


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

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos treze dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
da Câmara, esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley 
Brito (Presidente), tendo como Secretários os Vereadores: Ver. Almir Santos Silva (1º 
Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada compareceram ao Plenário 
assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César Wanderley Brito 
(Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Ver. Almir Santos Silva (1º 
Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Ronaldo da Silva Rocha, Tertulina Silva 
Andrade, Reinalvo Rocha Ferreira, José Antônio Brito Fontana. Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de Novais Ferreira. Constatado o quórum regimental, 
o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a proteção de
Deus, declarou aberta a Sessão”, e em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Ata
da sessão anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando
prosseguimento aos Trabalhos o Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) - Ofício
nº058/22, encaminhado pela Coordenação do Miss Bahia, à Câmara Municipal de Vereadores
de Ituaçu-BA, com o seguinte teor: Ofício nº058/22. Ref. Participação em evento. A
Organização do Misse Bahia CNB vem, por meio deste, DECLARAR que a Mariana Trindade
Freire Silva foi selecionada para participar do Miss Bahia CNB 2022, representando o
município de Ituaçu-BA, em competição que está prevista para ocorrer na cidade de
Salvador/BA. A candidata terá um custo de inscrição no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), necessário para a confirmação de sua participação. O Miss Bahia CNB
possui alcance nacional, sendo divulgado nas mais diversas redes sociais do concurso existe
alto engajamento de seguidores baianos, o que demonstra a relevância da competição. As
informações sobre a competição podem ser acompanhadas pelo Instagram, @missbahiacnb,
com mais de dez mil seguidores, bem como, serão divulgadas no seguinte perfil de instagram:
@missologo, com mais de cinquenta mil seguidores. A vencedora do Miss Bahia CNB (versão
adulta) irá representar a Bahia no Miss Brasil Mundo, que está previsto para ocorrer em 2023.
Registre-se que a candidata, ao reunir os requisitos de beleza com propósito, destacou-se na
seletiva, superando mais de quinhentos concorrentes, dos mais diversos municípios do Estado
da Bahia. Salvador-BA, 04 de maio de 2022. Atenciosamente, Coordenação do Miss Bahia
CNB; b) - Indicações apresentadas pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o
seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente,
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Roçagem de
estradas vicinais que dá acesso ao PSF do São José, notadamente na descida da Ladeira”.
JUSTIFICATIVA: Considerando que a via é passagem tanto para acesso a Unidade de Saúde
como para os estudantes que usam aquele mesmo trecho. Certo do acolhimento de Vossa
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente.
Márcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PL; II - Exmo. Senhor José César Wanderley
Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022.
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita:
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INDICAÇÃO: “Retirada do lixo e entulho aos fundos da Unidade de Saúde do São Jose”. 
JUSTIFICATIVA: Considerando a existência de grande quantidade de lixo naquelas imediação 
e que a presença dos entulhos representa a presença de insetos e animais peçonhentos. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente, Marcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PL; III - Exmo. 
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:  “Sinalização da BA-142 na entrada do 
Município de Ituaçu/Ba”. JUSTIFICATIVA: Considerando que o atual estado de conservação da 
rodovia, permite aos motoristas acelerar e que a falta de sinalização, pode ocasionar acidentes. 
Podendo o Município viabilizara construção de sonorizadores, redutores de velocidade e 
colocação de placas. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza 
de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Marcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – 
PL; III - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Sinalização da BA-142 na entrada 
do Município de Ituaçu/Ba”. JUSTIFICATIVA: Considerando que o atual estado de 
conservação da rodovia, permite aos motoristas acelerar e que a falta de sinalização, pode 
ocasionar acidentes. Podendo o Município viabilizara construção de sonorizadores, redutores 
de velocidade e colocação de placas. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis 
e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Marcio Aparecido Araújo 
Rocha - Vereador – PL; c) – Indicação apresentada pelo Vereador Ednei de Novais Ferreira, 
com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção da 
Estrada que dá acesso de Taquari a Capim-Açu na altura da casa de Lucinha”. 
JUSTIFICATIVA: Considerando que o trecho necessita de melhoramento e tem sido objeto de 
constantes cobranças dos moradores. 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; d) - Indicações apresentadas pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o 
seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Encascalhamento na 
serra da Mamona e Tamboril”. JUSTIFICATIVA: Considerando que durante a realização dos 
serviços de melhoramento daquela via, a maquina não realizou manutenção no local, devido a 
falta de cascalho. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador – PP; II -
Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
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Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção e adequação na 
Ponte de Tranqueiras (lastro), que dá acesso ao Município de Rio de Contas”. JUSTIFICATIVA:
Considerando que a atual situação requer intervenção do poder publico para melhoramento no 
acesso em ambos os municípios. Podendo a municipalidade viabilizar parceria para que as 
despesas seja custeado pelos dois municípios. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Sivaldo Ferreira 
da Silva - Vereador – PP; III - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Celeridade nos serviços de recuperação da Barragem de Tranqueiras, considerando a 
constante baixa do nível de agua”. JUSTIFICATIVA: Considerando que nos últimos dias as 
águas do Rio tem baixado muito e que há possibilidade de esgotamento da água nas 
proximidades dos tempos mais secos. 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 Adriano Silva Machado, com o 
seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção da 
estrada que acessa Angico a Boca da Mata”. JUSTIFICATIVA: Considerando que o trecho 
necessita de melhoramento e tem sido objeto de constantes cobranças dos moradores. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; II - Exmo. Senhor 
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, 
para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha 
autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de passagem molhada entre as localidades 
de Açude e Boca da Mata, notadamente nas proximidades da propriedade do Sr. Joaquim”. 
JUSTIFICATIVA: Considerando que o trecho necessita de melhoramento e tem sido objeto de 
constantes cobranças dos moradores. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis 
e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente. Adriano Silva Machado - 
Vereador – PSB; f) - Indicação apresentada em conjunto pelos Vereadores Adriano Silva 
Machado e José Antônio Brito Fontana, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de 
Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção da Estrada que dá acesso Açude ao Angico passando 
pela serra e beneficiando diversas famílias”. JUSTIFICATIVA: Considerando que o trecho 
necessita de melhoramento e tem sido objeto de constantes cobranças dos moradores. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
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Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevamos os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente - Adriano Silva Machado – Vereador – PSB; José Antônio 
Britto Fontana -  Vereador – PSB;  g) - Indicação apresentada em conjunto pelos Vereadores 
Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José 
César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 
de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção das estradas que dá acesso ao Caldeirão e Guigó ao 
Trevo da Cana Brava”. JUSTIFICATIVA: Considerando que as precárias condições que 
atualmente encontra aquela via vicinal, importante para locomoção de residentes naqueles 
entornos. 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, elevamos os votos de 
estima, apreço e consideração. Atenciosamente.  Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador PP; 
Tertulina Silva Andrade - Vereadora – PP; h) - Indicações apresentadas pelo Vereador José 
Antônio Brito Fontana.com o seguinte teor: I – “Manutenção das Estradas que dá acesso as 
localidades de Baixa Funda, Cana Brava e Guigó”. JUSTIFICATIVA: Considerando que o 
trecho necessita de melhoramento e tem sido objeto de constantes cobranças dos moradores. 
Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do 
Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente, José Antônio Brito Fontana - Vereador – PSB; II - Exmo. 
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 13 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Instalação de Poço Artesiano existente na 
Localidade de Estreito”. JUSTIFICATIVA: Considerando que existe ali um poço tubular para 
ser instalado e que o existente distribui água salobra. 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, José Antônio Brito Fontana - Vereador - PSB; III – Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 13 de 
Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de passagens molhadas nos Riachos de Joaquim Maroto, 
Riacho de Salina de Tião e Riacho de João de Artina, sentido Barreiro” JUSTIFICATIVA:
Considerando a necessidade de construção para facilitação de acesso. Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. 
Atenciosamente, José Antônio Brito Fontana - Vereador - PSB. Na sequência, o Senhor 
Presidente, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários sobre 
os expedientes lidos. Não houve uso da palavra. Prosseguindo, o Senhor Presidente, iniciou a 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) – Segunda e 
última discussão e votação do Projeto de Lei nº 009/2022, que “Autoriza o repasse de recursos 
ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Município de Ituaçu e dá 
outras providências”. Todos os Edis votaram favoráveis ao citado projeto de Lei nº 009/2022. 
Em seguida, o Senhor Presidente, declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de 
Lei nº 009/2022, acima referido; b) - Indicações apresentadas pelo Vereador Márcio Aparecido 
Araújo Rocha: I - “Roçagem de estradas vicinais que dá acesso ao PSF do São José, 
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notadamente na descida da Ladeira”; II - “Retirada do lixo e entulho aos fundos da Unidade de 
Saúde do São José”; III- “Sinalização da BA-142 na entrada do Município de Ituaçu/Ba”, 
acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; c) – 
Indicação apresentada pelo Vereador Ednei de Novais Ferreira, para a “Manutenção da Estrada 
que dá acesso de Taquari a Capim-Açu na altura da casa de Lucinha”, acima transcrita, sendo a 
referida indicação aprovada por unanimidade de votos; d) - Indicações apresentadas pelo 
Vereador Sivaldo Ferreira da Silva: I - “Encascalhamento na serra da Mamona e Tamboril”; II 
- “Manutenção e adequação na Ponte de Tranqueiras (lastro), que dá acesso ao Município de
Rio de Contas”; III - “Celeridade nos serviços de recuperação da Barragem de Tranqueiras, 
considerando a constante baixa do nível de agua”, acima transcritas, sendo as referidas 
indicações aprovadas por unanimidade de votos; e) - Indicações apresentadas pelo Vereador 
Adriano Silva Machado: I - “Manutenção da estrada que acessa Angico a Boca da Mata”; II -  
“Construção de passagem molhada entre as localidades de Açude e Boca da Mata, notadamente 
nas proximidades da propriedade do Sr. Joaquim”, acima transcritas, sendo as referidas 
indicações aprovadas por unanimidade de votos; f) - Indicação apresentada em conjunto pelos 
Vereadores Adriano Silva Machado e José Antônio Brito Fontana, para a “Manutenção da 
Estrada que dá acesso Açude ao Angico passando pela serra e beneficiando diversas famílias” , 
acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; g) - Indicação 
apresentada em conjunto pelos Vereadores Reinalvo Rocha Ferreira e Tertulina Silva Andrade, 
para a “Manutenção das estradas que dá acesso ao Caldeirão e Guigó ao Trevo da Cana 
Brava”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; h) -  
Indicações apresentadas pelo Vereador José Antônio Brito Fontana: I - “Manutenção das 
Estradas que dá acesso as localidades de Baixa Funda, Cana Brava e Guigó”; II - “Instalação 
de Poço Artesiano existente na Localidade de Estreito”; III - “Construção de passagens 
molhadas nos Riachos de Joaquim Maroto, Riacho de Salina de Tião e Riacho de João de 
Artina, sentido Barreiro”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos. Dando continuidade, 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: Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, aos internautas das 
redes sociais, aos funcionários da câmara, e em seguida, o Edil manifestou a sua solidariedade 
às famílias do Sr. Joaquim do Estreito pelo seu falecimento e de ‘Zé do Reggae’, que foi 
encontrado sem vida. Manifestou os seus sentimentos aos familiares do Sr. Manoel Messias, do 
Riachão, afirmando ter ficado muito triste pelo seu falecimento. Dando continuidade, 
parabenizou o prefeito pelo belíssimo trabalho que vem fazendo na zona rural, nas estradas do 
município, destacando que esteve no dia anterior na região dos Gerais, no São José, e que a 
estrada ficou boa. Parabenizou o gestor pelos PSFs da Várzea e da Ovelha, enfatizando que era 
um sonho antigo dos moradores destas regiões. Finalizou a sua fala desejando a todos um bom 
dia e rogando a Deus que abençoe a todos. Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos 
os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários da Câmara, e prosseguindo, o 
Edil comentou sobre a indicação apresentada acerca do poço na comunidade do Estreito, 
afirmando que lá já existe um poço tubular, mas a água é de péssima qualidade para o consumo 
humano, que muitos vereadores sabem disso, salientando que já tem outro poço perfurado, com 
água de boa qualidade, pedindo ao prefeito que verifique a possibilidade de construir uma nova 
rede de abastecimento a partir desse outro poço já perfurado. Pediu ao prefeito que 
disponibilizasse uma patrol para espalhar o cascalho que tem em Boca da Mata, afirmando ter 
sido uma reivindicação dos moradores, e que já conversou com o prefeito sobre o assunto, que 
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representantes daquela região estiveram ontem em Ituaçu para cobrar que esse cascalho seja 
espalhado na estrada de Boca da Mata para Eixo do Morro. Dando continuidade, destacou que 
o PSF da Várzea será construído em um terreno doado pelos empresários Luís e Jair,
aproveitando o ensejo para parabenizar o prefeito Phellipe Brito pela assinatura destes
convênios. Em aparte, o Vereador Adriano  disse que assim como o governador é Rui
Correria, o Vereador Adriano também é Correria, que no dia anterior esteve no São José e
depois foi para o Riachão, pedindo ao prefeito que dê uma atenção especial nas estradas do
Riachão, Ingazeira, Catingueiro, bem como, seja feita a roçagem. Pediu ao prefeito e deputados
que deem atenção especial aos moradores do Riacho no que tange à necessidade de um poço
artesiano, ressaltando que água é vida. Em seguida, o Vereador José Antônio, reiterou o
pedido feito pessoalmente ao prefeito para que mandasse retirar o entulho no povoado da
Canabrava. Finalizou desejando um bom dia a todos. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou
a todos os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários da Câmara, e
prosseguindo, o Edil comentou sobre o poço do Estreito, afirmando que esteve no local com
um funcionário da CERB, que já foi feita toda a medição e a qualquer momento a CERB vai
fazer essa nova rede de abastecimento. Destacou que teve muita dificuldade para conseguir
localizar o poço, sendo preciso passar pelo meio do mato, e chegando ao local o poço tinha
sido instalado pelo dono da propriedade, que não sabe quem o autorizou a fazer isso, mas o
funcionário da CERB falou que não tem problema, que a bomba existente será desinstalada e
outra será instalada no local. Dando continuidade, comentou sobre o transporte escolar da
Canabrava, pedindo ao gestor que colocasse um carro direto, pois os moradores já tinham se
acostumado com isso. Afirmou que hoje está sendo feita a baldeação dos alunos na Baixa
Funda, que o carro da prefeitura está ficando parado lá para trazer os alunos. Sugeriu que seja
dada uma ajuda a Régis, ressaltando que o seu veículo está defasado, enfatizando que não é
contra ajudá-lo porque está enfrentando um problema de saúde, mas a gestão municipal poderia
ajudá-lo de outra forma e colocar uma linha direta. Finalizou a sua fala desejando a todos um
ótimo final de semana. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes,
aos internautas das redes sociais, aos funcionários da câmara, ao tempo em que, parabenizou
Jairo e Henrique pelo belo trabalho realizado na transmissão das sessões. Dando continuidade,
o Edil parabenizou os Agentes de Saúde pela aprovação no Senado da PEC 09/2022 que
estabelece o piso nacional. Destacou que os Agentes de Saúde interagem com as comunidades
e moradores, tendo um papel importantíssimo nas campanhas de vacinação, aproveitando o
ensejo para parabenizar esses profissionais pela conquista e destacar que o reconhecimento
dado pelo Senado foi merecido. Em aparte, o Vereador Adriano, saudou os internautas das
redes sociais, comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido, destacando que os Técnicos de
Enfermagem passam a noite no hospital para ganhar um salário mínimo, que há trinta anos
estão nessa luta e o governo nunca havia colocado essa lei em votação.  Em seguida,
parabenizou a todos os profissionais pela conquista e agradeceu aos deputados e aos senadores
pela aprovação, rogando a Deus para que o Governo Federal sancione a referida lei o mais
breve possível. Prosseguindo, o Vereador Márcio Aparecido, parabenizou os Técnicos de
Enfermagem pela aprovação do projeto de lei citado pelo Vereador Adriano, enfatizando já ter
se manifestado sobre esse assunto em sessão anterior, quando destacou a importância destes
profissionais para o setor de saúde, inclusive equiparando a sua importância à dos médicos,
porque ambos estão na linha de frente. Disse que todos tem ciência da importância do
enfermeiro, quando é hospitalizado, quando realmente precisa de atendimento em uma
emergência, ressaltando que esses profissionais deixam suas famílias em casa, arriscam a saúde
para levar uma melhor qualidade de vida para a população e que eles fazem isso não só pelo
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salário, mas por amor a profissão.  Em seguida, afirmou que a empresa Quinto Energy vai 
instalar torres eólicas no município, parabenizando os representantes da empresa pelo trabalho 
belíssimo que está sendo feito em Ituaçu. Destacou que a empresa já está fazendo o 
mapeamento, que já conversou com vários moradores sobre esse projeto, salientando que o 
município só tem a ganhar com isso, que os proprietários dos terrenos vão ser beneficiados 
posteriormente com a instalação dessas torres, já que vão receber um valor e ter uma renda 
extra. Destacou que esse é um projeto pioneiro, rogando a Deus para que seja instalado o mais 
breve possível no município. Mencionou que gostaria de reforçar a sua fala na sessão anterior 
sobre o descaso que a COELBA está tendo em algumas reuniões do município, destacando que 
tem dia que as noites estão sendo registradas quedas de energia e isso dá um prejuízo enorme, 
principalmente para quem usa energia verde, para os produtores rurais que dependem deste tipo 
de energia, que só pode ser ligada no período da noite e tem desconto de 70% (setenta por 
cento). Afirmou que muitos produtores ligam suas bombas à noite e quando amanhece 
descobrem que o sistema está desligado em razão da queda de energia. Pediu o apoio dos 
demais vereadores para reforçar o pedido à COELBA, solicitando que esse problema seja 
resolvido com maior brevidade possível em muitas localidades do município. Disse que se o 
produtor usar a energia durante o dia não tem desconto, mas se usar a energia durante à noite, 
gasta apenas 30% (trinta por cento) do valor correspondente, destacando ser uma diferença 
significativa para esses produtores. Afirmou que houve naquela semana, mais uma alta no 
preço dos combustíveis, destacando que o valor pago pela empresa do transporte escolar no 
município aos prestadores de serviços, mal está sendo suficientes para pagar o combustível, 
que os responsáveis pelos veículos fazem o transporte dos alunos com responsabilidade, 
compromisso, deixando de cuidar das suas coisas para prestar o serviço, enfatizando que 
alguns investiram valores que varia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 80.0000,00 
(oitenta mil reais) para adquirir o veículo e o valor recebido mal dá para cobrir os custos com 
combustível. Destacou que a empresa Infinity ganhou a licitação feita pelo município, 
solicitando que seja feita uma revisão no contrato para assegurar o pagamento justo aos 
prestadores de serviços, ressaltando que se isso não ocorrer esses prestadores não terão 
condição de manter o funcionamento das linhas. Falou que alguns motoristas o procuraram e 
pediram que continuasse fazendo essa reivindicação no legislativo, queixando-se da situação e 
relatando ser muito ruim trabalhar o mês inteiro e no final mal conseguir pagar o posto de 
combustível. Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido, afirmou que a quadra do 
Salobro foi restaurada em razão das rachaduras no piso, mas que as rachaduras surgiram 
novamente, que alguns moradores lhe pediram para fazer essa cobrança na câmara, relatando 
que o próprio pedreiro, que fez a reforma, já teria dito que teria que voltar três meses depois 
para tornar a fazer. Disse ser importante que o município faça as reformas com qualidade para 
que os serviços tenham uma boa durabilidade. Comentou sobre a iluminação de algumas 
localidades, afirmando ter conversado com Zé Luiz na semana passada, explicado a situação e 
ele informou estar de atestado médico e que vai dar entrada no INSS para pedir o afastamento 
temporário por motivo de saúde. Solicitou que o município providencie outros profissionais 
para fazer o serviço, já que o eletricista vai dar entrada no auxílio-doença no INSS e não está 
em condição de executar o trabalho. Em aparte, o Senhor Presidente, afirmou que tem 
acompanhado as obras realizadas pelo atual prefeito, ressaltando que o gestor tem primado por 
fazer as obras com boa qualidade. Disse que se o pedreiro falou realmente isso, foi leviano, que 
caberia a ele informar ao gestor que o material não seria adequado e ter solicitado o material 
correto para executar o serviço com boa qualidade. Dando continuidade, o Vereador Márcio 
Aparecido  disse ser importante que o município dê a assistência necessárias na iluminação 
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pública das localidades, destacando já ter feito algumas indicações, a exemplo do Vereador 
Reinalvo, pedindo a manutenção da iluminação pública na beira de rio para beneficiar as 
comunidades do Guigó, Canabrava e outros locais que ainda não tem iluminação pública. 
Mencionou que as pessoas procuram os vereadores para fazer as cobranças e que cabe aos Edis 
levar essas cobranças ao conhecimento do poder executivo. Sobre o acúmulo de lixo no PSF do 
São José, disse que esteve lá novamente, que o lixo ainda está acumulado no local, pedindo ao 
prefeito que mandasse retirar, destacando que o PSF é o local que as pessoas procuram em 
busca de saúde e não se pode admitir o acúmulo de lixo. Agradeceu às pessoas que 
acompanham as sessões nas redes sociais e desejou a todos um bom dia. Destacou que aquele 
dia (13.05) se comemora o dia de Nossa Senhora de Fátima, desejando a todos os devotos da 
padroeira da comunidade do Riachão, um excelente dia! Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:
Saudou a todos os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários do legislativo 
municipal, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo que seja 
disponibilizado o transporte escolar para os alunos de Almas Pobres, Boca da Mata, 
Assentamento da Boca da Mata até a creche da Ovelha. Afirmou que aquelas crianças não 
estão tendo acesso ao transporte escolar, pedindo ao prefeito que seja disponibilizado esse 
serviço para os alunos daquelas três localidades, destacando que a instalação das creches foi 
muito importante para os pais destes alunos, que muitos trabalham no setor agrícola e antes da 
creche muitos não tinham condição de trabalhar porque não tinham com quem deixar os filhos, 
e que agora eles deixam seus filhos na creche e seguem para o trabalho. Parabenizou o ex-prefe 
ito Adalberto Luz, por ter atendido sua indicação e instalado uma creche na região da Ovelha e 
Prata da Ovelha, bem como, no Distrito de Tranqueiras. Afirmou que muitas pessoas foram 
beneficiadas com a instalação dessas creches, enfatizando que essas creches deram mais 
oportunidade para que os pais e mães de família deixem seus filhos na creche e podem 
trabalhar. Destacou que os alunos que frequentam as creches já saem com uma melhor noção 
quando vão para as escolas, porque têm mais noção da importância do estudo e também de 
como tratar os colegas de escola. Pediu ao atual prefeito que dê continuidade e instale novas 
creches para beneficiar outras regiões do município, enfatizando que os vereadores levam ao 
conhecimento do prefeito os pedidos que são feitos pelos moradores das localidades, 
ressaltando que os vereadores são os políticos que estão mais próximos das comunidades, estão 
sempre em contato com as pessoas e recebendo as informações. Disse que nos finais de semana 
sempre faz visitas nas comunidades e fala com as pessoas, destacando que recentemente esteve 
em Barra da Estiva para visitar o abrigo para idosos. Em aparte, o Vereador Márcio 
Aparecido, disse ter sido bem lembrado pelo vereador Sivaldo a importância das creches do 
município, afirmando que a mão de obra no setor agrícola está escassa, que os pais tendo a 
oportunidade de deixar os filhos nas creches, dá a esses pais a possibilidade de 
trabalhar.  Destacou que o município tem forte vocação agrícola, que a cultura do maracujá e 
do morango tem grande importância, principalmente nas regiões de Ovelha, Boca da Mata e 
Angico. Afirmou que a implantação dessas creches, na gestão do ex-prefeito Adalberto Luz, foi 
de grande valia, torcendo para que o atual gestor instale novas unidades, beneficiando mais 
localidades do município. Em aparte, o Senhor Presidente, destacou já ter solicitado a 
instalação de uma creche no povoado do Bonito, salientando que sugeriu ao prefeito que 
transforme a antiga escola em uma creche. Destacou que o sistema produtivo de maracujá e 
manga está sendo muito benéfico para comunidade, vai abrir novos postos de trabalho e muitas 
mães poderão trabalhar, caso a creche seja instalada. Dando continuidade, o Vereador 
Sivaldo, agradeceu as falas do Vereador Márcio Aparecido e do Presidente César Brito. Em 
seguida, afirmou ter feito uma visita no abrigo de Barra da Estiva, destacando que o local 
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presta um serviço de grande importância. Comentou que marcou com a Diretora Nice para 
fazer a visita, que conheceu todas as instalações, viu de perto como funciona o local e a 
importância de ter um local como esse para dar uma assistência aos idosos que não têm quem 
cuide deles. Afirmou que muitas famílias não têm condição de cuidar dos idosos, que nestes 
casos o abrigo é uma boa solução, destacando que no abrigo de Barra da Estiva os idosos são 
bem cuidados, tem acompanhamento médico e de enfermeiro. Sugeriu que seja instalado um 
abrigo para idosos em Ituaçu, enfatizando ter conhecimento da existência de algumas casas que 
oferecem esse serviço no município, mas que ainda não teve a oportunidade de fazer uma visita 
nestes locais. Ressaltou que o abrigo de Barra da Estiva acolhe idosos de Ituaçu, Tanhaçu, 
Ibicoara e outros lugares também. Em aparte, o Vereador Adriano informou que também já 
visitou o abrigo de Barra da Estiva, salientando que os idosos são muito bem cuidados, tem 
acompanhamento médico. Destacou que Lucas instalou uma casa de acolhimento para idosos 
em Ituaçu. Dando continuidade, o Vereador Sivaldo parabenizou a todos os locais que 
oferecem o serviço de acolhimento de idosos, afirmando que em breve fará uma visita nessa 
casa que oferece o serviço em Ituaçu. Agradeceu a presença de todos na sessão e a todos que 
acompanham pelas redes sociais, desejando a todos um bom dia e um bom final de semana. 
Finalizou agradecendo a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal. Em 
questão de ordem, o Vereador Márcio Aparecido destacou que nos primeiros minutos da sua 
fala o áudio deu um problema e que gostaria de falar novamente para deixar registrado em ata. 
Destacou ter usado esse tempo para parabenizar os Agentes de Saúde pela aprovação no 
Senado da lei que estabelece um piso nacional para esses profissionais. Afirmou que o piso 
nacional de dois salários mínimos e o direito à aposentadoria especial, após contribuição por 
vinte e cinco anos são conquistas importantes para a categoria. Destacou que os Agentes são a 
porta de entrada do setor de saúde, que os mesmos são os soldados da saúde, que são os 
profissionais que primeiro levam a informação para a casa das pessoas e fazem um papel 
belíssimo, principalmente nas campanhas de vacinação, garantindo que as metas sejam 
cumpridas. Acrescentou que os Agentes de Saúde são importantes também na manutenção de 
serviços como pré-natal, hiperdia, acompanhamento de crianças com problemas de 
desnutrição. Enfim, parabenizou a todos Agentes de Saúde pelas conquistas. Ver. Tertulina 
Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos internautas das redes sociais, aos 
funcionários da câmara, e prosseguindo, a Vereadora parabenizou os enfermeiros e os Agente 
de Saúde pelas conquistas, afirmando que esses profissionais são merecedores. Destacou que 
no dia anterior foi comemorado o Dia do Enfermeiro, parabenizando a todos os profissionais 
pela passagem desta data. Em seguida, comentou a fala do Vereador Sivaldo, enfatizando que a 
implantação das creches foi uma coisa muito boa, que via a necessidade das mães, que não 
tinham com quem deixar seus filhos para trabalhar, que hoje é muito gratificante ver essas 
creches funcionando. Disse esperar que o prefeito Phellipe Brito construa novas creches, 
enfatizando ser muito importante para beneficiar as comunidades do município. Dando 
continuidade, pediu esclarecimentos aos vereadores da bancada de situação sobre o assalto das 
comunidades de Melancia e da Lage, enfatizando que caso não tenham a resposta de imediato, 
pode ser na próxima sessão. Em aparte, o Senhor Presidente, disse não ter uma informação 
precisa, que vai se informar e na próxima sessão vai trazer a informação concreta. Dando 
continuidade, a Vereadora Tertulina, afirmou que muitos moradores têm lhe questionado, 
dizendo que o benefício teria sido desviado para outras localidades. Disse que ficou de fazer 
esse questionamento e dar uma resposta aos moradores para que não fique nenhuma dúvida. 
Finalizou desejando a todos um bom dia. Ver. Edinei de Novais Ferreira: Saudou a todos os 
presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários do legislativo, e em seguida, o 
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Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão da Câmara, e fez uma indicação 
verbal ao prefeito pedindo que sejam trocadas algumas lâmpada e instalados braços de luz na 
Bela Vista, na região de Tranqueiras. Afirmou que essa é a única localidade que não tem 
braços de luz, que os moradores estão fazendo essa cobrança e lhe pediram que fosse feita a 
indicação. Parabenizou o prefeito por ter atendido a sua indicação e construído uma passagem 
molhada próximo da casa do cunhado da Vereadora Tertulina, enfatizando que os moradores 
estavam sofrendo muito no tempo da chuva para conseguir passar pelo local. Parabenizou o 
gestor pelos postos de saúde que serão construídos na Ovelha e na Várzea, bem como, pelo 
encascalhamento no Campo Grande, afirmando estar ficando muito bom. 
Em aparte, a Vereadora Tertulina comentou a fala do Vereador Sivaldo, enfatizando que às 
vezes sente pena dos idosos que precisam ir para um abrigo, mas que entende ser uma medida 
mais indicada, ressaltando que muitas famílias contratam pessoas para cuidar dos idosos e estes 
são maltratados dentro da própria casa. Afirmou que os serviços prestados nos abrigos são de 
boa qualidade, os idosos são acompanhados por médico. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderely Brito, disse que não estava se sentindo muito bem, e que 
gostaria de fazer apenas uma breve fala para depois se retirar da sessão. Parabenizou o prefeito 
Phellipe Brito pelas conquistas para o município, fazendo especial referência aos PSFs da 
Várzea e da Ovelha, bem como, a tão sonhada reforma do hospital. Enfatizou que o prefeito é 
incansável e está sempre batalhando, que algumas pessoas fazem críticas dizendo que não 
conseguem encontrar com o gestor pessoalmente, ressaltando que essas pessoas podem ter 
certeza de que o prefeito está correndo atrás de projetos para realizar os sonhos dos 
ituaçuenses. Parabenizou o prefeito pelo empenho, pela dedicação, por gerir bem os recursos 
do município, por realizar obras para facilitar e melhorar a qualidade de vida do povo. 
Solicitou aos seus pares o apoio de todos para pedir conjuntamente ao Prefeito a pavimentação 
do trecho que liga a Várzea à Ituaçu, ressaltando ter um trecho pequeno e que os moradores da 
Várzea merecem esse benefício. Dando continuidade, destacou que o prefeito tem se 
empenhado, investido na melhoria da iluminação pública, que muitas comunidades já foram 
atendidas, que outras ainda não, salientando que a demanda é muito grande e não tem como 
atender a todos de uma vez só. Falou que houve o problema de saúde dos funcionários e que 
isso atrasou o serviço, mas o prefeito tem se empenhado ao máximo para dar continuidade. 
Desejou a todos um belo final de semana, desculpou-se por se retirar antes do término da 
sessão e, em seguida, convidou o Vice-Presidente Adriano Machado para assumir a condução 
dos trabalhos. Dando prosseguimento ao Grande Expediente, o Vice- Presidente, Vereador 
Adriano Machado, franqueou a palavra aos demais vereadores: Usaram da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas das redes sociais, aos funcionários da Câmara, e em seguida, o Edil agradeceu a 
presença do Sr. João Rocha, enfatizando que ele compareceu no legislativo para convidar a 
todos para participar dos festejos da Gruta da Mangabeira, que serão realizados entre os dias 22 
e 29 de maio do corrente ano. Agradeceu pelo convite, aproveitando o ensejo para convidar à 
toda população para participar dessa grande festa. Destacou que a festa será realizada depois de 
dois anos de pandemia, ressaltando ser de grande importância para o município. Fez uma 
indicação verbal ao prefeito, pedindo que seja feito um trabalho de divulgação do turismo 
religioso, a exemplo do que tem sido feito com o turismo ecológico pela Diretora Brena Rocha. 
Destacou que o trabalho de divulgação do turismo ecológico está sendo muito bem feito, que 
hoje o Brasil todo conhece Ituaçu. Afirmou que o turismo religioso é uma potência no 
município, ajuda muito a economia local, destacando ser importante que haja um trabalho 
maior de divulgação. Fez uma indicação verbal de um poço artesiano no Espírito Santo, 
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afirmando que os moradores estão sempre lhe cobrando, que tem ciência de que cobra muito do 
prefeito Phellipe Brito, mas cobra porque sabe que o gestor não mede esforços para atender, 
para tentar resolver todas as solicitações feitas. Disse que não vai cansar de pedir e cobrar 
porque sabe que o gestor não vai se cansar de tentar resolver todos os problemas do município. 
Parabenizou o prefeito pela força de vontade, pelo empenho e pela dedicação, enfatizando não 
ter conhecimento de outro gestor que tenha agido da mesma forma na história do município. 
Comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido sobre a iluminação pública, salientando que a 
gestão municipal está empenhada na troca das lâmpadas queimadas, afirmando que em Ituaçu 
nunca teve um prefeito que instalou tantos braços de lâmpada e substituiu tantas lâmpadas 
queimadas, como o atual. Afirmou não ter os dados das gestões anteriores, mas acredita que 
nunca teve na história outro gestor que instalou tantos braços de lâmpada e trocou tantas 
lâmpadas queimadas. Em aparte, o Vereador Reinalvo, falou que se o município já tem um 
funcionário prestando o serviço na área de iluminação pública, gostaria de reforçar o pedido 
para que sejam trocadas as lâmpadas queimadas na estrada da Gruta da Mangabeira, afirmando 
que são entre quarenta (40) e sessenta (60) lâmpadas queimadas. Ressaltou que o ex-prefeito 
Adalberto Luz, instalou quase quatro mil braços de lâmpadas no município. Dando 
continuidade, o Vereador Ronaldo, disse não ter conhecimento dessa informação, enfatizando 
que entre 2017 e 2021 pediu ao ex-prefeito a troca de cinco lâmpadas na Laranjeira, duas 
lâmpadas no São José e nenhuma foi trocada. Destacou que na gestão de Phellipe Brito, só na 
região dos Gerais, já foram instalados mais de sessenta braços de lâmpada. Prosseguindo, o 
Edil, em nome de Lucidalva, sua cunhada que trabalha no hospital, parabenizou a todos 
enfermeiros e enfermeiras do país, que trabalham com dedicação, perdem noites de sono, dão 
suas vidas para salvar a vida dos outros. Destacou ter acompanhado de perto o trabalho desses 
profissionais durante a pandemia, afirmando que eles arriscaram suas vidas, correram o risco 
de se contagiar e levar a doença para seus familiares. Disse ter feito o transporte de vários 
pacientes com COVID, que os enfermeiros acompanham esses pacientes dentro da ambulância, 
aproveitando o ensejo para parabenizar a todos esses profissionais. Finalizou agradecendo a 
presença de todos e desejando um belo e abençoado final de semana a todos. Ver. Almir 
Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários 
da Câmara, e prosseguindo, o Edil agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pela estrada que está 
sendo feita em Riachão do Coité. Agradeceu ao gestor pela contratação do eletricista 
‘Capoeira’ e no dia anterior esteve em Tranqueiras para dar manutenção na iluminação da 
praça, onde tinha uma chave contadora com defeito e ele arrumou. Fez uma indicação verbal 
ao poder executivo pedindo a construção de dois banheiros na escola da Mangabeira, 
afirmando que esteve no local e a diretora fez o pedido, relatando que os banheiros existentes 
estão defasados. Reiterou o pedido da quadra da Gruta, da Mangabeira, salientando já foi 
pintada e agradece por isso, mas que é necessário providenciar, o mais rapidamente possível a 
ampliação e cobertura da referida quadra. Agradeceu ao deputado Paulo Magalhães, ao 
deputado Marquinhos Viana e ao governador Rui Costa, pelos PSFs que serão construídos na 
Várzea e na Ovelha. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pela troca das lâmpadas 
convencionais por lâmpadas de LED na Gruta da Mangabeira, em Tranqueiras e em Lagoa da 
Lage. Em seguida, o Vereador Almir, convidou toda a população para participar da festa da 
Gruta, destacando que o festeiro deste ano é o Sr. João Rocha e que a festa será realizada entre 
os dias 25 e 29 de maio. Agradeceu o convite para participar do torneio de reinauguração do 
Ginásio de Esportes da Lagoa da Lage, no domingo, a partir das 8hs00min. Voltando a usar da 
palavra, o Vereador Sivaldo, comentou a fala da Vereadora Tertulina, afirmando que os 
abrigos prestam um serviço muito importante, que muitas famílias não têm como cuidar dos 
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idosos e por isso fazem a opção de colocá-los no abrigo. Dando continuidade, convidou a todos 
para participar de uma reunião da CERB no povoado de Mamonas, que seria realizada no dia 
seguinte, principalmente os moradores das localidades de Tamboril, Mamona, Riacho da 
Cabaceira, Riacho do Tombador, Piaba, Jatobá e Barbosa. Afirmou que a reunião vai começar 
às 09hs30min e será discutida a criação da associação para que a CERB possa dar continuidade 
no trabalho de implantação do sistema de abastecimento de água. Finalizando a sua fala, o 
Vereador Almir, agradeceu a presença de todos e desejou um ótimo dia a todos. Fazendo uso 
da palavra, o Vice-Presidente, Vereador Adriano Silva Machado pediu ao prefeito que 
mandasse o eletricista para trocar as lâmpadas queimadas na região do Catingueiro, afirmando 
que os moradores estão cobrando esse benefício. Parabenizou os moradores do Riachão pelo 
dia de Nossa Senhora de Fátima. Parabenizou a todos os enfermeiros e enfermeiras do mundo, 
do Brasil, da Bahia e de Ituaçu, rogando a Deus que concretize os sonhos da categoria. Nada
mais havendo a tratar, o Vice - Presidente desejou a todos um bom dia e um belíssimo final de 
semana, e declarou encerrada a Sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e 
achada conforme vai devidamente assinada.  Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro 
Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu-BA, em  treze de maio de dois mil e vinte e dois.
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