que precisam fazer tratamento de saúde. Pediu que o serviço fosse disponibilizado em 
todas as regiões do município, citando nominalmente as comunidades de São José, Ovelha, Gruta 
da Mangabeira e Campo Grande, onde funcionam equipes de PSF. Disse que com a alta no preço 
dos combustíveis o valor das viagens também subiu, que antigamente as pessoas fretavam um 
carro, mas hoje não tem mais condição de fazer isso, que preferem ir de van, mas até mesmo esse 
tipo de transporte está ficando caro. Disse que o seu pedido visa garantir uma melhor qualidade de 
vida para a população, ressaltando ser dever dos vereadores lutar por isso. Ver. Almir Santos 
Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil teceu comentários sobre as indicações 
de sua autoria, afirmando ter feito a indicação pedindo a reforma do mercado de tranqueiras, 
enfatizando que o local precisa de pintura e reforma, que tem certeza de que o prefeito não irá 
medir esforços para atender seu pedido. Sobre o banheiro da Gruta da Mangabeira, mencionou que 
a festa da Gruta está chegando, que nesta época o local recebe muitos turistas e na saída da gruta 
não tem banheiro público. Disse já ter conversado com um familiar do proprietário do terreno, que 
ele está disposto a disponibilizar o terreno, pedindo ao prefeito que analise com carinho o seu 
pedido o mais rápido possível. Sobre o ginásio de esportes da sede, afirmou já estar programada a 
troca do piso, ressaltando já ter conversado com o prefeito, com o Secretário Antônio José, 
informando que o piso é grosso, que muitas pessoas têm dificuldade para jogar, que muitos estão 
se lesionando e que é preciso dar mais conforto para os desportistas. Pediu ao prefeito que, o mais 
rápido possível, atenda a sua indicação. Sobre o calçamento da Gruta, afirmou se tratar de uma 
estreita, sem calçamento, ressaltando que vai pedir ao Deputado Federal Paulo Magalhães, uma 
emenda para fazer esse calçamento e o de outras ruas no povoado da Gruta da Mangabeira. 
Prosseguindo, disse ter conversado com o prefeito sobre a continuidade do tapa-buracos na estrada 
da Gruta, que o gestor manteve contato com o responsável e foi informado que a massa asfáltica 
tinha acabado, mas já estava sendo providenciada mais para dar continuidade. Disse que esteve 
com a Secretária Manuela, com o Prefeito Phellipe, com o Secretário Antônio José, conversando 
sobre o atendimento médico, de 15 em 15 dias, na Mamona, enfatizando que, anteontem, esteve 
no local para analisar a escola, que a Secretária Manuela teve um imprevisto e não pode ir. 
Afirmou já ter conversado com Manuela, que a Secretária vai passar na Melancia e depois vão 
para a Mamona para olhar o local e depois iniciar o atendimento da comunidade. Dando 
continuidade, afirmou que na região dos Gerais, só ficou um pedaço para finalizar a recuperação 
das estradas, destacando já ter conversado com Átila, que o Secretário está esperando finalizar
outra região para mandar a máquina. Sobre os cães soltos, pediu ao Prefeito que se reúna com o 
Ministério público para ver uma solução, afirmando que as praças estão lotadas de cães, que desde 
a gestão anterior vem cobrando uma providência, ressaltando que as pessoas usam a praça para 
lazer e os cães soltos podem causar um acidente. Sobre o campo da Gruta, afirmou que a máquina 
já esteve lá duas vezes, mas devido à chuva, não teve como fazer o serviço, destacando já ter 
conversado com Átila e o secretário disse que vai fazer o serviço o mais rápido possível. Disse que 
as máquinas estão trabalhando na recuperação das estradas. Agradeceu o início da recuperação da 
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estrada do São João até o Lajedo, ressaltando já ter sido concluído até Arrecife. Agradeceu ao 
prefeito Phellipe, ao secretário Átila, ao ex-prefeito Albercinho por não medirem esforços para 
atender os seus pedidos, destacando que as máquinas já estão fazendo a estrada do São João, 
sentido Lajedo. Prosseguindo, afirmou ter conversado com Zé Luís, sobre a manutenção da 
iluminação pública no São João, Lajedo, Mamonas, Taquari, Uruçuzinho e Tranqueiras. 
Manifestou seus sentimentos a Zé Luiz e demais familiares pela perda de Dona Dina. Em seguida, 
disse que o serviço de troca da tubulação na Mangabeira seria feito naquele dia, mas não deu 
tempo e será executado no dia seguinte, ressaltando que o prefeito já disponibilizou a máquina e 
os canos para troca da rede completa da Mangabeira. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a 
todos, e em seguida, a Vereadora pediu ao prefeito uma solução, o mais rápido possível para a 
Ponte do Rio de Ourives, afirmando que o equipamento está em situação crítica e colocando em 
risco a vida das pessoas que precisam passar por lá. Pediu que fosse colocada uma placa na saída 
de Tanhaçu e na saída da Laje, informando que não tem como passar com carro pesado na ponte, 
enfatizando que muitos caminhoneiros estão tendo que dar a volta. Ver. Adriano Silva Machado: 
Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil parabenizou o prefeito, pelo 
asfalto de qualidade que está sendo feito no São José de Ramiro, ressaltando ter sido um pedido 
seu, assim como o ginásio de esporte. Pediu ao prefeito a cobertura da quadra do Riachão e a 
construção de um banheiro público no local. Afirmou que as estradas da Ingazeira estão em 
péssimo estado, pedindo ao prefeito que as máquinas com urgência, ressaltando que os moradores 
estão passando apurado com aquelas estradas. Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação, as seguintes matérias: a) - Indicações 
apresentadas pelo Vereador Almir Santos Pessoa, acima transcritas: I - “Manutenção e pintura do 
Mercado da Localidade do Distrito de Tranqueiras - ITUAÇU”; II - “Construção de Banheiro 
Publico na Saída da Gruta da Mangabeira”; III - “Substituição do Piso existente no Ginásio de 
Esportes Arthur Alves Rocha na sede de Ituaçu”; IV - “Construção de calçamento em rua na gruta 
da mangabeira, na altura da casa de “Boy” ate a residência da Sr. Meiriane, finalizando na atual 
rua asfaltada altura da casa de Josemar”; V - “Continuidade da operação Tapa Buraco da Sede ate 
Gruta da Mangabeira/Ituaçu”; VI - “Atendimento medico no Posto da Mamonas a cada 15 dias 
mensais ; VII - “Continuidade da recuperação das estradas vicinais na região do Gerais –
notadamente ate as proximidades da Faz do Chinês e Faz. Lourival ”; VIII - “Recolhimento de 
cães e animais da sede da cidade de Ituaçu”; IX - “Manutenção do Campo da Gruta da 
Mangabeira”; X - “Troca, substituição de lâmpadas, colocação de braços nas localidades de São 
João, Lagedo, Mamonas, Taquari, Urucu, Marçal e Distrito de Tranqueiras”; XI- “Recuperação da 
Estrada vicinal entre Lage e São João ”; XII - “Abertura de Poço Tubular na Mangabeira e troca 
de tubulação existente naquela localidade”, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; b) - Indicações apresentadas pelo Ver. Reinalvo Rocha Ferreira, acima 
transcrita, para a “Roçagem da estrada que liga a Cana Brava ate a Localidade de Viana”; II -
“Construção de Passagem Molhada no Cubículo, precisamente no córrego do antigo Poço 
Artesiano, sentido a localidade Manoel Alves”, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; c) - Indicações apresentadas pela Ver. Tertulina Silva Andrade, abaixo 
transcritas: I - “Reforma e recuperação da Ponte sob o Rio Ourives, entre os Municípios de Ituaçu 
e Tanhaçu” ; II - “Instalação de Câmara de Segurança em todos os Prédios Públicos Escolares no 
Município de Ituaçu”, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; d) -  
Indicações apresentadas pela Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, abaixo transcritas: I -
“Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes Situada na Localidade de Riachão”; II -  “Roçagem 
da Estrada de Açude ate Boca da Mata, passando pela localidade de Angico”; III -
“Disponibilização de veículos para transportes de pessoas para tratamento de saúde de locais da 
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Zona Rural do Município de Ituaçu, notadamente nas Localidades de Ovelhas e Tranqueiras”,  
sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos. 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. 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, agradeceu ao prefeito por 
estar buscando uma solução para a barragem de Tranqueiras, afirmando que os moradores ficaram 
muito felizes, que o município está esperando baixar mais um pouco a água para começar o 
serviço. Parabenizou pela reforma da estrada do Lajedo ao São João, destacando ter sido uma 
indicação sua. Fez uma indicação verbal pedindo uma reforma no cemitério do Capim Açu, 
afirmando ter sido um pedido dos moradores e tem certeza de que o prefeito não irá medir 
esforços para fazer. Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas, 
e prosseguindo, a Vereadora parabenizou todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional 
da Mulher, parabenizando em especial as mulheres da sua família, suas amigas, as funcionárias da 
Câmara e todas as mulheres do município. Afirmou que todas as mulheres são vencedoras, 
independentemente da profissão que exerçam, pedindo que elas continuem buscando seus direitos. 
Destacou que o legislativo municipal é composto por dez (10) homens e apenas uma mulher, 
afirmando ser preciso eleger mais mulheres para o cargo, mas que para isso é preciso que as 
mulheres corram atrás e não baixem a cabeça. Disse que a sua fala não deve ser entendida como 
uma crítica aos homens, que tem filho e tem muito orgulho dele e dos demais homens da sua 
família, que apenas estava dizendo que homens e mulheres têm direitos iguais, mas muitos 
homens querem mandar, ser mais que a mulher. Dando continuidade, falou que mudança do 
Vereador Edinei para a situação foi assunto da sessão anterior, que não estava presente, que o Edil 
pode ter certeza de que continuará sua amiga, não importando o lado político escolhido. Destacou 
já ter feito essa mesma mudança no passado, afirmando que o Vereador Edinei pode ter certeza de 
que sua decisão será criticada por alguns e apoiada por outros, que o importante é continuar 
trabalhando e esperando o resultado nas urnas. Desejou tudo de bom ao Edil, afirmando que o 
vereador pode contar com ela como amiga. Disse que o Vereador Edinei lhe procurou há algum 
tempo e lhe disse que iria mudar, que se limitou a dizer a ele para escolher o lado que achar 
melhor e depois seguir em frente. Em seguida, a Vereadora Tertulina, afirmou que as máquinas 
trabalharam na estrada da Lage a Rio do Ourives, que não foi feito o encascalhamento, mas está 
em bom estado. Pediu ao Secretário Átila, que melhore o serviço feito na passagem molhada de 
Olhos D’água, salientando que os carros pequenos estão com dificuldade para passar. Comentou a 
fala do Vereador Márcio Aparecido, enfatizando ser preciso dar mais conforto para os pacientes, 
que o transporte está sendo disponibilizado para os pacientes que precisam ir para Brumado, mas 
não para todos. Disse que muitos precisam ir para Vitória da Conquista, que uma passagem de van 
está custando R$ 50,00 (cinquenta reais). Em aparte, o Vereador Almir, disse que Vereadora 
Tertulina deve ter se equivocado quando disse que o transporte não é para todos, destacando que 
se o transporte é público não pode ter discriminação e deve atender a toda população que precisa 
de assistência médica. A Vereadora Tertulina, disse ter ciência de que o transporte deve ser 
garantido a todos, que não quer criar confusão, que apenas está pedindo que seja disponibilizado o 
transporte para Vitória da Conquista, afirmando que seu carro vai até três vezes na mesma semana 
para levar pacientes. Dando continuidade, pediu ao prefeito que dê continuidade na construção dos 
banheiros na Lage, afirmando que a obra foi iniciada e não foi concluída, que recentemente houve 
um movimento no local e não tinha banheiro público, que já vem fazendo essa cobrança desde a 
gestão anterior. Disse estar cumprindo o seu papel de pedir o benefício para o povo. Voltou a falar 
sobre as mulheres, ressaltando que o principal município da região hoje tem uma prefeita, que é 
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Vitória da Conquista, pedindo às mulheres que criem coragem e se candidatem a uma vaga no 
legislativo municipal ou até mesmo para o cargo de prefeita. Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:
Saudou a todos os presentes, aos internautas, aos funcionários da Casa, e em seguida, o Edil 
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão, parabenizou a todas as mulheres pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher, afirmando que as mulheres são guerreiras, dedicadas à 
família e ao trabalho e merecem todas as homenagens. Parabenizou a Vereadora Tertulina por 
representar as mulheres no legislativo municipal, salientando ser importante ter uma mulher entre 
os membros da casa. Dando continuidade, cobrou a recuperação da estrada na Mamona, afirmando 
que quem passa pelo local vê a situação, que as máquinas já estiveram lá perto e depois foram para 
outras regiões, que a população está cobrando uma solução. Destacou que a região tem grande 
potencial agrícola, que a recuperação dessa estrada deve ser prioridade, principalmente porque 
interliga diversas regiões do município e é saída para outros municípios. Dizem que muitas 
pessoas saem de Tranqueiras para trabalhar na região dos Gerais todos os dias, que por esta 
estrada é transportada toda a produção agrícola de maracujá e outras culturas, que os produtores 
estão clamando por uma solução. Disse que o homem do campo enfrenta o sol e a chuva para dar 
continuidade na produção agrícola, que em razão da situação da estrada os compradores querem 
pagar menos pelos produtos, enfatizando que se o executivo fizer a recuperação do trecho, toda a 
população vai ficar agradecida, assim como os estudantes que usam o transporte escolar. Disse já 
ter feito várias vezes a cobrança de uma passagem molhada, ressaltando ter uma cratera muito 
grande no local, que os moradores já colocaram pedra, deu uma melhorada, mas a situação 
continua ruim, pedindo que seja reiterada sua indicação. Prosseguindo, o Vereador Sivaldo pediu 
que seja reiterada a indicação da água do Marçal, afirmando acreditar que agora não está faltando 
água, mas é preciso se preparar para o período de estiagem. Disse que os moradores perfuraram 
um poço, com recursos próprios, que já fez uma indicação pedindo a instalação e construção da 
rede para beneficiar os moradores e gostaria de reiterar o pedido novamente. Pediu ao Presidente 
que faça sua indicação chegar ao conhecimento do prefeito, afirmando ser de grande importância a 
realização desse trabalho. Pediu ao prefeito que seja feito o levantamento das estradas que estão 
em pior estado, que seja priorizada a recuperação dessas estradas. Afirmou que muitos vereadores 
têm cobrado a roçagem das estradas, enfatizando que os Edis cobram porque realmente é 
necessário. Disse que as estradas precisam ser recuperadas e roçadas pelo menos uma vez por ano 
para garantir um bom estado de conservação. Agradeceu a todos os presentes, aos internautas, 
destacando que atualmente as sessões da câmara têm um alcance muito maior que nas legislaturas 
anteriores, que antes as cobranças eram feitas pelos vereadores e não chegavam ao conhecimento 
das comunidades e ficava só no papel. Parabenizou o Presidente por ter iniciado a transmissão das 
sessões, afirmando que hoje as pessoas estão acompanhando o trabalho da câmara, vendo o 
trabalho dos vereadores, as cobranças. Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas, parabenizou todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher, destacando que elas são merecedoras de aplausos, especialmente as mulheres da sua 
família. Dando continuidade, disse que sua indicação para aquisição de um trator com implemento 
roçadeira não foi lida, ressaltando ter feito essa indicação verbal na sessão anterior. Comentou a 
fala da Vereadora Tertulina Andrade, afirmando que todas as regiões têm carro diariamente para a 
sede, que as viagens para outros municípios são feitas a partir da sede porque junta os pacientes de 
todas as regiões. Disse que o prefeito comprou uma frota de carros novos, tem van alugada, tem 
transporte para Caetité, Brumado, Vitória da Conquista e Salvador, que todos os pacientes das 
regiões são transportados para a sede e daqui seguem viagem para os seus destinos.  Afirmou 
trabalhar na área da saúde, que todos os dias alguém o procura e sempre fala que pode procurar 
Marlene, na Secretaria de Saúde, porque tem carro todo dia para Vitória da Conquista. Disse que o 
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prefeito nunca deixou de cumprir esse compromisso com o povo. Dando continuidade, manifestou 
os seus sentimentos a Antônio Cedraz pelo falecimento do seu pai, bem como aos demais 
familiares. Manifestou os seus sentimentos aos familiares de Dona Dina pela perda. Manifestou os 
seus sentimentos ao Sr. Miguel Matias e família pela perda da sua filha, ressaltando que era uma 
jovem de apenas 38 anos. Fez uma indicação verbal ao prefeito pedindo o encascalhamento em 
alguns pontos da região de Bateia. Pediu ao Prefeito e ao Secretário de Transporte uma atenção 
especial para a região dos Gerais, afirmando que chegou o momento da colheita do café, que os 
produtores estão sempre colhendo morango e todos estão sofrendo com alguns trechos de estrada 
em situação crítica. Afirmou que as chuvas foram abundantes, que a previsão é de que a safra seja 
boa, que os produtores precisam de estradas em bom estrado para transportar o café, ressaltando 
que nunca tinha pedido prioridade antes, que tem ciência de que todas as regiões precisam do 
benefício, mas chegou o momento de dar uma atenção especial aos Gerais em razão da safra e 
para garantir um bom escoamento da produção. Destacou que a safra de café gera muitos 
empregos, que além disso gera renda com a secagem, aluguel de terreiro, movimenta todo o 
município, o comércio e ajuda muito Ituaçu. Em seguida, o Senhor Presidente, esclareceu que o 
Vereador José Antônio não compareceu a sessão por motivos particulares. Em seguida, franqueou 
a palavra aos demais Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas, e em seguida, o Edil parabenizou as mulheres pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher, destacando que todo dia é dia de celebrar a mulher, parabenizando em especial a 
Secretária Lígia e a Vereadora Tertulina, sua esposa e todas as mulheres da sua família e de 
Ituaçu. Desejou feliz aniversário para sua filha. Manifestou seus sentimentos aos familiares de 
Dona Dina pela perda, afirmando ser um momento de tristeza, mas que faz parte da vida. 
Comentou a fala do Vereador Ronaldo, afirmando ser preciso dar uma atenção especial para as 
estradas dos Gerais, do Catingueiro, da Ingazeira e da Bateia. Disse que nessas regiões é 
produzido o café, base da economia do município, que preciso dar uma atenção especial nessas 
estradas. Disse ter pedido uma quadra poliesportiva para Ingazeira e Catingueiro, destacando que 
o prefeito se comprometeu a fazer mais para frente. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a
todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o Edil parabenizou todas as mulheres pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher, especialmente as funcionárias do legislativo municipal, 
sua esposa e todas as mulheres da sua família e do município. Manifestou os seus sentimentos aos 
familiares de Dona Dina e de Antônio José pelas perdas. Dando continuidade, agradeceu ao 
prefeito pela passagem molhada no córrego do Cubículo, destacando que o gestor atender a sua 
indicação, que a obra foi feita essa semana, que só faltou colocar uma manilha menor para 
passagem da água de minação, mas que apesar disso o serviço ficou bem-feito.  Disse ter ouvido 
que a Secretária vai visitar a Mamona e a Melancia para começar o atendimento médico, pedindo 
que ela também visite o Guigó para ver o prédio que foi reformado pela gestão anterior e está em 
condição de receber o serviço. Afirmou que na gestão passada o atendimento médico era 
disponibilizado no Guigó, que a atual gestão interrompeu o atendimento, ressaltando que 
praticamente todos os vereadores foram votados na seção do Guigó, que todos deveriam se unir e 
pedir a volta do atendimento médico. Destacou que o prefeito teve frente na seção do Guigó, 
pedindo que o gestor olhe com bons olhos o pedido, enfatizando que não está pedindo o benefício 
para ele e sim para toda a comunidade. Ressaltou que até hoje ninguém da sua família necessitou 
de atendimento médico lá, mas a comunidade tem muitos idosos, hipertensos, muitas pessoas que 
dependem do médico para marcar um exame, renovar uma receita. Destacou que o médico atendia 
pacientes de diversas regiões próximas. Em aparte, o Senhor Presidente, questionou se o pedido 
do Vereador Reinalvo era para que o executivo faça a reforma do prédio e disponibilize o 
atendimento médico? Em resposta, o Vereador Reinalvo, falou que a reforma do prédio foi feita 
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pela gestão anterior, que o ponto está perfeito, que está pedindo o atendimento médico. Ver.
Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, aos internautas, e em seguida, o
Edil comentou sobre o falecimento da sua avó, afirmando que a mesma era uma pessoa muito 
simples, com muita vontade de viver, que nos seus últimos dias, internada no Hospital de Base, 
sua prima gravou um vídeo dela dizendo que estava boa, mas não sabia como estaria no dia 
seguinte. Falou que sua avó estava com noventa e cinco (95) anos, com muita vontade de viver, 
que foi uma perda muito grande para toda família, mas todos estão cientes de que ela viveu por 
noventa e cinco (95) anos com saúde, apesar de algumas limitações. Ressaltou que o Padre Fábio 
de Melo sempre diz “que há tempo para nascer, para viver e para morrer”, que chegou a hora dela, 
assim como vai chegar a de todos nós. Disse que sua avó viveu todas essas fases, viveu 
principalmente e a hora de morrer chegou. Manifestou os seus sentimentos a todos os seus 
familiares pela perda. Dando continuidade, parabenizou Camila da Gruta pelo seu aniversário, 
afirmando ser uma mulher guerreira e batalhadora, aproveitando o ensejo para parabenizar a todas 
as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Destacou que atualmente as mulheres 
ainda enfrentam muitas dificuldades, citando como exemplo o crescente número de feminicídios 
que são registrados. Prosseguindo, destacou que o vice-líder do prefeito, Vereador Almir afirmou 
na sessão anterior, que as lâmpadas da comunidade do São José seriam instaladas essa semana, 
destacando que o novenário começou no dia anterior, que as pessoas estão fazendo o trajeto até a 
igreja na escuridão, pedindo ao gestor que faça a instalação dos braços de lâmpada e troque as 
lâmpadas queimadas, com urgência. Pediu ao prefeito que tome uma providência sobre o PSF do 
São José, afirmando que a unidade atender a mais de seiscentos (600) famílias, que ouviu um 
relato de uma moradora dizendo que o seu atendimento odontológico não foi realizado por falta 
d’água. Disse ser inadmissível que falte água em um PSF, que a pessoa largue os seus afazeres, os 
seus filhos e percam viagem. Comentou a fala do Vereador Almir, enfatizando que na zona rural 
também tem muitos cães soltos, que no povoado do São José esses animais reviram o lixo, 
inclusive o lixo do PSF e, muitas vezes, saem levando esse lixo pelas estradas. Pediu ao prefeito 
que estude uma forma de solucionar esse problema, juntamente com a empresa contratada para 
fazer o recolhimento do lixo. Falou que se essa mesma situação estiver ocorrendo em outros PSFs, 
a gestão municipal também precisa buscar uma solução. Dando continuidade, o Vereador Márcio 
Aparecido, afirmou que muitas ruas, calçadas e terrenos da cidade estão cheios de mato, 
afirmando ser preciso uma solução e enfatizando que isso coloca em risco a integridade física das 
pessoas que transitam por esses locais, principalmente os idosos. Prosseguindo, disse que o 
Deputado José Rocha destinou duas emendas para o município em 2019, sendo importante que a 
gestão municipal execute essas obras de pavimentação. Afirmou ser importante deixar registrada 
em ata a sua reivindicação, pedindo aos moradores das comunidades que serão beneficiadas que 
entrem em contato com o prefeito e cobrem a realização da obra. Afirmou que o número do 
convênio no SINCONV, de uma das emendas, é 896905, que a situação consta como em 
execução, número de origem 52995/2019, tendo como objeto a pavimentação nas comunidades de 
São José de Noé, Campo Grande e Mangabeira, com vigência de 31/12/2019 a 31/12/2022, no 
valor de R$ 258.750,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), com 
contrapartida de R$ 8.100,00 do município. Destacou que o município tem até dezembro deste ano 
para executar a obra, enfatizando que o recurso já está em conta, que é importante que o gestor 
inicie logo a execução. Afirmou que tem outra emenda de pouco mais de R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais), totalizando quase R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em recursos para 
pavimentação. Mencionou que o pré-candidato a deputado Manoel Rocha esteve no Campo 
Grande, que algumas pessoas cobraram um poço artesiano no Espírito Santo, que já conversou 
com o Deputado José Rocha e este lhe garantiu que até meados de junho o poço será instalado na 
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comunidade do Espírito Santo. 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,  ao tempo em que, parabenizou o prefeito Phellipe Brito e o ex-prefeito 
Albercinho pelo trabalho que vem realizando, destacando que eles são as maiores lideranças 
políticas do município. Dando continuidade, disse que amanhã é aniversário do Presidente da 
Câmara, José César Wanderley Brito, convidando a todos para participar dessa festa e rogando a 
Deus que abençoe o Presidente na sua jornada, na sua caminhada. Convidou o Presidente, todos os 
vereadores e presentes para participar de uma festa, no dia seguinte, no povoado das Melancias, no 
salão de Gilson. Agradeceu ao ex-prefeito Albercinho por sempre atender os seus pedidos, 
afirmando que a passagem molhada também na Lagoa dos Patos já foi autorizada pelo prefeito 
Phellipe Brito, atendendo um pedido seu.  Em aparte, o Senhor Presidente, disse que está 
buscando resolver a questão das sessões que foram extintas pela justiça eleitoral, principalmente 
as sessões do Bonito, Gama, São José Olhos D’água, Guigó e Mamona, bem como as demais 
localidades que se encontram na mesma situação. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos os
presentes, aos internautas, e  em seguida, o Edil disse ter visto uma postagem nas redes sociais, 
que dizia ironicamente ‘São João passou aqui’, destacando que os vereadores sempre defenderam 
a classe dos professores. Disse ter procurado a presidente do Sindicato, Sra. Joelma Amorim, para 
ver como estava a questão do reajuste dos professores, que no dia anterior esteve na prefeitura e
tinha uma ótima notícia para os professores. Afirmou que o prefeito já autorizou fazer o 
levantamento para pagar o reajuste, que o pagamento será feito retroativo ao mês de janeiro, 
ressaltando que isso demonstra o compromisso da gestão do Prefeito Phellipe Brito com a 
categoria. Pediu ao gestor que continue trabalhando sempre dessa forma, enfatizando que se assim 
o fizer o povo vai lhe dar uma boa resposta nas urnas. Prosseguindo, solicitou o envio de ofício 
para o deputado Marquinhos Viana, cobrando urgência na água da Gruta, afirmando que já tem 
um projeto em pauta, só está esperando o governo finalizar, que é um projeto de R$ 1.100.000,00 
(Hum milhão e cem mil reais) para beneficiar aquela comunidade. Pediu que o ofício fosse 
enviado diretamente para o gabinete do deputado com essa cobrança, o mais rápido possível. 
Agradeceu ao ex-prefeito Albercinho, afirmando que o ex-gestor não mede esforços para atender 
os seus pedidos, juntamente com o prefeito Phellipe Brito. Agradeceu a reforma da estrada do São 
João à Lage, destacando que vai ficar um tapete, vai facilitar o deslocamento das pessoas que 
moram no Lajedo e precisam vir na cidade em busca de atendimento médico, mercado e banco. 
Agradeceu ao Secretário Átila por ter mandado a máquina fazer um reparo no Capim Açu, 
enfatizando ter feito o pedido e que o Secretário não mediu esforços para fazer a passagem.  Disse 
que a máquina está finalizando o Marçal para dar continuidade ao serviço na ladeira do Taquari. 
Comentou a fala do Vereador Sivaldo, afirmando que não houve desvio de máquina, que as 
máquinas estão trabalhando em todos os sentidos, que não adianta fazer o final e deixar o meio 
sem fazer. Disse que a máquina estava na Mamona, seguiu para Barbosa e depois Piaba, que não 
poderia deixar de fazer Jatobá, Marçal, Riacho do Carneiro e Mariana. Disse que já está 
finalizando o Marçal para dar continuidade na estrada da Mamona. Afirmou que, além disso, a 
máquina dá problema, fura pneu, que essa semana disponibilizou seu carro para levar o eletricista 
para consertar a máquina, enfatizando que foi preciso trocar toda a fiação, que foi preciso um dia 
para fazer o serviço e que isso acaba atrasando a programação. Em aparte, o Vereador Sivaldo, 
disse não ter dito que houve desvio de máquina, que apenas comentou que a máquina estava 
fazendo o serviço em uma região e foi deslocada para outra, antes de finalizar o serviço.
Prosseguindo, o Vereador Almir, agradeceu a fala do Vereador Sivaldo, e disse que não houve 
mudança de destino, que a máquina está seguindo o roteiro, fazendo todas as estradas. Dando 
continuidade, comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido, dizendo que em razão da chuva 
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não foi possível fazer a troca das lâmpadas queimadas e instalação dos braços de lâmpada no São 
José de Noé, enfatizando ser muito perigoso subir em poste nesse de chuva. Afirmou que na sexta 
a mãe do eletricista faleceu, aproveitando o ensejo para manifestar os seus sentimentos a Zé e 
todos os familiares pela perda. Disse que o material já foi disponibilizado pela Prefeitura, que 
serão colocados novos braços e serão trocadas as lâmpadas queimadas. Em aparte, o Vereador
Adriano, parabenizou o prefeito e todos os professores do município pelo reajuste, enfatizando
que a categoria merece ser valorizada, que para ser médico, engenheiro ou qualquer outro 
profissional é preciso ter um professor.  Dando continuidade, o  Vereador Almir, afirmou ter 
conversado com o secretário sobre a falta de água no PSF do São José, afirmando ser preciso 
identificar a causa do problema e resolver para que não volte a ocorrer. Disse que, se for preciso, o 
município deve instalar um reservatório maior para garantir o atendimento da população. Sobre o 
lixo do PSF do São José, afirmou ter conversado com a Secretária Manuela e pediu providências, 
que a Secretária ficou de dar uma solução para o problema, tendo feito uma sugestão, que será 
encaminhada via ofício para o prefeito. Manifestou os seus sentimentos ao Vereador Márcio 
Aparecido pela perda da sua avó, rogando a Deus que conforte a ele e todos os familiares.  Disse 
ter ciência de que não é fácil, mas que é preciso dar continuidade na vida. Agradeceu ao prefeito 
Phellipe Brito por não medir esforços para trabalhar pelo município, destacando que o gestor é um 
jovem que veio para fazer diferença, que recentemente esteve em Brasília buscando benefício para 
o município, conseguiu 2.000 cestas básicas para Ituaçu. Disse que se o gestor continuar 
trabalhando assim, terá uma boa resposta do povo e a sua reeleição está garantida. Em aparte, a 
Vereadora Tertulina, falou que até aquele dia não precisou de carro da prefeitura para os seus 
eleitores, que no dia 16 de janeiro tinha ficado agendada uma viagem para Bruna, que ficou 
acertado que o Vereador Joel a traria em Ituaçu, no dia da viagem. Disse que sua mãe tem costume 
de mandar cartões para desejar Feliz Natal e próspero Ano Novo para os amigos, que um dos 
cartões foi enviado para Lourdes, que é a mãe de Bruna, que ela postou o cartão na sua rede social. 
Mencionou que ela relatou ter se encontrado com o Vereador Joel na estrada, antes da viagem e 
perguntou se estava tudo certo, que recebeu como resposta que não, que havia falado com o 
prefeito Phellipe Brito que ela tinha colocado o cartão no status, que o prefeito Phellipe Brito teria 
dito que a viagem então estava cancelada. Afirmou ter ficado admirada do prefeito ter dito isso.
Continuando, o Vereador Almir, disse que isso não é feitio do prefeito, que o veículo está 
disponível para todos, que a comunidade está sendo atendida, que no carro do Vereador Joel 
Teixeira ele transporta quem ele quiser, mas nos carros da prefeitura todos têm direito. Falou que 
existem os procedimentos a serem seguidos para conseguir uma vaga nos carros da prefeitura. Em 
aparte, o Vereador Joel, questionou para a Vereador Tertulina se o prefeito disse isso diretamente 
a ela? Em resposta, a Vereadora Tertulina, falou que o Vereador Joel falou com Lourdes que o 
prefeito teria dito que a viagem estava cancelada. O Vereador Joel, disse que isso é politicagem, 
que o prefeito nunca falou nada disso para ele. A Vereadora Tertulina, falou que caberia ao 
Vereador Joel falar isso diretamente para Lourdes, que não cabe a ela ficar transmitindo recado. O 
Vereador Joel, mencionou que quem tem que falar com Lourdes é a Vereadora Tertulina. Dando 
continuidade, parabenizou as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 
especialmente sua esposa, as funcionárias da câmara e todas as mulheres do município. Solicitou o 
envio de ofício para o Secretário de Esportes pedindo o início do campeonato municipal de futsal 
e, tão logo seja concluída a reforma do estádio, o início do campeonato municipal de futebol de 
campo. Afirmou que os casos de Coronavírus estão em queda, que agora é preciso começar a 
organizar os campeonatos enfatizando que esses eventos movimentam os finais de semana, que 
muitos aproveitam para ganhar algum dinheiro. Prosseguindo, afirmou que a barragem de 
Tranqueiras vai ser construída, que o prefeito lhe ligou dizendo que o engenheiro esteve lá, que 
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ficou faltando uma medição, que no dia anterior esteve em Tranqueiras, juntamente com Delmon, 
para fazer a medição, ressaltando já ter enviado para o engenheiro para dar continuidade ao 
trabalho. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider da Oposição. Fazendo uso
da palavra, o Lider da Oposição, Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha, falou que os 
moradores do povoado do Bonito estão insatisfeitos com o fim da seção eleitoral, que 
recentemente esteve na localidade e viu que o mato está tomando conta do telhado do prédio 
escolar, que um morador pediu que ele fizesse essa cobrança, dizendo que a escola está 
abandonada, que o Mato está subindo pelo telhado. Pediu ao prefeito que tomasse uma 
providência nesse sentido. Sobre a água da Gruta da Mangabeira, lembrou que o ex-vereador 
Antônio Augusto sempre questionava como o turismo poderia se desenvolver sem água, 
destacando ser preciso a união de todos para resolver esse problema da água da Gruta. Afirmou 
que a Gruta é o principal cartão postal do município, que os turistas precisam de água para tomar 
banho, usar o banheiro, precisam de conforto. Disse que a Gruta é carente de água, que a água 
fornecida é de má qualidade, que vários moradores já comentaram com ele sobre esse problema, 
que em outras legislaturas esse problema já foi amplamente debatido e foi pedida uma solução. 
Afirmou que várias localidades rurais do município já foram beneficiadas com sistemas de 
abastecimento de água tratada, mas não vê empenho do poder público de resolver o problema da 
Gruta, pedindo ao prefeito que busque uma solução. Manifestou os seus sentimentos aos 
familiares de Dona Dina, afirmando obter sido uma perda muito grande, que esteve lá no dia 
anterior, visitou a família, tem ciência de que não é fácil, dói muito. Disse ser preciso aproveitar 
ao máximo o tempo que temos em vida para depois não ficar se culpando, ressaltando que sempre 
aproveitava para ver sua avó, aos domingos saia do São José e vinha ver sua avó, que hoje só resta 
saudade. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vice-líder do Prefeito.
Fazendo uso da palavra, o Vice-líder do Prefeito, Ver. Almir Santos Pessoa, pediu ao Presidente 
e ao Controlador Interno que providencia a documentação necessária para que o município não 
perca as seções eleitorais na zona rural. Afirmou ser preciso enviar as fotos dos prédios públicos 
nas localidades de Mamona, São José de Lídio, Bonito, Gama, Guigó, Almas Pobres, pedindo ao 
Presidente que veja com o Assessor Jurídico para tomar as providências cabíveis para evitar o 
fechamento dessas seções, destacando que se esse fechamento vier a ser concretizado, será uma 
perda muito grande para Ituaçu. Disse que muitas pessoas não querem se deslocar das 
comunidades para ir votar em outros locais, principalmente os idosos, cujo voto não é mais 
obrigatório.  Falou que o período eleitoral está se aproximando, que é preciso dar uma resposta 
para os moradores dessas comunidades. Mencionou que a questão da seção em Lagoa dos Patos já 
está resolvida, que a seção já retornou porque o Vereador Joel levou as fotos e mostrou que existe 
um prédio público em condição de abrigar a seção eleitoral. Afirmou que a justiça eleitoral está 
alegando que nessas localidades não existe prédio público em condição de abrigar uma seção 
eleitoral, enfatizando que no Guigó, na Mamona e no Bonito tem sim. Disse que no povoado do 
Bonito, se a seção não for no prédio escolar, pode ser no posto de atendimento do médico, 
destacando que cabe aos vereadores, juntamente com a Assessoria Jurídica, tomar uma 
providência o mais rápido possível. Disse que essa discussão já está se arrastando há mais um ano, 
que é preciso dar uma resposta antes das eleições, ressaltando que as pessoas que precisam tirar o 
título estão tendo que escolher outros locais para votar.  Fazendo uso da palavra, o Vereador
Ronaldo, parabenizou o Presidente José César Wanderley Brito pelo seu aniversário, convidando 
a todos para cantar os parabéns em homenagem ao aniversariante. Em seguida, voltou a 
parabenizar o presidente pelo seu aniversário e o parabenizou pela forma como o mesmo trata a 
todos os vereadores e funcionários desta casa legislativa. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderley Brito, agradeceu aos vereadores e funcionários pela 
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homenagem, e dando continuidade, afirmou já ter entrado em contato com a justiça eleitoral, 
juntamente com o Prefeito Phellipe Brito, que já foi encaminhado um ofício pedindo uma 
providência urgente. Afirmou que na segunda-feira vai pessoalmente buscar uma resposta, 
destacando ser necessário garantir que nenhuma seção eleitoral seja fechada. Parabenizou o 
Secretário Átila pelo empenho, dedicação, por vestir a camisa, por ser um secretário ímpar, uma 
pessoa que tem se dedicado com afinco ao trabalho e mostrado trabalho em prol do município. 
Afirmou que todos reconhecem esse trabalho. Parabenizou o prefeito pela estrada do São João do 
Arrecife, enfatizando que a obra está em andamento. Manifestou os seus sentimentos aos 
familiares de Dona Dina e do Sr. Sinésio pelas perdas. Pediu ao Prefeito a melhoria do sistema de 
abastecimento de água do Arrecife, ressaltando ter recebido o pedido dos moradores dessa 
comunidade. Afirmou que no final de semana será realizado um campeonato de futebol feminino 
no São Mateus, destacando que vai estar presente, prestigiando e acompanhando o evento. Em 
seguida, o Senhor Presidente, desejou a todos um belo 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 onze
de março de dois mil e vinte e dois. 
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Ata da Quarta Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos quatorze 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, Sivaldo Ferreira da Silva
e Ronaldo da Silva Rocha. Ausentes os Vereadores: Reinalvo Rocha Ferreira, Tertulina Silva 
Andrade, Márcio Aparecido Araújo Rocha e Ednei de Novais Ferreira. Constatado o quórum 
regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a proteção de 
Deus, declarou aberta a Sessão”. PEQUENO EXPEDIENTE: Não Houve. Na sequência, o Senhor 
Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em Segunda e última discussão e votação do 
Projeto de Lei Municipal nº 001/2022, que “Projeto de lei nº 001/2022 , que “Dispõe sobre a revisão 
geral anual e reajuste dos Agentes Políticos e Servidores da Câmara Municipal de Ituaçu – BA e dá 
outras providencias” Todos os Vereadores votaram favoráveis a aprovação do citado projeto de lei. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, declarou aprovado por unanimidade de votos, o referido Projeto
de Lei nº 001/2022. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai 
devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro Secretário, mandei digitar e 
subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em quatorze de 
março dois mil e vinte e dois.  
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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período, do Segundo Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos quinze dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da 
Câmara esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley 
Brito, contando na oportunidade com a presença dos seguintes Vereadores: Adriano Silva 
Machado (Vice-Presidente); Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º 
Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva, Ronaldo da Silva Rocha, Ednei de Novais Ferreira,
Reinalvo Rocha Ferreira. Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana e Márcio 
Aparecido Araújo Rocha. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador 
José César Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Solene de 
Abertura dos Trabalhos do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA, conforme Edital nº 001/2022, ao tempo em que, saudou a todos os presentes, e
prosseguindo, agradeceu a Deus por permitir o retorno de todos para mais um ano legislativo, 
desejando que esse ano de 2022, seja de paz, prosperidade e produtividade na Câmara. 
Destacou que, quando o legislativo vai bem, provavelmente e possivelmente o poder executivo 
também vai bem e quando isto acontece a população só tem a ganhar. Dando continuidade, O 
Senhor Presidente agradeceu a presença unânime dos vereadores, enfatizando que o recesso 
parlamentar foi importante para que os mesmos pudessem descansar um pouco e refletir sobre 
algumas questões, esperando que todos eles continuassem trabalhando com o mesmo afinco e 
boa vontade. Ressaltou que vai continuar respeitando a opinião de todos os Vereadores
desejando aos mesmos um ano legislativo marcado pelo sucesso e prosperidade. Disse ter certeza 
que todos os Edis saberão conduzir os seus trabalhos buscando sempre o melhor para as suas 
regiões e seus eleitores, não só no âmbito da câmara, mas no dia-a-dia em suas comunidades. 
Destacou que ao longo do ano anterior, os vereadores, independentemente de serem situação ou 
oposição, realizaram diversas cobranças ao poder executivo, demonstrando que os mesmos estão 
realmente preocupados com o bem estar da população. Em seguida, agradeceu a presença do 
Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramon Gonçalves Brito, aproveitando o ensejo para desejar 
boa sorte ao mesmo, enfatizando que a parceria entre executivo e legislativo só tem a beneficiar 
à população, a qual não poderá ser prejudicada por atritos entre estes dois poderes. Em seguida, o 
Senhor Presidente, Franqueou a palavra aos Vereadores. Usou da palavra, o Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil desejou que
tudo ocorra dentro das conformidades nesse ano de dois mil e vinte e dois, na expectativa de que 
o Executivo envie a esta Casa projetos que venham promover o bem estar e o crescimento do 
município, ao tempo em que, desejou a todos os Edis, esse ano fosse de grandes realizações para 
todos. Mencionou que deixa os seus votos de anseio de dias melhores para Ituaçu, destacando 
que para o município poder  se desenvolver, não depende só da Câmara de Vereadores ou do 
Executivo, mas sim do trabalho realizado em conjunto, ressaltando a harmonia que deve sempre 
existir entre os referidos poderes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, e declarou encerrada a sessão, convocando a todos os Edis para sessão
ordinária que será realizada no próximo dia 18 de fevereiro do corrente ano, no horário
regimental, ao tempo em que, solicitou 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 
quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
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