
Tribuna do Sertão
FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

PUBLICAÇÕES OFICIAIS 04 DE JUNHO DE 2021

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU

CNPJ 63.170.468/0001-44

Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro 

Período, do Primeiro Ano Legislativo da Câmara 

Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA

O Jornal TRIBUNA DO SERTÃO é uma  publicação da Base Comunicação e Marketing Ltda.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO: 
Rua Valdomiro Alves Luz, 35 - 1º Andar 

Bairro Nobre - Brumado - BA

CEP 46 100-000 - TELEFAX: (77) 3441-7634
e-mail: contato@jornaltribunadosertao.com.br

Site: www.sertaohoje.com.br

EDITORA 
Lúcia Oliva Lima - DRT  456

e-mail: oliva_ba@hotmail.com
Cel.: (77) 9953-7613

DIRETOR DE REDAÇÃO 
Leonardo Oliva

e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br
Cel.: (77) 9962-8581

CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Brumado, Aracatu, Malhada de Pedras, Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Jacaraci, Licínio de 
Almeida, Mortugaba, Rio do Antônio, Caetité, Lagoa Real, Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte Alto, Carinhanha, Iuiu, Malhada, Sebastião Laranjeiras, 
Matina, Abaira, Boninal, Jussiape, Piatã, Macaúbas, Boquira, Paramirim, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso (Água Quente), Ibipitanga, Rio do Pires, Tanque Novo, Riacho de 
Santana, Igaporã, Tanhaçu, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Ibicoara, Ituaçu, Mucugê, Andaraí.



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 02 04 DE JUNHO DE 2021

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VE READORES 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 Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.  Aos trintadias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e um, 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 Ce sar Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário) eJoel 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, ,Ednei Novais Ferreira, Ronaldo da Silva Rocha,Tertulina Silva 
Andrade e José Antônio Brito Fontana. Ausente o Vereador Reinalvo Rocha Ferreira.Constatado o 
quórum regimental, o Senhor Presidente,“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 
Sessão”, ao tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão 
anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando continuidade, 
o Senhor Presidente,iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura das seguintes matérias: a) –Solicitação apresentada pelo Vereador Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, encaminhando ao Presidente da Câmara, José César Wanderley Brito,  
com o seguinte teor: CAMARA DE VEREADORES DE ITUAÇU, SR. PRESIDENTE JOSE CESAR 

WANDERLEY BRITO . Senhor Presidente, Pelo presente encaminho a Vossa Excelência os ofícios 
01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 para que possa ser encaminhado através do Legislativo Municipal aos 
seus respectivos endereçados. Trata de solicitação de informação, para que este edil possa cumprir 
o papel de fiscalizador, atuando em parceria com o executivo municipal a fim de propor dialogo, 
promovendo uma gestão publica transparente e com qualidade. Sem mais, na certeza do 
acolhimento do solicitado, apresento-lhe os protestos de estima e apreço. Ituaçu 30 de Abril de 
2021: Ofício nº 001/2021. Ituaçu 24 de Abril de 2021. A S ecretaria Municipal de Saúde, 
Ilustríssima Secretária Municipal, Vanessa Brito Novais; Assunt o: Solicitação De Informações e 
Documentos. Prezada Secretária, Marcio Aparecido Araújo Rocha, brasileiro, casado, Vereador, 
inscrito no RG 0791495299 e CPF nº 023.345.085-86 residente domiciliado no Povoado de São 
Jose de Noé, zona rural do Município de Ituaçu, Bahia, vem à presença de Vossa Senhoria com 
base na lei de acesso a informação 12.527 de 18 de Novembro de 2011 e considerando o mandato 
de vereador para legislatura 2021/2024, requerer o que segue: I - Relatório de Folha Resumo das 
Folhas de Pagamentos referente às verbas de recursos vinculados da Saúde (Transferência do 
SUS), dos meses de JANEIRO/2021 – FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021.II - GPS – Guia de 
Previdência Social, com seus respectivos comprovantes de pagamentos e notas de Empenho 
oriundo dos valores pagos com recursos Vinculados da Secretária de Saúde (Transferência do 
SUS) dos meses de JENEIRO/2021 – FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021. Ademais, cumpre 
esclarecer que são consideradas condutas ilícitas e que podem ensejar responsabilidade do agente 
público: Recusar-se a fornecer informação pública, fazê-lo intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé na análise de solicitações de informação. E que os 
documentos solicitados poderão ser enviados através do e-mail: plituacu22@gmail.com ou 
protocolado diretamente na sede da Câmara de Vereadores de It uaçu. Sem mais e na certeza do 
acolhimento de minha solicitação, rogo os votos de estima e apreço. Marcio Aparecido Araújo 
Rocha - VEREADOR – PL; Ofício nº 002/2021. Ituaçu 24 de Abril de 2021. A Secretaria Municipal 
de Educação , Ilustríssimo Secretário Municipal, Fernando Silva Ávila; ASSUNTO: Solicitação De 
Informações e Documentos. Prezado Secretário, Marcio Aparecido Araújo Rocha, brasileiro, 
casado, Vereador, inscrito no RG 0791495299 e CPF nº 023.345.085-86 residente domiciliado no 
Povoado de São Jose de Noé, zona rural do Município de Ituaçu, Bahia, vem à presença de Vossa 
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Senhoria com base na lei de acesso a informação 12.527 de 18 de Novembro de 2011 e 
considerando o mandato de vereador para legislatura 2021/2024, requerer o que segue: I - 
Relatório de Folha Resumo das Folhas de Pagamentos referente às verbas do FUNDEB 40% e 60%,

 

dos meses de JANEIRO/2021 – FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021. II - GPS – Guia de Previdência 
Social, com seus respectivos comprovantes de pagamentos e notas de Empenhos oriundo do 
FUNDEB 40% e 60 dos meses de JENEIRO/2021 – FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021. Ademais, 
cumpre esclarecer que São consideradas condutas ilícitas e que podem ensejar responsabilidade do 
agente público: Recusar-se a fornecer informação pública, fazê-lo intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé na análise de solicitações de informação. E 
que os documentos solicitados poderão ser enviados através do email: plituacu22@gmail.com ou 
protocolado diretamente na sede da Câmara de Vereadores de It uaçu. Sem mais e na certeza do 
acolhimento de minha solicitação, rogo os votos de estima e apreço. Marcio Aparecido Araújo 
Rocha - VEREADOR – PL; Ofício 003/2021. Ituaçu 24 de Abril de 2021. A Secretaria Municipal de 
Assistência Social, |Ilustríssimo Secretário Municipal, Jose Carlos Anjos e Silva. ASSUNTO: 
Solicitação De Informações. Prezado Secretário,Marcio Aparecido Araújo Rocha, brasileiro, 
casado, Vereador, inscrito no RG 0791495299 e CPF nº 023.345.085-86 residente domiciliado no 
Povoado de São Jose de Noé, zona rural do Município de Ituaçu, Bahia, vem à presença de Vossa 
Senhoria com base na lei de acesso a informação 12.527 de 18 de Novembro de 2011 e 
considerando o mandato de vereador para legislatura 2021/2024, requerer o que segue: I. Relatório 
de Folha Resumo das Folhas de Pagamentos referente às verbas de Transferência do FNAS, dos 
meses de JANEIRO/2021 – FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021. II- GPS – Guia de Previdência Social, 
com seus respectivos comprovantes de pagamentos e notas de Empenhos oriundo dos recursos de 
Transferência do FNAS dos meses de JENEIRO/2021 – FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021.Ademais, 
cumpre esclarecer que São consideradas condutas ilícitas e que podem ensejar responsabilidade do 
agente público: Recusar-se a fornecer informação pública, fazê-lo intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé na análise de solicitações de informação. E 
que os documentos solicitados poderão ser enviados através do email: plituacu22@gmail.com ou 
protocolado diretamente na sede da Câmara de Vereadores de It uaçu.Sem mais e na certeza do 
acolhimento de minha solicitação, rogo os votos de estima e apreço.Marcio Aparecido Araújo 
Rocha - VEREADOR – PL; Ofício nº 004/2021. Ituaçu 24 de Abril de 2021. A Prefeitura Municipal de 

Ituaçu, Excelentíssimo Senhor Prefeito Phellipe Ramonn Gonçalves Brito. ASSUNTO: Solicitação De 
Informações e Documentos. Senhor Prefeito,Pelo presente, solicito de Vossa Excelência que seja 
informado com maior brevidade possível copia de empenho carreado de respectivos comprovantes 
de pagamentos de todas as despesas do PASEP , separados por conta bancaria referente aos meses 
de JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021 e MARÇO/2021.Convém pontuar, Senhor Prefeito, que 
aquelas despesas cujos valores não são deduzidos automaticamente em suas contas bancarias, deve 
a administração promover o recolhimento através de suas respectivas Guias de Recolhimentos, 
ponderando que a Contribuição do PASEP  é apurada mensalmente e com base no valor das 
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes, conforme dispõe a Lei 9.715/1998, 
alterada pela Lei 12.810/2013 que excluiu-se do disposto no inciso III os valores de transferência 
decorrentes de convênios, contratos de repasse ou instrumento congêneres com objeto definido, 
deste modo, com a exceção mencionada, todas as outras receitas passam a compor o calculo do 
PASEP, inclusive as Municipais e que caso  essa municipalidade não tenha efetuado o 
recolhimento das mesmas, devem proceder conforme determina a lei, mesmo que retroagido aos 
meses solicitados.Ademais, cumpre esclarecer que são consideradas condutas ilícitas e que podem 
ensejar responsabilidade do agente público: Recusar-se a fornecer informação pública, fazê-lo 
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé na análise de 
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solicitações de informação. E que os documentos solicitados poderão ser enviados através do 
email: plituacu22@gmail.com ou protocolado diretamente na sede da Câmara de Vereadores de 
Ituaçu.Sem mais e na certeza do acolhimento de minha solicitação, rogo os votos de estima e 
apreço.Marcio Aparecido Araújo Rocha  - VEREADOR – PL; Ofício nº 005/2021. Ituaçu 24 de Abril 
de 2021. A Prefeitura Municipal de Ituaçu, Excelentíssimo Senhor Prefeito Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito. ASSUNTO: Solicitação De Informações e Documentos. Senhor Prefeito, É 
importante ressaltar que a Lei nº 9.711 de 20 de novembro de 1998, que passou a vigorar a partir 
de fevereiro de 1999, introduziu a obrigatoriedade da retenção pela empresa contratante de serviço 
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos 
serviços. Deste modo, cumprindo o papel de fiscalizador, solicito de Vossa Excelência que seja 
informado acerca do recolhimento de INSS dos prestadores de serviços temporários que laboram 
sob o regime de Contrato e Avulsos nos meses de JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021 e 

MARÇO/2021. Destaco que as informações devem vir acompanhadas de planilhas contendo o 
nome do prestador de serviço, descrição dos serviços ofertados, valor bruto bem como os 
comprovantes de recolhimento de INSS, sobretudo o Patronal dos mesmos equivalentes e que não 
havendo informado, deve o mesmo providenciar a retificação das informações sociais com 
complementação de pagamento para posterior envio. Ademais, cumpre esclarecer que são 
consideradas condutas ilícitas e que podem ensejar responsabilidade do agente público: Recusar-se 
a fornecer informação pública, fazê-lo intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 
imprecisa, ou agir de má-fé na análise de solicitações de informação. E que os documentos 
solicitados poderão ser enviados através do email: plituacu22@gmail.com ou protocolado 
diretamente na sede da Câmara de Vereadores de Ituaçu. Sem mais e na certeza do acolhimento de 
minha solicitação, rogo os votos de estima e apreço. Márcio Aparecido Araújo Rocha - 
VEREADOR – PL; Ofício nº 006/2021. Ituaçu 24 de Abril de 2021. A Secretaria Municipal de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ilustríssimo Secretário Municipal, Atila Meira Brito. 
ASSUNTO: Solicitação De Informações, Prezado Secretário, Marcio Aparecido Araújo Rocha, 
brasileiro, casado, Vereador, inscrito no RG 0791495299 e CPF nº 023.345.085-86 residente 
domiciliado no Povoado de São Jose de Noé, zona rural do Município de Ituaçu, Bahia, vem à 
presença de Vossa Senhoria com base na lei de acesso a informação 12.527 de 18 de Novembro de 
2011 e considerando o mandato de vereador para legislatura 2021/2024, requerer o que segue: I - 
Relação atualizada da frota de veículos a disposição da Prefeitura Municipal de Ituaçu, com 
descrição da Placa, posição atual da quilometragem demonstrada através do adómetro de cada 
veiculo, e a Secretaria vinculada.II - Relação atualizada da frota mecanizada (MaquinasPesadas) a 
disposição da Prefeitura Municipal de Ituaçu com posição atual do horimetro. III - Relação 
atualizada de veículos cadastrados junto ao SIGA para recebimento de combustíveis. Ademais, 
cumpre esclarecer que São consideradas condutas ilícitas e que podem ensejar responsabilidade do 
agente público: Recusar-se a fornecer informação pública, fazê-lo intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé na análise de solicitações de informação. E 
que os documentos solicitados poderão ser enviados através do e_mail: plituacu22@gmail.com ou 
protocolado diretamente na sede da Câmara de Vereadores de It uaçu. Sem mais e na certeza do 
acolhimento de minha solicitação, rogo os votos de estima e apreço. Marcio Aparecido Araújo 
Rocha - VEREADOR – PL; Ofício nº 007/2021. Ituaçu 24 de Abril de 2021. A Secretaria Municipal 
de Educação, Ilustríssimo Secretário Municipal Fernando Silva Ávila. ASSUNTO: Solicitação de 
Informações e Documentos. Prezado Secretário,Com o advento da nucleação de escolas 
municipais é sabido por todos que muitos prédios escolares nas localidades rurais do Município de 
Ituaçu encontram-se desativados.Neste sentido, mesmo sabendo que a Secretária de Educação não 
utilizam os mesmos para promoção do ensino publico é de responsabilidade dos gestores o zelo 
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pelo patrimônio publico, bem como a guarda do mesmo.Ocorre que chegou ao conhecimento deste 
Vereador a informação de que o antigo Prédio Escolar da Localidade Campo Grande esta sendo 
destruído para construção de fins particulares e que não é do conhecimento deste Edil a tramitação 
na Câmara de Vereadores, de qualquer lei autori zativa para que o referido colégio seja utilizado 
por terceiros para fins próprios.Portanto, como é de responsabilidade deste órgão a guarda do 
patrimônio público, solicito que seja informado se existe arquivado na Secretaria de Educação 
qualquer autorização para derrubada do Prédio Escolar e caso contrario, que seja adotado junto ao 
Executivo Municipal e a Procuradoria Jurídica Municipal as medidas cabíveis, haja vista a 
existência de verba publica na construção daquele ambiente escolar.Ainda, que seja enviada toda 
documentação referente a autorização do Estado da Bahia para demolição da antiga Escola Jaime 
Viera Lima, situada neste Município.Ademais, cumpre esclarecer que são consideradas condutas 
ilícitas e que podem ensejar responsabilidade do agente público: Recusar-se a fornecer informação 
pública, fazê-lo intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé 
na análise de solicitações de informação. E que os documentos solicitados poderão ser enviados 
através do email: plituacu22@gmail.com ou protocolado diretamente na sede da Câmara de 
Vereadores de Ituaçu.Sem mais e na certeza do acolhimento de minha solicitação, rogo os votos 
de estima eapreço. Marcio Aparecido Araújo Rocha  - VEREADOR – PL; b) – Solicitação 
encaminhada pelo Senhor Albércio da Costa Brito Filho, ao Exmo. Senhor José César Wanderley 
Brito, M.D. Presidente da Câmara Municipal, datado de 27 de abril do corrente ano, solicitando 
cópia dos processos de pagamentos realizados pela Câmara Municipal de Vereadores entre os anos 
de 2017/2020, período em que esta Casa foi presidida pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha, tal solicitação tem por objetivo a verificação e instrução de denúncia a ser promovida junto 
ao Ministério Público Federal; c) - Indicações apresentadas pelo Ver. José Antônio Brito Fontana, 
abaixo transcritas: I –Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu  (BA), 30 de abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encami nhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDI CAÇ ÃO:“Construção de quadra 
poliesportiva nos Povoados do Barreiro e do Tamburil, deste Município de Ituaçu, 
Bahia.JUSTIFICATIVA:  A construção de quadras poliesportiva em Povoados é de suma 
importância para o desenvolvimento e integração de seus habitantes, pois além de ser um espaço 
de lazer tanto para as crianças, jovens e adultos, na prática do esporte, serve ainda para outras 
atividades recreativas, festivas e culturais, tornando-se assim, um ponto de integração das famílias 
da região e comunidades circunvizinhas, resultando em uma integração regional que certamente 
irá proporcionar momentos agradáveis a todos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso Chefe do Poder Executivo, não medirá 
esforços para atender esta indicação, dado a sua importância e necessidade, subscrevo-me, 
Atenciosamente. José Antônio Brito Fontana - Vereador – PSB.Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. It uaçu (BA), 30 de abril 
de 2021. 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: INDI CAÇÃO:Instalação de braços de luz com lâmpadas nos postes existentes no 
Povoado de Cana Brava, deste Município de Ituaçu, Bahia; JUSTIFICATIVA :A presente proposta 
se trata de ações de extremas necessidades, pois trará segurança a todos que ali residem, bem 
como, vem atender a várias solicitações dos moradores daquele Povoado, que sofrem com a 
escuridão. Essa situação favorece as ações de vândalos, onde as pessoas que por ali trafegam no 
período noturno tornam-se vulneráveis a violência, o que causa pânico e desconforto a todos 
daquela região. É importante que o Poder Púbico ofereça um serviço de iluminação pública de 
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qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do 
patrimônio do munícipe.

 

Certo do acolhimento de Vossa Excel ência e demais Pares desta Casa, 
tendo a certeza de que o Gestor Municipal, não medirá esforços para atender esta indicação, dado 
a sua importância e necessidade, subscrevo-me,Atenciosamente, José Antônio Brito Fontana - 
Vereador PSB; III – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu  (BA), 30 de abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encami nhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:“Medidas Administrativas e Adoção 
de Providencias Para Regularização de Imóvel Situado na Praça dos Bandeirantes - Ituaçu”. 
JUSTIFICATIVA: Nas primeiras ruas do Município de Ituaçu, é visível a existência de casarões 
antigos e que preservam uma arquitetura antiga de encher os olhos de turistas e amantes do 
Patrimônio Histórico Brasileiro. É digno de louvor aqueles proprietários que fielmente oferecem 
reformas todos os anos em suas edificações, apresentando além de segurança a beleza da 
arquitetura local, sobretudo aqueles que utilizam destas residências para morada de suas famílias. 
Ocorre que diferente desta grande maioria, existe encravado no centro da cidade, especificamente, 
vizinho a casa paroquial municipal e defronte a Congregação Mariana de São Luiz, um casarão em 
condições de ruínas, sem qualquer identificação de proprietário ou pessoas que possam responder 
pelo imóvel, necessário dizer que as condições no ambiente interno é insalubre o que facilita a 
proliferação de roedores e ate animais peçonhentos que ameaçam a vida urbana. Deste modo, faz 
necessário que o Município, através da Secretária de Administração e Finanças, por meio do Setor 
de Arrecadação, promova medidas administrativas para reconhecer o proprietário daquele imóvel, 
bem como adotar medidas de demolição e/ou limpeza do terreno, para evitar os transtornos aqui 
mencionado, inclusive o risco iminente de desabamento em pessoas que transitam naquela 
redondeza. Há também de considerar que caso seja de interesse publico, poderá o Município 
viabilizar meios de desapropriação e destinação do ambiente para promoção de uma área de lazer 
ou qualquer similaridade que venha contribuir para coletividade.  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, 
Jose Antonio Brito Fontana - Vereador- PSB; d) - Indicações apresentadas pelo Ver. Ronaldo da 
Silva Rocha, abaixo transcritas: I –Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA) , 30 de abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo 
presente, exponho a Vossa Excelência, para que se ja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Roçagem de Estrada na 
Localidade de Laranjeiras”. JUSTIFICATIVA: É sabido de todos que é dever do Executivo 
Municipal desempenharem as atividades de roçagem de estradas vicinais, bem com promover toda 
manutenção necessária para oferecer aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos 
principais constitucionais de ir e vir. Nos últimos tempos, os residentes próximos as estradas 
vicinais da zona rural do Município de Ituaçu, criou diversos meios para impedir a poeira em suas 
casas e lavouras e umas dela é a plantação de cercas vivas. Assim sendo, solicito do Poder Publico 
Municipal que promova a poda e/ou roçagem da estrada vicinal que liga a sede ao povoado de 
Laranjeiras, principalmente na altura da casa do Sr. Amilton, considerando que o avanço dos 
galhos em meio ao campo de visão da estrada, prejudicam o enxergar dos motoristas que ali 
transitam, podendo acarretar graves acidentes.Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais 
edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração.Atenciosamente. Ronaldo da Silva Rocha 
- Vereador- PSB; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores Ituaçu  (BA), 30 de Abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
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exponho a Vossa Excelência, para que seja encami nhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
as indicações de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Expansão do Grupo Prioritário 
para Receber a Vacinação Contra o Coronavíru s ”. JUSTIFICATIVA: O Ministério da Saúde 
afirma que, segundo o Plano Nacional de Imunizações (PNI), municípios e estados têm 
“autonomia para montar seu próprio esquema de vacinação e dar vazão à fila de acordo com as 
características desua população e demandas especificas de cada região, sobretudo levando em 
consideração o numero de doses disponibilizadas. Deste modo, é sabido que exceto aquele publico 
já classificado em ordem prioritária para receber a dose da vacinação, existem muitas outras que 
em cada localidade desempenha um papel fundamental na continuação dos serviços essenciais, 
logo, aquelas pessoas que estão frente a frente com a população e não podem parar.  A exemplo 
dos atendentes de Caixa, repositores de estoque, promotores de vendas, frentistas e tantos outros 
que devem ser olhado com atenção pelo Ministério da Saúde e neste particular, pela Secretária 
Municipal de Saúde que deve  estudar os meio s legais de expansão do grupo prioritário para 
recebimento do imunizante. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e elevada consideração, Atenciosamente , Ronaldo Da Silva Rocha - 
Vereador- PSD;  III - Exmo. Senhor Jose Cesa r Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores Ituaçu  (BA), 30 de Abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encami nhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
as indicações de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Aquisição de Kit de Limpeza 
Profissional para Unidades de Saúde do Município de Ituaçu”. JUSTIFICATIVA:  O Kit de 
Limpeza Profissional é indispensável para promover uma maior economia de recursos financeiros, 
tempo, processos, e até mesmo produtos de limpeza nas Unidades de Saúdes das localidades 
rurais. Por se tratar de um carrinho de limpeza multifuncional, já que o seu design permite o uso 
de diversos itens em um único kit, promove o uso racional de produtos de limpeza, água, e 
processos. Ele é conhecido por otimizar a produtividade dos profissionais, pois para que eles 
realizem a higienização do local, será necessário apenas o transporte do carrinho de limpeza que já 
possui balde espremedor acoplado, assim como outros itens. O seu uso é recomendado para 
higienização úmida ou seca de diversos locais, desde superfícies planas, até paredes, escadas, 
equipamentos, e muito mais, Por isso, é muito usado principalmente para higienização hospital. 
Assim sendo, considerando os diversos benefícios aqui citado, bem como a racionalização de 
gastos e produtos, urge a necessidade de atendimento de minha indicação para oferecer também 
aos servidores públicos que laboram na área de higienização um maior conforto e segurança.Certo 
do acolhimento de Vossa Excelência e demais ed is e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração.Atenciosamente, Ronaldo Da Silva Rocha - Vereador- PSB; IV – Exmo. Senhor Jose 
Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereador es. Ituaçu (BA), 30 de 
abril de 2021. 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: “Envio de Projeto de Lei que PROIBE A REMOÇÂO e DERRUBADA DE 

ARVORES NO PERIMETRO URBANO DE ITUAÇU”. JUSTIFICATIVA :Um fato que não se discute 
é o de que a arborização urbana contribui para a melhoria do aspecto estético das cidades. Mas, em 
verdade, diversas são as vantagens de se ter uma cidade arborizada. As árvores atenuam o calor do 
sol; absorvem ruídos; renovam o oxigênio do ar; filtram as partículas sólidas em suspensão 
provenientes de agentes poluidores; contribuem para reduzir o efeito das enchentes, além de atrair 
pássaros. Assim, além de estabilizar a temperatura ambiente, evitando os efeitos da insolação nas 
horas mais quentes do dia, estudos científicos demonstram que cidades arborizados apresentam 
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temperaturas cerca de 4°C inferiores àquelas das áreas edificadas não arborizadas. As árvores 
melhoram o conforto térmico também por promoverem a elevação da umidade do ar graças à 
transpiração de suas folhas, por isso é inaceitável a derrubada de arvores, principalmente em 
ambientes urbanos, já que é evidente os benefícios que essas trazem. Deste modo, indico ao Poder 
Publico Municipal que encaminhe a casa legislativa projeto de lei que PROIBE a derrubada de 
arvores sem a prévia autorização do legislativo municipal para oferecer segurança ambiental no 
entorno da sede do município. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo Aa Silva Rocha - 
Vereador – PSD;e) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano Silva Machado, como o 
seguinte teor: I– Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu  (BA), 30 de abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, 
exponho a Vossa Excelência, para que seja encami nhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Instituição de Plano de Saúde para 
os Servidores Municipais”. JUSTIFICATIVA: A possibilidade de inclusão de servidores públicos do 
Município de Ituaçu é um avanço significativo no reconhecimento dos colaboradores públicos da 
Prefeitura, além de representar um ganho é também uma forma de assistir melhor aqueles que 
dedicam parte de sua vida a coletividade e ao bem estar de todos os munícipes, visto que é através 
de seus serviços que movimenta a maquina publica municipal. Por isso é necessário o empenho do 
executivo municipal, para que viabilize meios legais de implantação de plano de saúde para os 
servidores públicos municipais efetivos, comissionados e agentes políticos. Ainda que este 
vereador se coloca a disposição para acompanhar o executivo em reuniões junto as operadoras que 
oferecem os planos, tendo em vista o anseio para que essa indicação seja acolhida. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis  e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente. Adriano Silva Machado - Vereador – PSB;  f) – Indicação 
apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Ar aújo Rocha, com o seguinte teor: I -Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Ve readores de Ituaçu – 
Bahia. Ituaçu (BA), 30 de Abril de 2021. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, as indicações de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Distribuição de Kit MERENDA ESCOLAR para 
Alunos Matriculados na Rede Publica Municipal de Ensino”. JUSTIFICATIVA :De acordo as 
informações veiculadas na imprensa nacional e local, os entes federativos podem manter a entrega 
de alimentos comprados com recursos do PNAE aos estudantes, A regra que permitiu a entrega de 
alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar diretamente aos estudantes durante a 
pandemia de Coronavírus continua valendo. Ou seja, permanece em vigor a modificação realizada 
na Lei nº 11.947/2009, de 07 de abril de 2020, que autoriza os entes federativos, durante o período 
de suspensão das aulas presenciais, a distribuir os gêneros alimentícios adquiridos com recursos 
do PNAE a estudantes ou responsáveis. Deste modo é importante que os alimentos continuem a ser 
entregues aos matriculados para garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes da 
educação básica pública. Essa tem sido uma iniciativa louvável do FNDE e do Ministério da 
Educação juntamente com o Governo Federal diante da situação em que vivemos”, conforme 
relatou  o próprio presidente do FNDE. Portanto, diante a afirmativa da legalidade é necessário a 
sensibilidade do gestor publico municipal para que viabilize a imediata entrega dos kits ao aluno 
da rede municipal, considerando que muito além de uma questão social é também característica 
humanitária. Certo do acolhimento de Vossa Excel ência e demais edis e tendo a certeza de que o 
Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
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apreço e elevada consideração.Atenciosamente, Marcio Aparecido Araújo Rocha - Vereador – PL; 
g) - Indicação apresentada pelo Ver. Ednei de N ovais Ferreira, com o seguinte teor: Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – 
Bahia.Ituaçu (BA), 30 de Abril de 2021.. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, as indicações de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Disponibilização de atendimento medico na 
Localidade de Tranqueiras”. JUSTIFICATIVA:   A saúde preventiva é o melhor caminho para 
remediar doenças, e não necessariamente tratá-los. O seu principal objetivo é evitar que esse tipo 
de ocorrência surja para que, assim, o paciente tenha mais qualidade de vida e longevidade sem 
precisar de intervenções terapêuticas. A medicina  preventiva se volta aos cuidados preliminares 
onde ocorre o rastreio do paciente de modo a acompanhar rotineiramente seu estado de saúde, 
prevenindo inclusive a progressão de determinadas patologias.  O Município de Ituaçu é extenso e 
em sua grande maioria, formada de povoados de difícil acesso, haja vista a geografia que se 
desenvolveu nestes solos, o que dificulta a locomoção de pessoas acamadas e com mobilidade 
reduzida, que residem nestes longínquos povoados. Deste modo é importante que a Secretária 
Municipal de Saúde pense estratégias de aproximar o profissional de saúde dos Munícipes, 
considerando além da necessidade a facilidade do deslocar do profissional que já dispõe de 
transporte adequado, fornecido pelo Município. Por isso, rogo a Vossa Excelência para que 
interceda em favor dos moradores da localidade do Distrito de Tranqueiras, a fim de dispor de 
profissional de saúde habilitado para que possa cuidar da saúde de todos que ali residem e que 
enquanto o Município não habilita as condições de inclusão daquele distrito no programa Mais 
Médicos, disponha de recursos próprios para contratação de profissional que atendam as 
necessidades do povo. 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, Ednei de Novais Ferreira - Vereador – 
PP; h) –Edital 05/2021“Tratadadisponibilidadepublicada Prestação de Contas Anual da Prefeitura 
Municipal de Ituaçu – Ba, referente ao exercício financeiro de 2020”. O PRESIENTE DA CAMARA 

DE VEREADORES DE ITUAÇU, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente verem, conhecimento tiverem e interessar, que 
estará à disposição de TODOS OS CONTRIBUINTES DE ITUAÇU – BAHIA, ate o fim do prazo 
legal para exame e apreciação, A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUACU – BAHIA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. O 
contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá acessar na plataforma digital do e.tcm 
Consulta Publica através do link: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seamque 
deverá estadisponível a partir do dia 30/04/2021. Conforme os termos do Artigo 95, parágrafo 2º 
da Constituição do Estado da Bahia e Artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, o prazo de 
disponibilidade publica das referidas contas é de 60 (sessenta dias). Gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia em 29 de Abril de 2021. José César 
Wanderley Brito– Presidente.Edital nº 003/2021: “trata da disponibilidade pública da Prestação de 
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA, referente ao exercício financeiro de 2020. 
Dando continuidade, o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para 
fazerem os comentários sobre os expedientes lidos, destacando, que  de acordo com o art. 147, 
Inciso III, do Regimento Interno, não será permitido aparte no Pequeno Expediente.  Em seguida, 
usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha:  Saudou a 
todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse ter apresentado alguns requerimentos e que vai 
aguardar as respostas. Em seguida, afirmou que atendendo a solicitação do ex-prefeito Albércio da 
Costa Brito Filho, gostaria de esclarecer que atualmente o acompanhamento das contas públicas é 
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feita pelo portal do e-TCM, que todos os processos de pagamento são publicados nesse portal, 
ressaltando que é desnecessário solicitar tais documentos, bastando acessar o site do e-TCM para 
consegui-los. Destacou que os recursos recebidos pela Câmara de Vereadores são provenientes do 
Fundo de Participação dos Municípios e que se algum Vereador tem algum questionamento acerca 
dos gastos, é preciso direcioná-los para o TCM ou Ministério Público Estadual.Ver. Almir Santos 
Pessoa: Saudou a todos os presentes, e em seguida,o Edil disse que o ofício encaminhado pela 
Procuradoria foi em atenção a um pedido dele, que a Procuradoria recomendou ao gestor a 
rescisão não amigável do contrato, bem como, a instauração de processo administrativo contra a 
empresa Diamantina EIRELI, com a aplicação de multa e outras penalidades legais. Mencionou 
que isso justifica a não continuidade da obra da quadra de Tranqueiras, que houve uma ilicitude no 
processo de licitação. Solicitou ao Senhor Presidente que seja enviado um ofício ao ex-prefeito 
Adalberto Alves Luz, solicitando informações sobre quem deu autorização para que a quadra de 
Tranqueiras fosse demolida, enfatizando que o equipamento público estava sendo usado pelos 
moradores e que, em sua opinião, houve malversação dos recursos públicos. Sobre o requerimento 
apresentado pelo vereador Márcio Aparecido, afirmou que o próprio Vereador disse em sua fala 
que toda a documentação está disponível no e-TCM, que o vereador pode ter acesso aos 
documentos acessando o portal, destacando que na legislatura anterior a professora Maria Hélia 
Rocha Luz, protocolou na Câmara de Vereadores, um pedido para que fosse investigado o não 
recolhimento do INSS pela administração anterior e que o então Presidente Márcio Aparecido 
nada fez a respeito. Sobre as contas do exercício 2020, solicitou ao Senhor Presidente que 
designasse um funcionário para providenciar a impressão ou envio da documentação por e-mail, 
bem como, que seja disponibilizada uma sala com computador e impressora para que ele possa 
analisar as contas do exercício 2020 e apontar se houve erros ou irregularidades, antes que o TCM 
emita o seu parecer prévio.Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Após fazer as saudações de praxe, o 
Edil comentou sobre o Projeto de Lei que prevê a prioridade na vacinação de alguns profissionais, 
afirmando que gostaria de deixar claro para os demais vereadores e população do município que a 
sua intenção não é dar prioridade aos comerciantes, mas sim tentar frear o avanço da pandemia. 
Afirmou que infelizmente o número de casos está muito alto em toda a região, que recentemente 
perdeu um grande amigo para essa doença, que gostaria de deixar registrado o seu pesar a todos os 
familiares. Disse que um cunhado seu está com 70%(setenta por cento) do pulmão comprometido, 
que está internado em Vitória da Conquista e não está sendo fácil para família, que só quem está 
passando por essa situação sabe como é.Ver. José Antônio Brito Fontana: Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil falou que todos os requerimentos destinados aos secretários e ao 
prefeito precisam de aprovação pelo Plenário, salientando que iria deixar para comentar mais 
sobre os requerimentos apresentados pelo vereador Márcio Aparecido no Grande 
Expediente.Dando continuidade, o Senhor Presidenteiniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em 
discussão e votação as seguintes matérias: a) –De acordo com o Art. 198 do Regimento Interno, o 
Senhor Presidente submeteu a deliberação do plenário o Requerimento apresentado pelo 
VereadorMárcio Aparecido Araújo Rocha, solic itando o comparecimento  do Secretário Municipal 
de Turismo, Esporte , Cultura e Lazer, Sr. Fr ancisco Nunes de Assis Santos. Fazendo uso da 
palavra o Vereador Almir disse não ser contra a vinda do Secretário Municipal de Turismo, 
Esporte, Cultura e Lazer, mas afirmou ser preciso seguir a ordem, solicitando ao Senhor 
Presidente que retirasse o referido requerimento de pauta até que seja votado o requerimento 
apresentado pelo Líder da Situação, Vereador José Antônio Brito Fontana, no qual foi solicitada a 
presença do ex-secretário de administração na Câmara de Vereadores, destacando que é preciso 
seguir a ordem em que os requerimentos são apresentados. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
falou que os vereadores de situação querem que o requerimento para instauração da Comissão de 
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Inquérito seja colocado em votação; que o requerimento que foi apresentado verbalmente pelo 
Vereador José Antônio Brito Fontana, solicita ndo a presença do ex-secretário de administração 
Vanildo Ribeiro Araújo, o mesmo atualmente exerce o cargo de Controlador Interno da Câmara de 
Vereadores, solicitando do Assessor Ju rídico que se manifestasse sobre essa questão. Fazendo uso 
da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Ericafirmou que o Senhor Vanildo Ribeiro Araújo exerce o 
cargo de Controlador Interno da Câmara de Veread ores e como tal se enquadra no critério de 
autoridade municipal no âmbito do Poder Legislativo, destacando que o requerimento solicitando 
a sua presença na Câmara de Vereadores pode se r apresentado pelos vereadores, mas que cabe ao 
plenário decidir se acata ou não. Em seguida, o Vereador Almir  questionou se o requerimento 
pode ser apresentado de forma verbal? Em resposta o Assessor Jurídico afirmou que requerimento 
deve ser apresentado por escrito. Continuando, o Senhor Presidente afirmou que a solicitação feita 
pelo Vereador José Brito Fontana foi feita de forma verbal, solicitando ao Vereador que faça por 
escrito e apresente na próxima sessão. Em seguida, retirou de pauta o requerimento apresentado 
pelo Vereador Márcio Aparecido, salientando que  o mesmo será votado na próxima sessão. 
Afirmou que o Senhor Vanildo Ribe iro Araújo participa da sessão da Câmara na condição de 
Controlador Interno, que não participa na condição de ex-secretário de administração, ressaltando, 
que ele é uma autoridade do Poder Legislativo, é um funcionário público e a sua convocação 
depende de aprovação do Plenário. Fazendo uso da palavra, o Vereador José Antônio  questionou 
a decisão do Senhor Presidente, afirmando que se todo funcionário público for considerado 
autoridade, esta decisão deve valer para todos, requerendo que isso conste em ata.Encerrada a 
discussão, o Senhor Presidente colocou em votação as seguintes indicações: b)- Indicações 
apresentadas pelo Vereador José Ant ônio Brito Fontana, acima transcritas: I - Construção de 
quadra poliesportiva nos Povoados do Barreiro e do Tamburil, desta Município de Ituaçu, Bahia; 
II – Instalação de braços de luz com lâmpadas nos postes existentes no Povoado de Cana Brava, 
deste Município de Ituaçu, Bahia; III – Adoção de medidas administrativas e providências na 
regularização do imóvel situada a Praça da Bandeira em Ituaçu, sendo as mesmas aprovadas por 
unanimidade de votos;   c) - Indicações aprese ntadas pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha , 
acima transcritas: I - Roçagem de Estrada na Localidade de Laranjeiras; II - Aquisição de Kit 
Limpeza Profissional para Unidades de Saúde; III - Expansão do Grupo prioritário para receber a 
vacina contra o Coronavírus; IV - Envio de Projeto de Lei pelo Executivo que proíbe a remoção e 
derrubada de árvores no perímetro urbano de Ituaçu, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade 
de votos; d) - Indicação apresentada pelo Ver eador Márcio Aparecido Araújo Rocha, acima 
transcrita, para Distribuição do Kit Merenda Escolar para Alunos das Escolas Municipais, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade de votos;  e) - Indicação apresentada pelo Vereador Adriano 
Silva Machado, para Instituição do Plano de Saúde para Servidores Públicos Municipais, acima 
transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; f) - Indicação apresentada pelo 
Vereador Ednei de Novais Ferreira, para Disponibilização de Atendimento Médico na Localidade 
de Tranqueiras, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Na 
sequência, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos 
Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os 
seguintes Vereadores: Ver. Ednei Novais Ferreira:Saudou a todos os presentes, e em seguida, o 
Edil agradeceu a Deus por fazer parte de mais uma sessão Legislativa.Continuando, fez uma 
indicação verbal ao poder executivo solicitando a troca de lâmpadas e instalação de braços de luz 
na comunidade do Cubículo, afirmando ter recebido este pedido dos moradores. Disse que o poder 
executivo precisa dar uma explicação sobre o calçamento no distrito de Tranqueiras, que a obra 
ficou cerca de trinta dias parada, que na semana anterior eles trabalharam apenas um dia e depois 
pararam novamente, que não sabe dizer porque a obra foi parada novamente. Finalizou 
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agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes.Ver. Tertulina Silva 
Andrade: saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora agradeceu ao prefeito Phellipe 
Brito por ter contratado mais um funcionário para trabalhar no abastecimento de água da sua 
região e finalizou desejando um bom dia aos presentes.Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao Poder 
Executivo sobre a falta de médico nos postos de saúde da Ovelha e de Boca da Mata, afirmando 
que já está sem médico há vários dias, que a população está cobrando, que as pessoas que tomam 
remédio controlado precisa da receita, que em função da pandemia elas não têm como se deslocar 
até a cidade em busca de atendimento, destacando que atualmente as farmácias não vendem mais 
remédio sem receita, que na condição de vereador da região está mais perto da população e recebe 
diretamente as cobranças. Parabenizou o vereador Ednei pela sua indicação relacionada ao Posto 
de Saúde de Tranqueiras, afirmado também já ter recebido várias cobranças por parte da 
população, que no dia anterior uma senhora lhe perguntou se já estava tendo médico no PSF de 
Tranqueiras e não soube responder. Destacou que o PSF de Tranqueiras é responsável pelo 
atendimento de toda a população daquela região, que o contingente populacional atendido é muito 
grande. Disse que tem recebido muitas cobranças dos moradores de Tranqueiras, Boca da Mata, 
Ovelha, Prata da Ovelha e demais regiões. Dando continuidade, o Edilfez uma indicação verbal ao 
poder executivo sobre uma caixa d'água no povoado de Tamburi, afirmando que a existente foi 
construída há cerca de vinte anos, que já está bem estragada e a qualidade da água não está boa, 
que a caixa é abastecida com água do poço artesiano e que logo após de ser cheia, já apresenta 
acúmulo de lodo. Comentou que conversou com um engenheiro a respeito desse assunto, que ele 
lhe disse que a água não pode ficar exposta, que o reservatório precisa ter tampa. Afirmou não 
saber se vai ser preciso construir uma nova ou se vai ser possível recuperar a caixa d’água 
existente. Disse acreditar que o cimento já está muito velho e isso também está prejudicando a 
qualidade da água. Sugeriu a instalação de uma caixa d'água de fibra, com tampa, enfatizado que a 
água é utilizada por moradores de toda aquela região, que é preciso garantir uma água de 
qualidade. Agradeceu a presença de todos na sessão, disse que os vereadores são muito cobrados 
pelos moradores das suas regiões e que por essa razão fazem as cobranças ao executivo. Afirmou 
que os vereadores são os políticos mais próximos do povo, que os moradores das regiões primeiro 
procuram os vereadores em busca de uma solução. Finalizou agradecendo a atenção de todos, 
pedindo que voltem mais vezes para assistir as sessões e desejando um bom dia aos presentes.Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público 
presente, e prosseguindo, o Edil, agradeceu ao Senhor Presidente pela instalação do serviço de 
som, afirmando que já era uma reivindicação antiga dos vereadores. Em aparte, a Vereadora

 Tertulina  parabenizou o Senhor Presidente, pela instalação do serviço de som na Câmara de 
Vereadores.Em aparte, o Vereador Sivaldo  parabenizou o Senhor Presidente pelo trabalho 
realizado, pela forma com que tem tratado a todos os vereadores, rogando a Deus que continua 
abençoando e que ele continue trabalhando em prol do legislativo municipal. Dando continuidade, 
o Vereador Ronaldo  falou que a instalação do serviço de som era um sonho antigo de todos os 
vereadores, que quando foi vice-presidente da câmara chegou a fazer um orçamento para 
instalação do serviço de som em Vitória da Conquista. Em seguida, agradeceu ao senhor Renato, 
da RD informática, afirmando que ele está instalando internet de boa qualidade na região do 
Campo Grande, bem como, está instalando placas indicativas nas estradas rurais do município. 
Disse que essa sinalização é muito importante para evitar que os motoristas se percam no 
caminho, que já houve caso de um caminhão truck precisar ser rebocado. Prosseguindo, 
parabenizou ao médico Dr. Juliano Nascimento, pelo bom trabalho que está fazendo no PSF do 
Campo Grande, bem como, pela atenção que tem dado aos pacientes com Covid-19, afirmando 
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que o horário normal de chegada ao PSF é às 8hs30min, mas que o médico tem dado uma 
assistência praticamente em tempo integral aos pacientes, salientando que o referido médico 
visitou o seu cunhado antes mesmo das 07hs00min da manhã para saber como ele estava. 
Destacou que Dr. Juliano Nascimento, já tratou cerca de duzentos pacientes com Covid-19 e até o 
presente momento não foi registrado nenhum óbito. Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo seu 
trabalho e empenho em prol do desenvolvimento do município, afirmando que ele é um jovem 
trabalhador, que está sempre em busca de melhorias para o município, que está conseguindo os 
benefícios e executando, ressaltando que outros gestores apenas anunciavam, mas não 
executavam. Enfatizou que a gestão municipal está bastante atuante na área da saúde, que 
diariamente é feito o transporte de pacientes para outros municípios e que a equipe responsável 
pela marcação das consultas e procedimentos está de parabéns também. Solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio do ofício ao poder executivo em busca de melhorias para sua região, pedindo a 
construção de banheiros públicos e vestiários nas quadras de esportes do Campo Grande, Pau 
Ferro, Laranjeira e Velhas, afir mando que quando a quadra do Campo Grande foi construída, não 
tinha nenhuma casa no entorno, mas atualmente já existem várias casas naquela região. Salientou 
que no Campo Grande é realizado um campeonato, que chega a ser registrado um público superior 
a 1.000 (mil) pessoas em um único jogo, que é urgente a necessidade de construção de banheiros 
públicos no local. Solicitou ainda,o envio de ofício ao poder executivo pedindo a construção de 
banheiros públicos na localidade do São José, afirmando que todo ano é realizada a festa do 
padroeiro no local, que as pessoas que frequentam essa região não dispõe de um banheiro público 
para usar. Pediu um poço artesiano para comunidade do Espírito Santo, enfatizando que os 
moradores daquela localidade sofrem muito com a falta da água, que a única fonte de água 
disponível é o Rio Santa Rosa e é comum faltar água para o consumo humano. Fez uma indicação 
verbal sobre a quadra de esportes do São José e do Gerais, bem como, no povoado da Ingazeira. 
Pediu a iluminação pública do Campo Grande, instalação de refletores ao lado do Mercadão da 
Carne, na praça da feira,que alguns comerciantes montam barracas naquele loca l e que é muito 
escuro de madrugada. Pediu ao poder executivo que construa uma ponte no rio Santa Rosa, na 
localidade do Espírito Santo, afirmando que em 2016 a chuva derrubou a ponte existente no local, 
que a gestão anterior demorou dois anos para fazer uma passagem molhada, que quando chove os 
moradores ficam ilhados e é necessário que se construa uma ponte no local, que em caso de 
doença os moradores não tem como passar. Fez uma indicação verbal pedindo ao poder executivo 
que construa passagens molhadas com Manilha em alguns pontos da estrada da Bateia, bem como 
faça a recuperação desse trecho de estrada, afirmado estar em situação precária, que esteve 
recentemente no local e viu de perto a situação. Disse que todos esses ofícios já haviam sido 
encaminhados para a gestão anterior e não foram atendidos, que espera o atendimento de pelo 
menos alguns pela atual gestão, enfatizando que todos os pedidos feitos são importantes para os 
moradores dessas localidades. Solicitou ainda, o envio de ofício ao poder executivo pedindo a 
disponibilização de cadeiras de rodas para as unidades de PSF, afirmado que no povoado do 
Campo Grande o PSF não dispõe desse equipamento e que algumas pessoas deficientes não tem 
como serem atendidas, que o médico precisa ir até o carro ou então a pessoa precisa ser carregada 
no colo. Em aparte, o Senhor Presidente destacou que além de disponibilizar cadeira de rodas 
para os pacientes deficientes, é preciso também ver a questão da acessibilidade nas unidades de 
saúde do município. Dando continuidade, o Vereador Ronaldo  comentou a fala do Senhor 
Presidente, dizendo que será preciso construir rampas de acesso em algumas unidades de saúde. 
Em seguida, solicitou o envio de ofício ao poder executivo, pedindo a implantação da Guarda 
Municipal, afirmando que a medida vai trazer mais segurança para os moradores do município, 
que o município de Paramirim implantou a sua guarda municipal e houve uma redução 
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significativa da criminalidade, principalmente dos pequenos delitos. Disse ter feito essa indicação 
na legislatura passada, afirmando que o custo não é alto para a prefeitura, que é viável a 
implantação e é um sonho dele e de muitos moradores do município. Sobre a escola do Campo 
Grande, o Edil mencionou que não houve doação de prédio público para particular, que algumas 
pessoas estão querendo denegrir a imagem dele e do prefeito, que são pessoas sem credibilidade, 
que não tem nenhum serviço prestado ao município e apenas querem denegrir a imagem dele e do 
prefeito.  Ressaltou que os vereadores e o Pref eito não tem poder para doar coisa pública para 
particular, que gostaria de mandar um recado para essas pessoas, que ficam espalhando esse tipo 
de boato, pedindo que busquem informação antes de ficar postando vídeo em rede social. 
Destacou que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário trabalham em harmonia em busca de 
soluções para os problemas. Disse ficar indignado com esse tipo de situação, que só quer ajudar o 
povo, enfatizando que qualquer pessoa pode fazer isso, que não precisa ser Vereador para ajudar o 
povo, que todo mundo tem como dar a sua parcela de contribuição, que ele sempre procurou 
ajudar as pessoas, enfatizando que há mais de quinze anos tem ajudado e em razão desse trabalho 
acabou se elegendo Vereador. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Adriano Silva 
Machado: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o 
envio de ofício ao poder executivo pedindo a instalação de manilhas na região do Riachão e 
Canabrava de Horácio, afirmando que esteve nas localidades na semana anterior, que já conversou 
pessoalmente com o prefeito e este garantiu que vai instalar as manilhas e fazer a roçagem das 
estradas. Destacou ter feito um ofício na sessão anterior sobre uma quadra de esportes no povoado 
do Guigó, salientando que os moradores desta localidade agora tem um representante no Poder 
Legislativo, que este representante é o vereador Adriano Machado. Enfatizou já ter conversado 
com o prefeito Phellipe Brito sobre essa quadra, e que o mesmo garantiu que vai tentar viabilizar a 
construção. Destacou que essa região tem muitos jovens, que gostaria de dizer aos moradores do 
Guigó que está lutando por esse benefício. Comentou a fala do vereador Ronaldo, afirmando estar 
à disposição dele para tomar qualquer medida necessária, ressaltando que existem as críticas 
construtivas e destrutivas, que existem pessoas que não têm noção do que falam. Em seguida, o 
Vereador Adriano fez uma indicação verbal de um  poço artesiano para a comunidade do Riacho 
do Boqueirão, afirmado ter recebido esse pedido dos moradores desde a gestão anterior, que o 
gestor anterior prometeu, mas não fez. Falou que tinha pretensão de fazer uma indicação verbal 
para construção de uma quadra na localidade da Ingazeira, mas como Vereador Ronaldo já 
apresentou, não iria fazer. Em aparte, o Vereador Ronaldo  disse que a indicação pode ser feita de 
forma conjunta por ele e pelo vereador Adriano. Dando continuidade, o Vereador Adriano

 mencionou que os moradores do Cubículo receberam a promessa de melhoria no sistema de 
abastecimento de água na gestão anterior, que próximo da eleição o ex-gestor mandou levar uns 
tubos para o local para tentar iludir os moradores, mas o povo soube dar a resposta na hora certa, 
solicitando ao poder executivo empenho para resolver esse problema. Em seguida, disse que o ex-
presidente da Câmara, Vereador Márcio Apareci do, na legislatura passada, não investigava nada, 
que só fazia engavetar, que atualmente a população de Ituaçu está vendo um prefeito jovem, 
trabalhador e honesto à frente da prefeitura. Afirmou que a gestão anterior destruiu a praça em 
frente da prefeitura, mas que hoje já tem uma nova praça no local, parabenizando o prefeito 
Phellipe Brito. Questionou porque o ex-prefeito Adalberto luz não comparece na sessão para dar 
esclarecimentos aos vereadores e para população sobre o INSS? Disse que o ex-presidente da 
câmara agora está querendo fiscalizar tudo.  Fal ou que os vereadores precisam esclarecer a 
verdade para o povo, que a população do município pode contar com ele. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes.Ver. José Antônio Brito Fontana : 
Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o 
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Edil, disse ser muito bom contar com a presença das pessoas na sessão. Sobre os ofícios 
requeridos pelo vereador Márcio Aparecido, afirmou ser a primeira legislatura em que ambos 
fazem parte, enfatizando que o Vereador Márcio Aparecido foi presidente da Câmara por três 
mandatos e em todo esse período não fez tantas cobranças como está fazendo em apenas três 
meses da atual gestão. Falou que o ex-presidente forçou a aprovação de um pacote de projetos no 
final da legislatura passada, destacando que um dos projetos foi para parcelar as contas de energia 
e de água da gestão anterior, que só não colocou em votação o projeto para parcelamento do INSS 
porque não era da competência do legislativo municipal. Disse que a gestão anterior deixou uma 
dívida de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) com o INSS, ressaltando que o 
dinheiro foi descontado dos funcionários e não repassado ao INSS, que o ex-presidente da câmara 
deveria ter cobrado da gestão anterior. Enfatizou que a função do vereador é cobrar e fiscalizar o 
Poder Executivo, independentemente de quem esteja à frente, que vai exercer a sua função e se 
precisar vai cobrar do prefeito Phellipe Brito. Mencionou que a gestão anterior deixou uma dívida 
de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com o PIS/PASEP , questionado porque o ex-
presidente não cobrou nada a respeito disso na legislatura anterior? Afirmou ter provas do desvio 
de dinheiro público ocorrido na gestão anterior, que tudo será devidamente apurado e levado ao 
conhecimento da população. Disse que no povoado do São José foram gastos 1996 sacos de 
cimento em uma reforma, que na localidade da vereadora foram pagos 400 sacos de cimento, mas 
na verdade não foi usado nenhum, questionando porque isso não foi fiscalizado na legislatura 
anterior. Falou que o ex-prefeito só fez desviar dinheiro público, que os vereadores da atual 
legislatura tem o dever de fiscalizar, afirmando estar à disposição para assinar todos os 
requerimentos para instalação de comissão de inquérito que forem apresentados pelos vereadores 
de oposição, pedindo que eles também assinem o requerimento que foi feito pelos vereadores de 
situação. Destacou que a questão das máquinas nem começou a ser fiscalizada ainda, que tem 
certeza de que serão encontradas irregularidades, que também havia irregularidades no quadro de 
funcionários. Afirmou que a função do vereador é fiscalizar e buscar a verdade, que eles precisam 
fazer isso para ter a moral de chegar na casa do eleitor e pedir um voto. Disse que o prefeito 
poderia ser o seu pai, mas se estivesse fazendo coisa errada, ele iria requerer a apuração. Fez um 
apelo aos vereadores de oposição para que ajudem na fiscalização do dinheiro público.  Pediu aos 
vereadores de oposição que façam como ele, que tragam provas e apresentem, que não fiquem 
fazendo politicagem. Afirmou que está no seu quarto mandato de vereador e tem certeza de que 
todos que votaram nele se orgulham, porque nunca fez nada de errado. Disse ainda, ter certeza que 
o prefeito Phellipe Brito não vai fazer nada de errado, que não será preciso criar nenhuma 
comissão de inquérito para investiga-lo. Afirmou ter feito o convite a todos os vereadores para 
visitar a garagem municipal e que só o vereador Ednei apareceu, salientando que a frota municipal 
está sucateada, que tinha máquina com motor batido, carro com motor batido, carro quebrado no 
posto da polícia há vários anos. Disse que a gestão anterior alugou vários equipamentos, 
questionando porque não cuidou das máquinas do município?Falou que a atual gestão não tem 
como consertar todos os erros da gestão anterior em apenas qautro meses, que as pessoas precisam 
ter paciência, que entende ser direito do vereador fazer as cobranças. Prosseguindo, o Vereador 
José Antônio, pediu desculpas aos seus pares se de alguma forma os ofendeu, ressaltando que esse 
é o seu jeito de falar e que vai continuar fazendo assim, que vai continuar denunciando todos os 
erros. Disse ser preciso levar todas as denúncias ao conhecimento do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas dos Municípios, ressaltando que o TCM é um órgão técnico e se não forem 
feitas denúncias, pode emitir parecer pela aprovação das contas do ex-gestor. Afirmou que na 
prestação de contas existem notas ‘calçadas’, que o comerciante emitiu e depois cancelou para não 
pagar o imposto, que o TCM não tem como saber essa informação se não houver uma denúncia. 
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Falou que a documentação está à disposição de qualquer vereador, que basta solicitar uma cópia. 
Disse que o ex-prefeito comprou meio milhão de máscaras para serem usados pelos trabalhadores 
da linha de frente do combate ao Covid, que o número de trabalhadores não passava de 100 
pessoas, afirmado que o ex-gestor fez isso para ‘lavar’ o dinheiro. Enfatizou que o ex-prefeito 
comprou 7500 (sete mil e quinhentos) testes, comprou aparelhos sucateados, sem o selo da Anvisa 
e do In metro, que a Polícia Federal já periciou os equipamentos e emitiu parecer dizendo que as 
máquinas eram muito usadas. Disse ser preciso tomar uma providência, que este é o papel do 
vereador. Desafiou o ex-prefeito a comparecer na sessão Legislativa, ressaltando que o ex-prefeito 
Albercinho esteve na sessão, mas nenhum vereador teve coragem de questioná-lo, que se o ex-
prefeito Adalberto vier, não vai ter medo de questioná-lo, porque não tem medo de político e está 
do lado do Povo. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Márcio Aparecido Araújo

 

Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil disse ao vereador Adriano, que todos os 
documentos requisitados pelos vereadores foram encaminhados, destacando que os vereadores tem 
autonomia para exercer o mandato, fazer denúncias e que todos os ofícios solicitados foram 
encaminhadas ao poder executivo. Prosseguindo, destacou que o vereador Ronaldo fez uma 
indicação verbal sobre um projeto para impedir a derrubada de árvores, solicitando ao Assessor 
Jurídico que faça uma análise sobre a legalidade de incluir esse dispositivo na Lei Orgânica do 
Município. Afirmou ser preciso regulamentar essa questão para impedir que os futuros gestores 
façam a retirada de árvores em vias públicas. Disse ter sido procurado por algumas pessoas sobre 
o projeto de lei proposto pelo vereador Almir, para tornar as academias como sendo atividades 
essenciais no município, ressaltando que pesquisas recentes comprovam que os praticantes de 
atividades físicas ficam mais protegidos da covid-19 porque tem uma imunidade mais alta. 
Solicitou ao Senhor Presidente que peça ao controlador interno da câmara para fazer um 
levantamento das devoluções que foram feitas ao poder executivo nos exercícios de 2017 a 2020, 
quando foi presidente da Câmara, afirmando acreditar que deu a sua parcela de contribuição para o 
desenvolvimento do município ao ter economizado recursos públicos e devolvido para o poder 
executivo. Enfatizou que na legislatura anterior o Vereador Otacílio  Caíres de Souza pediu que o 
presidente economizasse e devolvesse ao poder executivo e que esses recursos deveriam ser 
usados para adquirir cestas básicas para população carente. Falou que assim foi feito e o dinheiro 
foi devolvido, ressaltando acreditar que com isso tenha ajudado às pessoas carentes do município. 
Em seguida, comentou a fala do Vereador José  Antônio,afirmando acreditar que também está 
cumprindo o seu papel de fiscalizar, que o vereador José Antônio já foi presidente da Câmara sabe 
que o papel do presidente é encaminhar todas as solicitações feitas pelos vereadores. Afirmou que 
o ex-prefeito Albercinho esteve no legislativo municipal pedindo uma fiscalização da CGU no 
município, salientando que todos têm conhecimento de que a CGU já fez uma fiscalização em 
Ituaçu e que na oportunidade o presidente da Câmara era o vereador José Antônio Brito Fontana e 
que na época foram apontadas algumas irregularidades. Disse que todos os vereadores têm direito 
de fazer as cobranças e não somente o Vereador José Antônio. Afirmou que a escola do São José 
ficou quase um ano em reforma, que algumas pessoas que trabalharam na obra são moradoras do 
São José, que o empreiteiro é morador do Boqueirão. Disse que além da reforma da escola, foi 
feita uma creche para atender os moradores daquela região. Pediu ao atual prefeito que dê 
continuidade ao trabalho que vinha sendo feito na gestão anterior e cuide das crianças menores, a 
partir dos três anos de idade. Elogiou a ex-secretária de educação pelo trabalho realizado à frente 
da secretaria, juntamente com o ex-prefeito Adalberto Luz, afirmando que este trabalho muito 
contribuiu para a melhoria da educação no município. Dando continuidade, disse que o vereador 
Amarildo Bonfim apresentou um projeto de lei em Brumado para que Embasa forneça 
gratuitamente equipamentos para retirada de ar da tubulação, salientando que o ar na tubulação é 
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responsável por boa parte da conta paga pelos consumidores, que o hidrômetro acaba 
contabilizando o ar como se fosse água.  Solicitou da Assessoria Jurídica da câmara ajuda para 
elaborar esse projeto de lei, enfatizando que a matéria não vai trazer nenhum custo para o 
município e pode ser de autoria do vereador. Em aparte, o Vereador Almir   disse ter feito uma 
indicação neste sentido na legislatura passada, ter entregado toda a documentação e solicitado ao 
então presidente Márcio Aparecido que analisasse a questão juntamente com o ex-prefeito para 
que fosse verificada a legalidade.Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido  afirmou 
não estar fazendo uma indicação, que sua intenção é apresentar um projeto de lei e submetê-lo à 
apreciação do plenário, enfatizando acreditar que terá o apoio dos demais vereadores por ser 
benéfico para todos os moradores, ao tempo em que, solicitou ao Senhor Presidente e ao Assessor 
Jurídico que verificassem a legalidade deste projeto de lei.Em aparte, o Senhor Presidente

 

destacou que recentemente houve uma mudança da conta de água e isso trouxe um aumento 
significativo nas contas, já que o volume da taxa mínima caiu de 10.000 (dez mil) litros para 6.000 
(seis mil) litros. Sugeriu que no projeto de lei seja instituída a gratuidade nas contas de água para 
pessoas carentes, que recebem o Bolsa Família, solicitando autorização ao Vereador Márcio 
Aparecido para ser coautor do Projeto de Lei.Dando continuidade, o Vereador Márcio  

Aparecido disse que a gestão anterior enviou toda a documentação para corrigir as guias do INSS. 
Em seguida, manifestou o seu apoio ao Vereador Ronaldo, afirmando não concordar com esse tipo 
de prática, que tem como único objetivo denegrir a imagem do vereador.Ver. Joel Teixeira Silva : 
Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão legislativa, e em 
seguida, o Edil comentou a fala do Vereador Edne i, afirmando acreditar que o prefeito Phellipe 
Brito não precisa de abaixo-assinado e nem indicação para realizar obras, que ele já esteve nas 
regiões indicadas pelo Vereador Ednei, tomou not a dos braços de lâmpadas necessários e já está 
tomando providências neste sentido. Afirmou que o atual gestor é diferente do anterior, que só fez 
perseguir os moradores de algumas regiões, ressaltando que na região da Lagoa dos Patos não foi 
trocada uma lâmpada sequer, enquanto em outras regiões foram trocadas várias. Disse ter se 
sentido humilhado porque fez várias indicações e não foi atendido, enquanto a Vereadora 
Tertulina foi atendida. Afirmou que a Vereadora Te rtulina está certa em agradecer ao prefeito 
Phellipe Brito pela contratação dos quatro funcionários, salientandoque a região é carente de água 
e atualmente está tendo acesso a água tratada e de boa qualidade, sem custo com o pagamento dos 
operadores. Disse que cada morador vai pagar uma taxa de R$ 8,10(oito reais e dez centavos)para 
10.000 (dez mil) litros de água, uma taxa de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) de 
administração, que será paga para a Associação e mais um valor referente ao consumo de energia. 
Solicitou ao Vereador Márcio Apar ecido para incluir no projeto de lei as casas abastecidas pelo 
sistema gerido pela Associação, afirmando que lá também tem problema com ar na tubulação. Em 
aparte, o Vereador Márcio Aparecido  elogiou a fala do Vereador Joel, destacando que as 
pessoas já pagam uma taxa mínima e é importante garantir que todos só paguem pelo consumo 
efetivo de água. Disse que no caso específico das residências abastecidas pela Central das Águas, 
como existe uma parceria com o município, é preciso que o poder executivo também colabore, 
enfatizando que os aparelhos para retirada de ar não são caros e são instalados antes do 
hidrômetro. Dando continuidade, o Vereador Joel Teixeira afirm ou que são 550 hidrômetros na 
região, que são 550 (quinhentas e cinquenta) famílias recebendo água tratada e de boa qualidade. 
Em seguida, questionou ao Vereador José Antônio  sobre o parcelamento do INSS. Em resposta, 
o Vereador José Antônio , esclareceu que o parcelamento do débito do INSS não precisa de 
autorização do poder legislativo, que cabe aos vereadores apurar o não recolhimento dos valores 
que foram descontados dos servidores, lembrando que já solicitou a presença do ex-Secretário de 
Administração para prestar esclarecimentos. Disse não ter certeza de que o débito já foi 
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efetivamente parcelado, que o débito de R$ 32 milhões (trinta e dois milhões) não é de 
responsabilidade total do município, que uma parte é da pessoa física do ex-prefeito Adalberto 
Luz e outra parte do débito é do município. Elogiou a atuação do Vereador Joel pelo trabalho 
como representante da região da caatinga.Dando continuidade, o Vereador Joel  afirmou que o 
projeto de parcelamento do INSS foi aprovado pelos vereadores na legislatura passada, que votou 
contra o referido projeto.Em aparte, o Vereador José Antônio , pediu desculpas aos demais 
vereadores que foram voto vencido no pacote de projetos aprovado no final da legislatura passada, 
citando nominalmente os vereadores Adriano, Ronaldo, Joel e Almir. Prosseguindo, o Vereador

 

Joel falou que se dependesse do seu voto não teria sido aprovado, mas os vereadores da situação 
votaram pela aprovação. Disse que na sessão anterior pediu um minuto ao Senhor Presidente, mas 
lhe foi negado o direito de fala, classificando a situação como sendo um absurdo, porque a câmara 
é composta por onze vereadores e se cada um solicitar um minuto, são apenas onze minutos a mais 
de sessão. Em resposta, o Senhor Presidente afirmou estar seguindo o regimento interno da 
Câmara, que o Vereador Joel teve o seu tempo no rmal de fala no Grande Expediente, que depois 
pediu mais um minuto e outros vereadores também, que em outra sessão o Vereador Márcio 
Aparecido também lhe solicitou mais um minuto e também foi negado, enfatizando que a intenção 
é seguir a ordem, que não tem nada contra o Ver eador Joel e nada contra o Vereador Márcio 
Aparecido.Dando continuidade, o Vereador Joel  afirmou que o Presidente tem autonomia para 
agir, que ele pode conceder o tempo de fala aos vereadores, que se todos solicitassem seriam 
apenas onze minutos a mais de sessão. Falou que o ex-presidente Márcio Aparecido nunca negou 
o direito de fala aos vereadores, independentemente de ser situação ou oposição, nem ao prefeito 
ou ex-prefeito que comparecessem na sessão. Disse ser preciso ter bom senso, que na sessão 
anterior solicitou um minuto para fazer um agradecimento ao Presidente, para elogiar pela 
instalação do serviço de som, afirmando que todos os vereadores queriam muito isso. Mencionou 
que queria também pedir ao Senhor Presidente que desse início ao projeto de construção da sede 
própria no espaço que foi doado pelo município, ressaltando que a obra já poderia ter sido iniciada 
pelo ex-presidente, que o atual talvez não consiga terminar, mas pode começar. Destacou que o 
legislativo não tem obrigação de devolver o dinheiro para o executivo, que pode usar o recurso 
para construir a sede própria. Em aparte, o Senhor Presidente pediu bom senso ao Vereador Joel, 
afirmando que o Presidente não é superior aos demais vereadores, que só está tentando colocar 
ordem nas sessões, que não tem nada contra o vereador Joel e nenhum outro Vereador, que 
gostaria de deixar isso bem claro para todos. Em aparte, o Vereador Adriano  comentou a fala do 
vereador Márcio Aparecido, salientando que foram feitas visitas nas escolas e não foi encontrado 
nada do que foi dito pelo vereador Márcio Aparecido. Disse que foi perseguido pela gestão 
anterior, pelo Prefeito Adalberto luz e pelo ex-presidente Márcio Aparecido, afirmando que eram 
feitas reuniões e ele não era convidado. Disse que o ex-presidente da câmara parece ser parente do 
‘Pinóquio’ e o seu nariz está crescendo, apelidando-o de “Pinoquinho”. Dando continuidade, o 
Vereador Joel  afirmou que as escolas do município estão abandonadas, que o Colégio de Lagoa 
da Lage está abandonado, mas que já iniciado uma reforma na unidade de ensino e vai ficar 
excelente. Em aparte, o Vereador Almir  comentou a fala do vereador Márcio Aparecido, 
afirmando que os vereadores fizeram uma visita na escola do São José e foi verificado que a 
escola passou por algumas reformas e foram construídas duas novas salas de aula, que as obras 
foram feitas com blocos, revestimento em cimento, instalação de piso e lajota em meia parede, 
cobertura com telhas cerâmicas e forro de PVC. Em seguida, questionou ao ex-presidentes se isso 
justifica o gasto de 20.000 (vinte mil) blocos e quase 2.000 (dois mil) sacos de cimento? 
Finalizando a sua fala, o Vereador Joel , agradeceu a atenção de todos e desejou um bom dia. Ver. 
Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa e todos os 
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presentes. Em seguida, o Edilcomentou a fala do Vereador Márc io Aparecido, afirmando que ele 
devolveu quase R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) ao poder executivo, mas se esqueceu de olhar 
para as necessidades do poder legislativo. Destacou que a prioridade na aplicação dos recursos 
deve ser no próprio legislativo, a exemplo do que o atual presidente tem feito, reformando e dando 
conforto para os funcionários e Vereadores, adquirindo cadeiras confortáveis e equipamentos 
modernos. Ressaltou que o Vereador Márcio Apar ecido foi presidente por três mandatos e nada 
fez pelo legislativo municipal, afirmando que os vereadores pediram a instalação do serviço de 
som, o vereador Ronaldo chegou a fazer um orçamento em Vitória da Conquista, mas nada foi 
feito. Disse que o atual Presidente, mesmo com uma queda no repasse instalou o serviço de som 
em apenas três meses de mandato. Disse que as sessões serão transmitidas ao vivo e isso vai 
facilitar o contato dos vereadores com a população, que os moradores das regiões vão saber as 
cobranças que são feitas pelos vereadores. Comentou a fala do Vereador José Antônio, afirmando 
que os vereadores da legislatura passada fiscalizaram a gestão anterior, que tem a sua consciência 
tranquila, que fez o seu papel e a maior prova disso foi a votação obtida nas urnas, quando foi o 
segundo vereador mais bem votado. Prosseguindo, afirmou que o projeto proposto pelo Vereador 
Márcio Aparecido é bom, que tem o seu apoio, enfatizando que já fez uma indicação neste sentido 
na legislatura passada, pedindo agilidade na elaboração do projeto. Destacou que a Câmara enviou 
convite para que o representante da EMBASA comparecesse em três oportunidades, que nada foi 
feito pela Assessoria Jurídica, que chegou a marcar uma reunião em Vitória da Conquista, mas em 
todas as vezes era desmarcada no dia anterior.Em aparte, o Senhor Presidente solicitou ao 
Assessor Jurídico que encaminhe notificação ao representante da EMBASA para que compareça 
na sessão para prestar esclarecimentos sobre a concessão para atuar no município de Ituaçu, bem 
como sobre a legalidade da isenção de cobrança para pessoas carentes. Dando continuidade, o 
Vereador Almir  afirmou que quando a EMBASA reduziu o volume de dez para seis mil litros, 
solicitou o envio de ofício para questionar a mudança, mas não obteve resposta. Comentou a fala 
do Vereador Joel, afirmando discordar da críti ca feita ao atual Presidente e elogiou o ex-
presidente, ressaltando que na sessão de eleição, em que ele ‘vendeu a alma’, não deu um minuto 
sequer para que os vereadores fizessem uso da palavra. Prosseguindo, afirmou que vai apresentar 
um projeto de lei para criar a Câmara Itinerante, destacando que a intenção é realizar 
periodicamente as sessões em localidades rurais do município. Afirmou que vai propor um projeto 
de lei para reconhecer a prática de atividades físicas como atividade essencial no município de 
Ituaçu. Em seguida, disse ser preciso ver com os Deputados e Prefeito a questão da Comarca de 
Ituaçu, enfatizando que o município corre o risco de perder, que Barra da Estiva já conseguiu 
resolver a situação e já foi nomeado um Juiz Titular. Falou que é preciso tomar uma providência 
urgente para evitar que Ituaçu perca a Comarca. Em aparte, o Senhor Presidente afirmou que a 
Comarca de Ituaçu já conta com Juiz Titular. Dando continuidade, o Vereador Almir  afirmou ser 
preciso intensificar o combate ao Coronavírus, solicitando que o Assessor Jurídico verifique a 
legalidade de um projeto de lei para disponibilizar os veículos do transporte escolar para dar 
assistência às pessoas que trabalham na vigilância, os profissionais de saúde e as pessoas que 
necessitam de atendimento médico, bem como fazendo o transporte das equipes que atuam de 
forma itinerante nas regiões. Disse ter solicitado o envio de ofício ao Secretário de Assistência 
Social pedindo o deslocamento das pessoas responsáveis pelo cadastramento do Bolsa Família 
para as regiões mais distantes do município, afirmando que esses moradores tem dificuldade de vir 
para cidade. Pediu ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo, solicitando a 
reabertura do ginásio de esportes, bem como o retorno do campeonato de futsal, respeitando as 
medidas de proteção e distanciamento, afirmando que os desportistas estão pedindo e que estão 
sendo realizadas competições em várias localidades rurais. Solicitou ainda,o envio de ofício para a 
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vigilância, pedindo providência sobre os cachorros soltos na cidade, afirmando que cobrou muito 
isso da gestão anterior e o então coordenador afirmou que não era atribuição do município. Disse 
que tem muitos cachorros soltos na cidade, que eles podem transmitir doenças e até mesma atacar 
uma pessoa. Em aparte, o Vereador Ronaldo  solicitou ao Senhor Presidente,o envio de ofício ao 
poder executivo pedindo que ajude na construção de um canil, afirmando que algumas pessoas já 
conseguiram o terreno, já compraram alguns materiais, que o prefeito já deu uma ajuda, que o 
ideal seria disponibilizar um pedreiro para fazer a obra. Dando continuidade, o Vereador Almir

 

fez uma indicação verbal ao poder executivo, pedindo a cobertura da feira livre, ressaltando que o 
Vereador Ronaldo fez essa indicação ao gestor anterior e informou que vai pedir ao deputado que 
destine uma emenda com essa finalidade para o município. Pediu que a referida indicação fosse 
feita de forma conjunta por ele e pelo Vereador  Ronaldo. Solicitou da Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia o policiamento do Distrito de Tranqueiras, afirmando ser necessário dar um 
suporte maior aos moradores de Tranqueiras, Laje, Ovelha e região vizinha, bem como da região 
dos Gerais. Solicitou o envio de ofício a presidente do Conselho de Saúde, requerendo a ata de 
votação das contas do mês de dezembro de 2020, de competência da gestão anterior. Comentou a 
fala do vereador Ednei sobre o calçamento de Tranqueiras, afirmando ter conversado com o 
proprietário da empresa e foi dito que já foram instalados os meios-fios na rua e que vai dar 
continuidade para finalizar o mais rápido possível nas obras que ainda não foram concluídas. 
Agradeceu ao Deputado Marquinho Viana, ao prefeito Phellipe Brito, ao Deputado Paulo 
Magalhães por conseguir a operação tapa-buracos na estrada da Gruta da Mangabeira, enfatizando 
que também foi solicitada a construção de um asfalto novo, de qualidade. Disse que vai solicitar 
ao gestor que veja a questão do tratamento da água com a empresa vencedora da licitação da água 
de Tranqueiras, ressaltando que Tranqueiras é o único  distrito do município, que já tem mais de 
quinhentas casas e é preciso tratar a água fornecida aos moradores. Fez uma indicação verbal ao 
poder executivo, pedindo a perfuração de um poço artesiano no povoado da Gruta da Mangabeira, 
enfatizando que a EMBASA já fez o orçamento da extensão de rede e ficou orçado em R$ 1,1 
milhão, que a empresa está aguardando a alocação de recursos para fazer, que é necessário 
perfurar um poço para abastecer os moradores enquanto esse projeto da EMBASA não é realizado. 
Comentou o pedido feito pelo Vere ador Sivaldo Ferreira, pedindo que seja enviado um ofício 
reforçando o pedido de providência para melhorar a qualidade da água fornecida aos moradores. 
Fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a construção de uma quadra de esportes na 
localidade de Fazenda Manoel Alves. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao ex-
presidente da Comissão Permanente de Licitações, Senhor Edilson Novais, requerendo os 
pareceres sobre a licitação da quadra de Tranqueiras, ressaltando que uma empresa foi desabilitada 
no processo licitatório e acabou sendo habilitada novamente. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Lider da Oposição na Câmara. 
Fazendo uso da palavra, o Lider da Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo 
Rocha,pediu ao Senhor Presidente que tome providência quando um vereador tratar o outro de 
forma desrespeitosa, afirmando que o Vereador Ad riano agiu de forma desordeira, que o mesmo 
nem está mais presente na sessão para ouvir, ressaltando que essa prática é comum para quem não 
sabe debater. Afirmou não ter medo de ninguém, que  se a intenção é baixar o nível da discussão, 
que ele também vai baixar, que se começar a ser permitido o meio ‘politiqueiro’ nas sessões para 
tentar denegrir a sua imagem, vai começar também a trazer pessoas da sua confiança para 
defendê-lo, caso necessário. Mencionou que é preciso haver respeito entre os vereadores, que cabe 
ao Presidente da Câmara garantir isso, enfatizando que o mesmo não acontecia nas legislaturas 
anteriores, que pela primeira vez está vendo esse tipo de comportamento, esperando que isso pare 
e não volte a acontecer novamente. Em aparte, o o Senhor Presidente destacou que o Artigo 20, do 
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Regimento Interno, preceitua que é preciso haver o respeito entre os vereadores, solicitando a 
todos os vereadores que sigam o quanto determinado. Dando continuidade, o Vereador Márcio

 

Aparecidofalo que o vereador tem liberdade para denunciar qualquer irregularidade, mas que 
acredita na inocência do ex-prefeito Adalberto Luz, ressaltando que vai defendê-lo de qualquer 
tentativa de denegrir a sua imagem neste legislativo municipal, que gostaria de deixar isso 
registrado em ata. Disse que outros gestores também foram defendidos na Câmara de Vereadores, 
que também já houve denúncia contra ex-gestores, mas ninguém tomou providência porque eram 
aliados políticos e acreditavam na inocência. Questionou qual o objetivo de instalar uma comissão 
de inquérito para investigar um ex-gestor, que  nem está mais no exercício do cargo e não pode ser 
afastado pela Câmara. Afirmou que o próprio requerimento protocolado pelos vereadores de 
oposição para investigar o ex-prefeito Albercinho não tem nenhum sentido, porque se forem 
constadas irregularidades e houver uma maioria qualificada o gestor pode até ser afastado das suas 
funções pelos vereadores, mas nenhuma das duas bancadas tem votos suficientes para isso. Disse 
que as denúncias devem ser protocoladas na justiça e o ex-prefeito Adalberto Luz vai ter direito de 
defesa, e que não vai aceitar ficar só ‘apanhando’ nas sessões, que também vai atacar se for 
necessário. Em seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Líder do Prefeito.  Por 
questão de ordem, o Vereador Almir indagou ao referido líder se poderia usar um pouco do seu 
tempo de fala, o que foi concedido. Fazendo uso da palavra, Fazendo uso da palavra, o Vereador  

Almir comentou os questionamentos feitos pelos Vereadores Sivaldo e Ednei a respeito da falta 
de médicos, afirmando já ter conversado pessoalmente com o prefeito e com a Secretária de 
Saúde, que eles relataram estar tendo dificuldade para contratar profissionais com disposição para 
trabalhar em Ituaçu. Afirmou que a sua vontade e da administração é que todos os PSFs tenha 
médico, mas que isso não aconteceu porque existem outros municípios propondo salários maiores 
e os médicos estão optando por ganhar mais. Disse que na região do Vereador Sivaldo tinha um 
médico muito bom, mas ele recebeu uma proposta melhor e foi trabalhar em outro município. 
Comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido em que pediu mais respeito entre os vereadores, 
mas que ele também se alterou e precisa respeitar os seus pares. Disse ainda, que o Vereador 
Márcio Aparecido não vai conseguir intimidar os seus pares elevando o tom de voz, porque quem 
não deve, não teme. Sobre o comentário de que vai pedir segurança, afirmou ser desnecessário, 
que as divergências não vão ultrapassar o campo da discussão verbal e ninguém vai partir para 
violência, porque isso não é do feitio dele e dos aliados do prefeito Phellipe Brito. Afirmou que as 
denúncias serão feitas contra o ex-presidente e ele que vai ter o direito de se defender. Comentou a 
fala em que o ex-presidente disse acreditar que nenhuma das bancadas tem votos suficientes para 
conseguir uma maioria qualificada, afirmando acreditar que alguns vereadores da bancada de 
oposição podem assinar se ficar comprovada a malversação dos recursos públicos. Enfatizou queo 
ex-presidente conseguiu coletar assinaturas para requerer a instalação de uma comissão de 
inquérito contra o ex-prefeito e contra o atual prefeito. Afirmou que usou como argumento o 
decreto de calamidade pública, enfatizando que tal decreto foi editado para tentar conseguir a 
destinação de verbas para contratação de carros-pipa. Ressaltou que tal requerimento não vai 
intimidar os vereadores de situação. Em seguida, usou da palavra, o Lider do Prefeito, Vereador 
José Antônio Brito Fontana, parabenizando o Senhor Presidente pela instalação do serviço de 
som e pela intenção de transmitir as sessões ao vivo, afirmando que isso vai permitir que a 
população acompanhe o mandato de todos os vereadores. Comentou a fala do vereador Márcio 
Aparecido, afirmando ter sido presidente da Câmara e sempre cumpriu com o seu papel. Enfatizou 
que a CGU puniu o ex-prefeito quando fiscalizou o município, que não houve nenhuma 
interferência desta casa legislativa, que quando a CGU vai fiscalizar, solicita os documentos e 
quem está no exercício do cargo tem obrigação de entregar, ressaltando que jamais ocultou 
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nenhuma informação. Agradeceu ao Prefeito Phellipe Brito e ao Deputado Marquinho Viana pela 
quadra no povoado do Bonito, destacando ter sido uma indicação de sua autoria. Disse que o 
gestor municipal protocolou um pedido de 6.000 (seis mil) metros de cano para melhoria dos 
sistemas de abastecimento de água da Várzea, Tamburi e Jatobá. Afirmou que obra de 
asfaltamento que está sendo executada no município foi liberada desde o ano de 2017, que não foi 
executada pela gestão anterior e está sendo executada pela atual. Sobre as indicações feitas pelos 
vereadores, disse já ter feito uma indicação para cobertura da feira livre, solicitando que seja feita 
em conjunto com os demais vereadores que apresentaram essa proposição. Agradeceu a todos pela 
presença, parabenizou o Senhor Presidente pelo trabalho feito à frente do legislativo municipal e 
finalizou desejando um bom dia aos presentes. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador 
José César Wanderley Brito, disse que praticamente em todas as sessões algum vereador pede 
para se retirar antes do final, afirmando que todos devem ter a paciência de aguardar o término da 
sessão, salientando que tem percebido que isso ocorre quando é a sua vez de falar. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente, saudou a todos os presentes, comentou a solicitação feita pelo ex-prefeito 
Albércio da Costa Brito Filho em que requereu as contas do ex-presidente Márcio Aparecido, 
dizendo que será apresentada por mídia digital. Sobre a solicitação feita pelo Vereador Almir em 
que requereu uma sala para análise das contas da gestão anterior, afirmou que pretende adquirir 
novos computadores e dar continuidade na reforma para disponibilizar uma sala com computador 
para uso dos vereadores. Sobre a fala do Vere ador Ronaldo em que comentou a instalação de 
placas indicativas nas estradas rurais, parabenizou o responsável pela ação. Fez uma indicação 
verbal ao prefeito Phellipe Brito para que faça a instalação de placas indicativas nas estradas rurais 
do município, ressaltando que durante a campanha teve muita dificuldade para chegar a algumas 
localidades rurais em razão das bifurcações. Solicitou ainda, a sinalização das vias públicas da 
sede, afirmando ser comum ver caminhoneiros perdidos no centro da cidade. Requereu a 
instalação de braços de luz na comunidade de Mandassaia, bem como, a construção de passagens 
molhadas nas localidades já indicadas anteriormente. Sobre a fala do Vereador Ronaldo e do 
Vereador Márcio Aparecido, em que comentaram a necessidade de um plano de manejo urbano 
das árvores, afirmou que todo gestor pensa de uma forma, que o próximo sempre critica o anterior, 
enfatizando que é preciso evitar o desperdício de verba pública e regulamentar essa questão, 
sugerindo que seja formada uma comissão para debater a proposta e elaborar conjuntamente esse 
projeto. Comentou a fala do vereador Joel em que questionou a não concessão de um minuto na 
sessão anterior, afirmando que fez isso para preservar a ordem nos trabalhos, ressaltando que a 
partir do momento que as sessões começarem a ser transmitidas ao vivo, a população vai ter 
acesso a tudo que acontece em plenário e é preciso garantir a ordem. Disse concordar com o 
Vereador Márcio Aparecido quando ele disse que o Vereador Adriano se excedeu em sua fala, 
pedindo a compreensão de todos para que tenham mais cautela em suas falas, evitando o 
acirramento desnecessário dos ânimos. Falou que não estava fazendo esse pedido a nenhum 
vereador em específico, que estava pedindo a todos de forma geral. Agradeceu a presença de todos 
na sessão, aos funcionários pelo suporte que lhe dão para conduzir os trabalhos legislativos, 
destacando que em breve vai disponibilizar uma TV de sessenta polegadas e um notebook para 
que todos os projetos lidos possam ser acompanhados pelos presentes, sem a necessidade de se 
fazer tantas cópias. Afirmou que se houver disponibilidade financeira vai adquirir notebooks para 
uso de todos os vereadores, mas que antes dessa medida precisa concluir as reformas no prédio. 
Em seguida, concedeu a fala ao ex-vereador José Orlando Brito Costa. 
Fazendo uso da palavra, o ex-vereador José Orlando Brito Costadisse ser uma satisfação 
retornar ao legislativo municipal, agradeceu a Deus pela oportunidade, saudou a todos os 
presentes, parabenizou os vereadores pelo trabalho que estão desenvolvendo no legislativo 

Fl. 63V 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 2304 DE JUNHO DE 2021

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VE READORES 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

 

municipal, destacandoo que os Vereadores José Antônio, Almir, Adriano e Ronaldo fizeram nas 
escolas da região de Lagoa da Lage, elogiando pela iniciativa e afirmando que o objetivo foi fazer 
um levantamento das necessidades.Dando continuidade, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
do ex-vereador José Orlando, enfatizando, que foi votado na região de Lagoa da Lage e que 
gostaria de deixar registrado o seu agradecimento pela votação recebida, ao tempo em que, 
solicitou ao executivo, a construção de banheiros públicos para o referido povoadoNada mais 
havendo a tratar,  declarou encerrada a sessão, so licitando 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 trinta de abril de dois mil e vinte e um.  
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