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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.  Aos vinte e trêsdias 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 Jo sé Cesar 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, Reinalvo Rocha Ferreira,Ednei Novais Ferreira, Ronaldo da Silva 
Rocha,Tertulina Silva Andrade e José Antônio Br ito Fontana. 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) –Requerimento nº 01/2021, datado de 19 de abril do corrente 
ano, para criação de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, em face de supostas 
irregularidades cometidas por Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, prefeito municipal de 
Ituaçu,apresentado pelos Vereadores, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Tertulina Silva Andrade, 
Reinalvo Rocha Ferreira e Ednei de Novais Ferreira: REQUERIMENTO Nº 01/2021 “CRIAÇÃO DE 

CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO ” Os Vereadores “in fine” assinados da 
Câmara Municipal de Ituaçu, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam ao ilustre 
Presidente da Câmara, requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito — CPI — 
em face de supostas irregularidades cometidas por Phellipe Ramon Gonçalves Brito, prefeito 
municipal de Ituaçu, na edição do Decreto Municipal nº 038/2021, publicado no Diário do 
Município de Ituaçu, em 03 de março de 2021, que declara “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” nas 
áreas da zona rural do município Ituaçu afetadas por ESTIAGEM, bem como nas Dispensas 
Licitatórias nº 013/2021, nº 014/2021, nº 023/2021 e nº 024/2021. A CPI deverá ser composta por 
03 (três) Vereadores que deverão representar os partidos com assento no Legislativo Municipal, 
observada a regra de proporcionalidade partidária e o sistema de sorteio entre os desimpedidos. Na 
sequência, a escolha interna da composição (Presidente, Relator e Membro) deverá ser feita de 
comum acordo entre os sorteados. A comissão te rá o prazo de duração de 90 (noventa) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período. O fato determinante para a criação da presente 
Comissão Parlamentar de Inquérito versa sobre supostas irregularidades praticadas pelo Executivo 
Municipal na edição do Decreto municipal supramencionado e nas contratações diretas na 
modalidade Dispensa de Licitação, em desconformidade com a Lei 8.666/93. O pedido de criação 
da CPI fundamenta-se no artigo 31 e parágrafos e no art. 58, parágrafo 3º, da Constituição Federal, 
bem como nos dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ituaçu e Regimento Interno da 
Câmara Municipal. JUSTIFICATIVA : Ínclito Presidente, o decreto publicado pelo município de 
Ituaçu, no qual declara “situação de emergência”, é uma afronta aos órgãos de controle da 
administração pública, tendo em vista que representa um desdém aos órgãos incumbidos de 
defender a ordem jurídica, os interesses da sociedade, e principalmente fiscalizar a legalidade dos 
atos administrativos do poder público. A motivação fática do decreto foi o baixo índice 
pluviométrico ocorrido em Ituaçu nos últimos meses. Entretanto, isso não passa de uma falácia, 
tendo em vista que no ano de 2020 o município teve índice pluviométrico acima da média, o que 
se repetiu nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, contradizendo a prescrição municipal. 
Além de atual, é fato notório em todos os cantos do município que as últimas chuvas encheram os 
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rios, as aguadas e as lagoas da zona rural, beneficiando a produção agrícola e abastecendo a 
população. Prova disso é a ausência de reclamação da população por falta d'água nos últimos 
tempos, bem como as imagens e vídeos colacionados nesse requerimento. Ao revés, o que se vê na 
zona rural do município são agricultores e pecuaristas satisfeitos com a chuva contínua do ano 
passado e dos dois últimos meses de 2021, favorecendo o crescimento agropecuário e a renda 
familiar. A única razão que supostamente explicaria a “situação de emergência” seria a suspensão 
dos processos licitatórios, imprescindíveis para contratação de obras e serviços pela administração 
pública, como ficou patente no artigo 5º insertado no mencionado decreto. Nesse sentido: “com 
base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 
aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e 
cobras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 
caracterização do desastre, vedados a prorrogação dos contratos”. Cabe salientar que no dia 
05/03/2021, logo após o edito municipal, foram publicadas duas dispensas de licitação com 
valores altíssimos, destoando do que normalmente se exige para a modalidade licitatória utilizada: 
a dispensa de nº 013/2021, para Locação de veículos diversos, tendo como valor global a quantia 
de 291.640,00 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta) reais; e a dispensa nº 
014/2021, para aquisição de mão de obra para roçagem de vias, manutenção de prédios e reformas 
em geral, tendo como valor global o montante de 284.034,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e 
trinta e quatro reais). Em relação à Dispensa de licitação para locação de veículos diversos, não 
existe liame entre esse objeto e a justificativa utilizada para a edição do Decreto Emergencial, ou 
seja, a falaciosa situação de emergência ocasionada pela estiagem na zona rural do município de 
Ituaçu, tendo em vista que, em todas as administrações anteriores, o objeto retro mencionado 
sempre foi provido pela municipalidade e, normalmente, era contratado, previamente, por meio da 
modalidade legalmente indicada, qual seja, o Pregão Presencial, o que pode ser comprovado 
através do Pregão Presencial 072/2014, época em que o pai do ora representado era Prefeito do 
Município. Ademais, no caso da dispensa 014/2021, para roçagem de via, manutenção e reformas 
de prédios, o absurdo é ainda mais gritante, pois no município não existe nenhuma central de 
abastecimento de água que precisaria de conservação ou de restauração, além disso, a necessidade 
de roçagem das vias municipais não possui nenhuma vinculação com a solução do suposto 
problema de estiagem. Desse modo, não há duvidas de que o Decreto Emergencial foi fabricado 
com o nítido propósito de suspender a exigibilidade da realização de processo licitatório para a 
aquisição de produtos ou serviços pela administração púbica municipal, de forma, ao que tudo 
indica, beneficiar a si próprio ou a terceiros, Insta notar que ambos os contratos de prestação de 
serviço foram firmados pelo ente público com a mesma empresa (Araújo Alves Empreendimentos 
LTDA), perfazendo o valor global de 575.673,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e 
setenta e três reais). Por esse motivo, é importante que o gestor justifique O caso concreto e evite 
utilizar a dispensa de licitação Para compra de objetos não contemplados na situação de 
emergência. Nesse caso, contratações dessa natureza precisam ter demonstração robusta de que 
são destinadas ao enfrentamento da emergência e que a urgência exista no caso concreto, sob o 
risco de serem questionadas pelos órgãos de controle. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 
Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ILEGALIDADE. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.  1. Como já 
acontece em outras municipalidades, com os mesmos argumentos trazidos aqui pelo Agravante, a 
inércia executiva do passado, cumulada com a negligência dos gestores, geram uma situação fática 
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de urgência e emergência em que se aproveitam para enquadrar nas hipóteses de dispensa de 
licitação postas na lei 8.666/93. 2. Admite-se dispensa de licitação "nos casos de emergência ou de 
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de Situação que Possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de Pessoas, obras, Serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e Para as parcelas de obras e Serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos" (art. 
24, IV, da Lei 8.666/1993), 3. AGRAVO IMPROVIDO. (TU-BA —- AI : 01623140820168050909, 
Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL,  Data de Publicação: 
28/04/2020) Dessa forma, a aquisição de produtos ou serviços sem vinculação com a suposta 
emergência caracteriza uma irregularidade grave, podendo levar à responsabilização dos gestores 
que deram causa. Não se deve perder de vista os cuidados que todo administrador deve ter no 
manejo dos recursos públicos. Em relação aos fatos aventados acima, no dia 22 de março do 
corrente ano, a Procuradora Geral do Município, a Senhora Débora Brito Moraes, após consulta 
feita pelo Vereador Reinaldo Rocha Ferreira acerca da legalidade das referidas dispensas, disse 
que “tomou conhecimento mediante publicação veiculada na data de 19 de março do corrente 
ano”, ou seja, somente após a publicação no Diário Oficial”, conforme documento acostado a esta 
petição. Esse fato, além de inusitado, uma vez que é competência da Procuradoria Municipal 
analisar e emitir parecer em todos as licitações para contratação de obras, serviços, ou aquisição de 
bens pelo Ente Municipal, denota que existe algo anormal na Nobre Presidente, estranhamente, 
após revogar as aludidas dispensas licitatórias, o que ocorreu no dia 19/03/2021, foram publicadas 
duas novas dispensas de licitação: a Dispensa nº 023/2021 e a Dispensa nº 024/2021. Insta notar 
que o objeto da primeira é a prestação de serviço de locação de veículos, que em nada difere da 
finalidade de uma das que foi anulada na data retro mencionada. Além disso, houve reincidência 
tanto em relação ao valor quanto à empresa contratada. No tocante à dispensa nº 024/2021 houve 
pequena ampliação do objeto, bem como substituição da Empresa, no entanto, o valor corresponde 
ao mesmo da licitação nº 014/2021, o que causa perplexidade, tendo em vista que aparenta ter 
havido ajuste de valor entres as partes interessadas, como também dissimulada permuta entre 
pessoas jurídicas. Desse modo, resta evidente que Os objetos de todas essas contratações, além de 
não ter nenhuma correlação com o objeto do questionável Decreto de Situação de Emergência nº 
038/2021, discrepam das exigências insculpidas na lei 8666/93. Assim sendo, os Vereadores que 
subscrevem o presente requerimento de formação de CPI, que não deverá ser votado pelo plenário 
do Legislativo Municipal, conforme expressa disposição Constitucional e Regimental, solicitam 
que O Presidente da Câmara proceda à sua leitura na sessão ordinária do dia 23 de abril de 2021. 
Ainda, requerem ciência dos fatos ao Exmo. Prefeito Municipal de Ituaçu, ao Exmo. 
Representante do Ministério público da Comarca e ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia. Nestes termos, Pede deferimento. Ituaçu, 19 Abril de 2021.  Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, Tertulina Silva Andrad e, Reinalvo Rocha Ferreira e Ednei de Novais 
Ferreira; b) - Requerimento nº 02/2021, datado de 19 de abril do corrente ano, para criação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,em face de supostas irregularidades cometidas por 
Albércio da Costa Brito Filho, ex-prefeito municipal de Ituaçu, no exercício 2013/2016, 
apresentado pelos Vereadores, Márcio Apareci do Araújo Rocha, Tertulina Silva Andrade, 
Reinalvo Rocha Ferreira e Ednei de Novais Ferreira, com o seguinte teor: REQUERIMENTO Nº 

02/2021 “CRIAÇÃO DE CPI -— COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO ” Os Vereadores “in 
fine” assinados da Câmara Municipal de Ituaçu, no uso de suas atribuições conferidas por lei, 
apresentam ao ilustre presidente da Câmara, requerimento de criação de Comissão Parlamentar de 
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Inquérito — CPI — em face de supostas irregularidades cometidas por Albércio da Costa Brito 
Filho, Ex-prefeito municipal de Ituaçu, no exercício 2013/2016, na contratação do Senhor 
AMILTON FERNANDES VIEIRA , das Empresas DINÂMICA CONSULTORIA E ASSESORIA 
JURÍDICA S/C LTDA, METHA CONSULTORI A E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME, M.J. 
SARMENTO & CIA. LTDA-ME e LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LIDA. A CPI

 

deverá ser composta por 03 (três) Vereadores que deverão representar os partidos com assento no 
Legislativo Municipal, observada a regra de proporcionalidade partidária e o sistema de sorteio 
entre os desimpedidos. Na sequência, a escolha interna da composição (Presidente, Relator e 
Membro) deverá ser feita de comum acordo entre os sorteados. A comissão terá o prazo de 
duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período. O fato determinante para 
a criação da presente Comissão Parlamentar de Inquérito versa sobre supostas irregularidades 
praticadas pelo Ex-Prefeito na contratação das empresas retro mencionadas, em flagrante afronta a 
Constituição Federal, a norma de contratação pública, Lei 8.666/93, e a Lei de Improbidade 
Administrativa. O pedido de criação da CPI fundamenta-se no artigo 31 e parágrafos e no art. 58, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal, bem como nos dispositivos da Lei Orgânica do Município 
de Ituaçu e Regimento Interno da Câmara Municipal. JUSTIFICATIVA: Senhor Presidente, o Ex-
Prefeito, no pleito de 2012, foi eleito prefeito do município de Ituaçu, tendo iniciado o seu terceiro 
mandato no dia 01 de janeiro de 2013, com término em 31 de dezembro de 2016. No período retro 
mencionado, estando à frente da administração municipal, ao invés de gerir o município com a 
probidade que o cargo exige, valendo-se da condição de alcaide, perpetrou os mais diversos 
absurdos, em benefício próprio, de seus familiares e aliados políticos, consoante se demonstrará na 
presente missiva. Inicialmente, valendo-se de suposta situação de urgência, contratou sem realizar 
procedimento licitatório, assessoria jurídica patrocinada pelo advogado AMILTON FERNANDES 

VIEIRA, OAB/BA 8712. A contratação de assessoria jurídica, por si só, já demonstra a absoluta 
falta de plausibilidade do ora investigado, em razão do município de Ituaçu contar com 03 (três) 
Procuradores concursados, dotados de atribuição legal, dada pela Lei municipal, que instituiu a 
procuradoria geral do Município e capacidade técnica para emitir pareceres em processos 
licitatórios. A conduta em análise violou frontalmente os princípios da moralidade, razoabilidade e 
economicidade administrativa, nos termos da Magna-Carta. Ademais, a contratação desapropriada, 
arquitetada e efetivada pelo Ex-gestor municipal, em flagrante afronta às normas e princípios da 
administração pública, culminaram nos seguintes atos estarrecedores. Além dos fatos acima 
esposados, o Ex-Prefeito contratou, por meio da inexigibilidade de licitação 10/2013, a empresa 
DINÂMICA CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA S/C LIDA, CNPJ  n. 13.333.173/0001-73, 
com endereço na Rua Jackson B. Prado, 49, Centro, vitória da Conquista, da qual o assessor 
jurídico contratado compõe O quadro societário, tendo esse, inclusive, emitido parecer 
OPINANDO FAVORAVELMENTE PELA CONTRATAÇÃO DA PÓPRIA EMPRESA  (doc. 01). 
Reiterando o modus operandi, contratou, também mediante a inexigibilidade de licitação 18/2014, 
a empresa METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTIDA-ME, CNPJ  n. 
06.348.838/0001-57, com endereço na Av. Rosa Cruz, 346, 1º, Candeias, Vitória da Conquista, 
INDEFERIDO por parecer do procurador jurídico, tendo em vista que o sócio na empresa METHA 
também é sócio do Sr. Amilton na empresa DINAMICA. A primeira empresa foi contratada para 
realizar serviços de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de Direito Administrativo, 
Constitucional e Tributário, principalmente licitações, contratos, convênios e pareceres jurídicos 
na Prefeitura Municipal de Ituaçu nos quatro anos de mandato do investigado. A empresa 
METHA foi contratada para realizar serviço técnico especializado de consultoria e assessoria para 
individualização do saldo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) dos servidores 
correspondentes aos períodos fixados pela Caixa Econômica Federal. Além das ilegalidades 
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supostamente existentes nas inexigibilidades apontadas, com as contratações direcionadas em prol 
do assessor jurídico, há fortes indícios de ato ilícito na própria individualização do FGTS, como se 
verá a seguir. Ao se analisar os registros e ex tratos a que o requerentes tiveram acesso, conforme 
documento em anexo, verifica-se que a Senhora Maria José Sarmento Silva, que supostamente 
trabalhou no município no ano de 1973, ou seja, por apenas 01 (um) ano, recebeu, em sucessivas 
individualizações, realizadas em 05/03/2004,10/04/2006 e em 11/08/2015, o montante de 1.477,49 
(mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), 5.095,01 (cinco mil, noventa e 
cinco reais e um centavo) e 17.476,14 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze 
centavos), respectivamente, perfazendo a elevada importância de 24.048,64 (vinte e quatro mil, 
quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Tal fato, por si só, já causaria estranheza pelo 
curto período de trabalho exercido pela suposta Ex-funcionária, aliado ao fato de que outros 
servidores, que laboraram no mesmo periodo, não chegaram a receber 10% do elevado montante 
recebido pela nominada. Ademais, urge destacar que a beneficiada pela individualização do FGTS 
é Sogra do exprefeito. , Digno de anotar, que os supracitados pagamentos e saques ocorreram 
durante os três mandatos do ora investigado, que governou o município nos períodos de 
2001/2004, 2005/2008 e 2013/2016. Como se não bastasse, analisando o quadro de Equipe 
Técnica da Empresa METHA, verificou-se que um dos técnicos da aludida empresa é o senhor 
Miguel Barbosa de Brito Neto, que também possui parentesco com O Senhor Ex-Prefeito e, à 
época, era genro da servidora beneficiada. O que mais chamou atenção sobretudo foi o fato de não 
ter sido encontrado documentação alguma que comprove é vínculo funcional da suposta Ex-
servidora com a Administração Pública Municipal. A conexão dos  eventos acima demonstra que, 
ao que parece, foram orquestradas diversas condutas ilícitas que vão de encontro às regras e 
princípios administrativos, e, ao que tudo indica, ocasionando dano ao erário público em benefício 
de parentes e aliados do Ex-administrador municipal, demandando, assim, investigação minuciosa 
por parte desta Casa Legislativa, com vistas à detida apuração dos fatos. Digno Presidente, 
infelizmente as mazelas e supostos atos ilícitos não pararam por aí. Também chegou ao nosso 
conhecimento que entre os anos de 2013 a 2016, objetivando a realização dos festejos juninos, 
realizou-se a contratação da Empresa M.J. SARMENTO & CIA. LTIDA-ME , inscrita no CNPJ n. 
04.471931//0001-9, localizada na Rua Epitácio Baptista de Aguiar, nº 179, Bairro Nossa Senhora 
do Alívio, Ituaçu, Bahia, para aquisição de bandeirolas, chapéus, balões, bolas, tecidos e materiais 
diversos destinados à ornamentação da Praça Barão do Sincorá para animação dos festejos juninos 
de 2014, com recursos da educação, conforme Pregão Presencial 026/2014. A título de 
esclarecimento, Excelência, todos os anós A é fest ejado o São João na referida praça; são quatro 
dias de comemoração, com participação de várias bandas musicais, como acontece em milhares de 
cidades Brasil afora. A única participação das esco las nesse evento ocorre num desses dias, por 
um período de duas horas, com apresentação de quadrilhas, nada mais. E sempre foi assim. Mas 
isso não justifica utilizar verbas destinadas ao desenvolvimento da educação para custear uma 
festa tradicional do município, que não tem recurso suficiente para investir em infraestrutura 
educacional e muito menos para ser aplicado no processo ensino-aprendizagem. Ocorre, 
Presidente, que a citada empresa possui como sócia administradora a senhora Maria José 
Sarmento Silva e Adriana Gonçalves de Paula Machado, Sogra e Cunhada do representado, 
respectivamente. Tal fato fere frontalmente os princípios da impessoalidade e da moralidade 
administrativa. Verificando os recursos direcionados  à referida empresa, pertencente aos parentes 
do investigado, afere-se o emprego de verbas do FUNDEB, que nitidamente deveriam ser 
empregadas no desenvolvimento educacional do pequeno e pobre município de Ituaçu. Ademais, 
constatou-se também que a referida empresa, frisa-se, cujas proprietárias são a Sogra e a Cunhada 
do ex-prefeito, fora agraciada em várias licitações para aquisição de material didático, também 
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com recursos do FUNDEB, como se pode constatar em alguns pregões presencias que 
acompanham esta epístola. Os desmandos chegaram a tamanho despautério, que o investigado, 
fazendo chacota dos órgãos incumbidos de com fiscalização e controle da administração pública, 
mesmo carregando nos ombros o peso de processos em curso na Justiça Federal, inclusive por 
desvios de recursos do FUNDEB, contratou a empresa LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E 

SERVICOS LTDA , inscrita no CNPJ nº 01.141.051/0001-04, localizada na Rodovia BA 142, EM 
024, Ituaçu, Bahia, cuja proprietária é a própria esposa, a Senhora Cláudia Gonçalves Silva Costa 
Brito, para fornecer combustível para a Prefeitura de Ituaçu entre 2013/2014, pago também com 
recursos da Educação. Assim sendo, os Vereadores  que subscrevem o presente requerimento de 
formação de CPI, que não deverá ser votado pelo plenário do Legislativo Municipal, conforme 
expressa disposição Constitucional e Regimental, solicitam que o Presidente da Câmara proceda à 
sua leitura na sessão ordinária do dia 23 de abril de 2021. Ainda, requerem ciência dos fatos ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Ituaçu, ao Exmo. Representante do Ministério Público da Comarca, 
ao Exmo. Representante do Ministério público Federal da Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista e ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Vale salientar 
que toda a documentação que corrobora os fatos acima segue anexado ao presente requerimento. 
Nestes termos, Pede deferimento. Ituaçu, 19 de abril de 2021.Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
Tertulina Silva Andrade, Reinalvo Rocha Fe rreira e Ednei de Novais Ferreira. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazer 
comentários sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. 
Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edildisse que os 
vereadores de oposição estão requerendo a criação de uma comissão de inquérito também, que os 
vereadores têm o direito de requerer a criação da CPI, mas que o objetivo não pode ser tirar o foco 
da comissão de inquérito que foi requerida anteriormente pelos vereadores de situação. Afirmou 
que a comissão de inquérito vai apurar todas as irregularidades existentes na gestão anterior, entre 
os anos de 2017 e 2020, que Ituaçu viveu quatro anos de retrocesso, nunca vistos antes e que tudo 
será apurado e os culpados serão punidos. Ver. José Antônio Brito Fontana:  Afirmou que o erro 
precisa ser apurado independentemente de quem tenha cometido, que os vereadores de oposição 
estão requerendo uma comissão de inquérito por acreditar que, com essa medida, os vereadores de 
situação irão recuar da tentativa de apurar as irregularidades existentes na gestão anterior. Falou 
que os vereadores de oposição vão precisar correr atrás de provas para sustentar a criação de uma 
comissão de inquérito, que sem provas não tem como instalar, que os vereadores de situação têm 
todas as provas necessárias para criação da comissão de inquérito, que foi uma vergonha a 
comissão de inquérito não ter sido criada pela legislatura passada, questionando porque não foi 
criada uma comissão de inquérito para apurar as supostas irregularidades das gestões anteriores na 
legislatura passada. Disse que os vereadores de oposição só estão requerendo a criação de uma 
comissão de inquérito porque os vereadores de situação requereram. Enfatizou ser lamentável esse 
tipo de atitude, que na próxima sessão vai solicitar a leitura de todos os requerimentos, que vai 
apresentar todos os anexos necessários para criação da comissão de inquérito, que vai apresentar 
todas as provas e notas fiscais, comprovando o que foi efetivamente comprado e o que foi 
desviado. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente ,enfatizou que a criação de uma comissão 
de inquérito pelo legislativo municipal só é possível para apurar fato certo e determinado, sendo 
preciso que isso fique claro na solicitação da sua instalação. Continuando, o Vereador José

 
Antônio, disse que vai apresentar todas as provas necessárias para criação da Comissão de 
Inquérito, destacando que o objetivo é apurar as irregularidades existentes na gestão anterior, em 
todas as áreas. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Falou que se os vereadores de situação requereram 
a criação de uma Comissão de Inquérito, os vereadores de oposição também têm o direito de 

Fl. 48 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 08

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

07 DE MAIO DE 2021

  

 
 

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

 

requerer. Disse que os vereadores de situação, na legislatura passada, não requereram criação de 
uma comissão de inquérito porque entenderam que esse tipo de denúncia prejudica o município, 
que, como os vereadores de situação requereram, não restou alternativa senão também requerer a 
criação de uma comissão de inquérito.Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha:  Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, o Edil disse que as denúncias precisam ser apuradas, que existem 
indícios de irregularidade até mesmo na gestão atual, que esses indícios precisam ser apurados, 
que somente após a apuração é que vai ser possível dizer se houve ou não efetivamente a 
irregularidade. Afirmou que o objetivo da comissão de Inquérito é investigar e apurar, que a 
simples criação de uma comissão de inquérito não é suficiente para dizer que houve ou não 
irregularidade e se existem culpados. Disse que após a conclusão do trabalho da comissão de 
inquérito, o relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público para que adote as providências 
necessárias.Ver. Almir Santos Pessoa:  Saudou a todos os presentes, e em seguida,o Edilpediu ao 
Senhor Presidente, que dê andamento na criação da comissão de inquérito para apurar as 
irregularidades já apontadas pelos vereadores de situação, que não concorda com a fala do 
vereador Reinalvo, sobre a criação da comissão de inquérito pelos vereadores de oposição, 
enfatizando acreditar que é um revide pela criação da comissão de inquérito pelos vereadores de 
situação. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, uma cópia das denúncias feitas para analisar 
e depois se manifestar com mais respaldo na próxima sessão.Dando continuidade iniciou a 
ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) - Segunda e última  
discussão e votação do Projeto de Lei nº 005/2021, que “Autoriza a participação do Município de 
Ituaçu ao Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do 
Paramirim”.  Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do citado projeto de lei. Continuando, 
o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 005/2021, 
“Autoriza a participação do Município de Ituaçu ao Consórcio Público de Desenvolvimento 
Sustentável do Território da Bacia do Paramirim”.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. Disse ter ouvido muitas críticas da população pela falta de médico 
em Tranqueiras, destacando que o papel principal do vereador é ser um fiscalizador, mas que 
todos têm atuação na área da saúde por ser a de maior necessidade. Afirmou ser muito difícil para 
a população de Tranqueiras, que é praticamente uma cidade, ficar sem médico. Mencionou que há 
mais de um mês não tem médico no distrito, que é preciso tomar uma providência, que a saúde 
deve ser uma prioridade da atual gestão. Continuando, afirmou ter recebido um vídeo sobre um ato 
de vandalismo ocorrido na Gruta da Mangabeira, em que um cidadão retirou uma árvore que havia 
sido plantada pela gestão anterior, afirmando que não tinha motivo para fazer isso, que o cidadão 
ainda teve coragem de filmar este ato, que é preciso apurar esse fato.  Falou que os vereadores têm 
a função de fiscalizar os atos da gestão, que talvez o prefeito nem tenha conhecimento do que 
aconteceu, mas que é preciso averiguar. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Tertulina 
Silva Andrade: saudou a todos os presentes, e em seguida, a Vereadora disse que às vezes as 
pessoas erram tentando consertar um erro, mas que um erro jamais justifica o outro.Ver. Adriano 
Silva Machado: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edildisse ter recebido com muita 
tristeza a notícia do falecimento do Senhor Nilton, destacando que na gestão passada fez uma 
indicação solicitando a contratação de um plano de saúde para os funcionários públicos 
municipais, que não foi atendido e, por esta razão, gostaria de fazer novamente essa indicação para 
que a atual gestão contrate plano de saúde para os servidores públicos municipais. Solicitou da 
Assessoria Jurídica um parecer sobre a possível criação de uma comissão de inquérito para 
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averiguar irregularidades na Câmara de Ve readores, no período de 2017 a 2020, afirmando ser 
necessário apurar alguns erros existentes. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. José 
Antônio Brito Fontana: Após fazer as saudações de praxe, o Edil disse já ter explanado bastante 
sobre as irregularidades verificadas na gestão anterior, que os desvios de dinheiro ficarão 
devidamente comprovados com a criação da comissão de inquérito. Parabenizou o vereador 
Almir, afirmando que o referido colega é o legítimo representante de Tranqueiras, pelas suas 
atitudes em defesa dos moradores deste Distrito, enfatizando que a localidade vai ser beneficiada 
com o asfaltamento de ruas por indicação do Vereador Almir. Em resposta ao Vereador Ednei, 
afirmou que ele está certo em questionar a retirada de uma árvore, ressaltando que o município era 
muito arborizado antes, mas que a gestão anterior retirou muitas árvores e ninguém se manifestou 
na época, que todos sabem disso. Em aparte, o Vereador Joel  disse que o Vereador Ednei tem 
razão em criticar, mas que ele não tem conhecimento dos fatos ocorridos na gestão anterior, que 
ele não tinha costume de andar na cidade e por isso não viu o que foi feito na sede. Dando 
continuidade, o Vereador José Antônio  afirmou ser preciso apurar as irregularidades da gestão 
anterior, que é preciso apurar as responsabilidades, que não vai aceitar erro de ninguém, que é 
preciso fazer uma apuração séria. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de 
requerimento ao poder executivo a respeito de um Casarão existente vizinha a casa paroquial, 
nesta cidade, afirmando que os moradores estão se queixando do abandono do local, que as 
pessoas nem sabem ao certo quem é o proprietário deste casarão, destacando que o local está 
infestado de ratos e baratas, que é preciso identificar o proprietário e cobrar dele uma providência. 
Afirmou que se não for possível identificar o proprietário do Casarão, o Poder Executivo deve 
encaminhar um Projeto de Lei para câmara solicitando a desapropriação do imóvel para uso do 
município. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos 
colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público presente, e prosseguindo, o Edil, fez uma 
indicação verbal para criação de um Projeto de Lei que proíbe a retirada de árvores na sede do 
município, afirmando que a gestão anterior fez a retirada de muitas árvores em vias públicas, que 
mandou retirar todas as árvores existentes na praça em frente da antiga sede, que não foi solicitada 
autorização a ninguém, que foi um capricho do ex-gestor. Destacou que o projeto de lei vai 
impedir que qualquer gestor no futuro retire árvores nas vias públicas, sugerindo que seja 
necessária a autorização do Legislativo Municipal para tanto. Afirmou que as árvores em vias 
públicas contribuem para um clima mais ameno, citando como exemplo a cidade de Brumado, 
afirmando ser uma cidade muito arborizada e que isso ameniza o calor. Dando continuidade, 
comentou a fala do vereador Reinalvo, afirmando discordar da ideia de que a criação de uma 
comissão de inquérito é prejudicial para o município, enfatizando não acreditar nisso, que o 
objetivo da comissão de inquérito é investigar as irregularidades, que é bom para o município a 
apuração dessas irregularidades, que se existem dúvidas, é preciso apurar e os culpados precisam 
ser punidos. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para a Secretaria de 
Saúde, questionando sobre a legalidade de incluir alguns profissionais entre os grupos prioritários 
para aplicação da vacina contra a COVID, dando como exemplos os atendentes de caixa em geral 
em bancos, supermercados e mercearias, promotores de vendas, frentistas de postos de 
combustíveis e outros profissionais mais suscetíveis a contrair a doença. Mencionou que é preciso 
identificar se existe ou não legalidade nesta medida, que considera que esses profissionais 
trabalham em serviços essenciais, que não foram interrompidos durante a pandemia. Enfatizou 
acreditar que a vacinação destes profissionais vai contribuir decisivamente para frear o avanço da 
COVID no município, que infelizmente os casos estão crescendo e as pessoas estão morrendo. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edilafirmou que o atual gestor pode não ter conhecimento do ato de 
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vandalismo praticado na Gruta, ressaltando que o atual gestor foi eleito com a promessa de fazer 
Ituaçu voltar a sorrir, que isso deve ser feito através do trabalho e não desfazendo o que foi feito 
pela gestão anterior. Destacou que a gestão anterior fez a retirada de algumas árvores em vias 
públicas, que as árvores estavam causando problemas em calçadas, calçamentos, fossas e sistemas 
de esgotos das casas. Disse que em sua residência, na zona rural, tinha uma árvore plantada, que a 
raiz da mesma atravessou todo o alicerce da casa, estragou o sistema de esgoto do banheiro, que 
fica localizado do lado oposto onde a árvore estava plantada. Disse que a gestão anterior plantou 
novas árvores e elas estão em fase de crescimento. Disse que o Vereador Ronaldo Rocha 
interpretou mal a sua fala, citando como exemplo a denúncia feita pelo senhor Flávio, afirmando 
que na ocasião o prefeito precisou demitir muitas pessoas e isso prejudicou estas pessoas. Afirmou 
que todos os vereadores têm o mesmo direito, que os vereadores de oposição também têm o 
direito de requerer a criação de uma comissão de inquérito, que se os ex-prefeitos erraram, 
precisam pagar pelos seus erros. Afirmou não ter sido contra a criação da comissão de inquérito 
proposta pelos vereadores de situação, que não concorda com a criação da comissão apenas para 
investigar a gestão anterior, que se for para investigar, é preciso investigar todas as gestões, de 
1990 até os dias atuais. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Ver. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma indicação verbal ao 
Poder Executivo, solicitando que o recurso da merenda escolar seja convertido em cestas básicas 
para serem doadas às famílias dos estudantes da rede pública municipal, afirmando que os 
recursos continuam chegando ao município, destacando que esses recursos devem ser usados para 
atender as famílias que estão necessitando, principalmente as famílias em que os pais não estão 
encontrando trabalho e dependem unicamente do recurso do Bolsa Família. Prosseguindo, o 
Vereador Márcio Aparecido, disse que muito já  foi comentado sobre dos artistas e sobre os 
recursos da Lei Audir Blanc, que no dia anterior os artistas estiveram no legislativo municipal para 
conversar com o presidente, que o Secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Senhor Francisco, 
gravou um vídeo dizendo que o recurso da Lei Audir Blanc não foi pago devido às falhas 
existentes na execução do projeto. Solicitou ao Senhor Presidente a convocação do Secretário de 
Esporte, Cultura e Lazer para comparecer no legislativo municipal para dar esclarecimentos e para 
que seja informado ao mesmo sobre o decreto extraordinário editado pela gestão anterior para 
pagar os artistas. Destacou que a tramitação do projeto de suplementação no legislativo Municipal 
foi apenas simbólica, que consta no Diário Oficial os nomes de todos os beneficiados, bem como, 
o Decreto Extraordinário editado pela gestão anterior. Disse que o gestor anterior deixou o recurso 
empenhado no final de dezembro do ano anterior, que atual a gestão assumiu há cerca de quatro 
meses e ainda não tomou uma decisão sobre esse assunto. Afirmou que a atual gestão precisa ver 
essa questão com bons olhos, que existem artistas passando necessidade, que alguns deles não têm 
nem material para continuar trabalhando, que os artistas foram a classe mais prejudicada na 
pandemia, porque depende do público. Enfatizou ser preciso chegar a um consenso, que já foram 
tentadas várias reuniões com o prefeito e até agora nada, solicitando ao presidente da Câmara que 
busque entendimento com o poder executivo. Falou que alguns artistas estão acreditando que se 
trata de uma perseguição política, afirmando esperar que não seja e que a questão seja solucionada 
da forma mais rápida possível. Afirmou que a atual gestão está chegando ao seu quinto mês, que 
foram feitas algumas dispensas de licitação, que uma das dispensas foi realizada no dia 30 de 
Março, quando já se passaram 90 dias da atual gestão. Mencionou que atual gestão já deveria ter 
se organizado e realizado os processos licitatórios, que uma das dispensas foi para a realização do 
serviço de roçagem das estradas, enfatizando que várias localidades estão necessitando desse 
serviço de roçagem e solicitando o envio de ofício ao poder executivo pedindo a relação das 
localidades que serão beneficiadas com a roçagem das estradas. Fez uma indicação verbal ao 
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poder executivo solicitando a roçagem da estrada que liga as localidades de Canabrava a Santa 
Clara e da estrada que liga o Açude até o tamanduá, passando pelo Riachão. Solicitou ao Senhor 
Presidente, que seja enviado um ofício ao poder executivo pedindo o plano de trabalho de 
manutenção das estradas, ressaltando que foi realizada uma licitação para contratação de 
horas/máquina, que muitos vereadores têm cobrado melhorias nas estradas do município, 
sugerindo que este trabalho seja acompanhado pelo vereador de cada região, que ele possa indicar 
quais os trechos estão em situação mais crítica e estão necessitando de reparo. Disse que o 
município fez uma dispensa para contratação de veículos para transportes diversos, pedindo que 
seja enviado um ofício para a empresa vencedora da dispensa, requerendo a relação dos veículos 
que estão prestando serviço ao município. Comentou a fala do vereador Ronaldo sobre a retirada 
de árvores em vias públicas, salientando que a gestão anterior retirou as árvores que não eram 
nativas da flora brasileira e no local plantou árvores nativas, em sua maioria ipês, afirmando serem 
árvores muito bonitas e que embelezam muito a cidade. Falou que, além de não serem árvores 
nativas da flora brasileira, as que existiam antes poderiam trazer muitos problemas para a cidade, 
que algumas árvores eram hospedeiras de ácaros e pulgões, que contribuíram para a disseminação 
de pragas nas plantações. Em aparte, o Vereador Ronaldo  disse que essas árvores só estavam 
causando problema em Ituaçu, que em outros municípios da região existem estas mesmas árvores 
e elas não foram retiradas, que realmente existem alguns tipos de árvore que causam problema e 
precisam sim ser retiradas, mas que as árvores que existiam em frente da São Camilo não tinha 
necessidade de serem retiradas, que as raízes eram muito pequenas e não estavam causando 
nenhum tipo de problema. Dando continuidade, o Vereador Marcio Aparecido comentou que o 
Senhor Dão Ribeiro, já falecido, que trabalhava com a abertura de fossas, relatava que essas 
árvores atravessavam uma rua inteira para causar problema nas fossas e sistemas de esgoto das 
casas do outro lado da rua. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente disse acreditar ser viável 
um projeto de lei para regulamentar a questão da arborização de vias públicas, afirmando ser 
preciso estudar esta questão para verificar quais os tipos de árvores que podem ser plantadas em 
vias públicas do município.Voltand o a fazer uso da palavra, o Vereador Ronaldo  comentou os 
ofícios requeridos pelo vereador Márcio Aparecido, afirmando que agora ele está tendo a noção da 
dificuldade encontrada por ele na gestão anterior, quando solicitava informações dos gastos 
públicos e não era atendido. Disse que na gestão anterior solicitou informações sobre gastos com 
máquinas, com combustíveis e que o presidente da Câmara nada fez a respeito, mas que agora está 
requerendo informações da atual gestão. Dando continuidade, o Vereador Marcio Aparecido

 afirmou que todos os requerimentos solicitados pelos vereadores na legislatura anterior foram 
encaminhados ao poder executivo, que quando era presidente da Câmara não deixou de 
encaminhar nenhum ofício solicitado pelos vereadores, que as cobranças eram feitas pelos 
vereadores e encaminhadas ao poder executivo, que ele não era representante do Poder Executivo 
e cabia a ele somente o encaminhamento. Dando continuidade, agradeceu a presença de todos na 
sessão e finalizou agradecendo a atenção dos presentes.Ver. Joel Teixeira Silva : Saudou a todos 
os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do 
legislativo municipal. Comentou a fala do vereador Ednei, afirmando que ele não tem noção de 
quanto o pessoal da Gruta da Mangabeira foi perseguido pela gestão anterior, que não concorda 
com a fala do referido vereador sobre a gruta, enfatizando ser morador da região da Caatinga e que 
sempre frequentou o povoado da Gruta. Em aparte, o Vereador Ednei  afirmou não ter criticado a 
gestão atual, que apenas comentou um fato ocorrido no povoado da Gruta. Dando continuidade, o 
Vereador Joel  disse ter entendido a fala do vereador Ednei como sendo uma crítica, afirmando 
que ele não tem conhecimento suficiente sobre a realidade do local para fazer qualquer tipo de 
comentário. Em seguida, afirmou que é preciso dar continuidade ao trabalho da comissão de 
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inquérito, que os vereadores de oposição também têm o direito de requerer a criação de uma 
comissão, mas que no seu entendimento a prioridade deve ser dada para a comissão requerida 
pelos vereadores de situação. Afirmou ser um absurdo a gestão anterior ter comprado mais de 
meio milhão de máscaras e ele não ter recebido nenhuma. Fazendo uso da palavra, o Vereador 
José Antônio, comentou a fala do vereador Joel sobre o povoado da Gruta, afirmando que entre os 
onze vereadores que compõem o legislativo Municipal, o que tem conhecimento para falar sobre a 
localidade é o vereador Almir pessoa, enfatizando que ele foi um grande defensor da retirada da 
corrente. Disse que não foi a pandemia da COVID que fez o turismo da Gruta parar, que foi a 
colocação da corrente pela gestão anterior. Disse não concordar com a fala do vereador Reinalvo, 
afirmando que apesar de não ser vereador na legislatura passada, acompanhou de perto todos os 
fatos e lembra que a disputa sobre a corrente na Gruta deu até processo na justiça e rendeu punição 
a algumas pessoas por danos morais.Dando continuidade, o Vereador Joel  afirmou que, apesar de 
não ter sido votado no povoado da Gruta, sentiu necessidade de fazer a defesa dos moradores de 
lá, afirmando que sempre frequenta o local, que outros vereadores têm conhecimento disso. Dando 
continuidade, disse estar sentindo saudade do repórter cidadão, enfatizando acreditar que o mesmo 
nem estivesse mais morando em Ituaçu, que estivesse morando em São Paulo. Afirmou que o 
referido repórter deixou de mostrar muitas coisas que aconteceram na gestão do prefeito Adalberto 
Luz, que existem muitos fatos para serem noticiados na sua região, que quando o prefeito era 
Albercinho, o repórter cidadão fez muitas matérias. Colocou-se à disposição do repórter cidadão 
para acompanhá-lo na realização das matérias na região onde mora. Afirmou ter intenção de levar 
o repórter cidadão no povoado da Laje para mostrar a situação de uma fossa existente, bem como 
levá-lo nos colégios que supostamente foram reformados pela gestão anterior, questionando ao 
repórter cidadão que dia fica melhor para ele. Dando continuidade, afirmou que o prefeito Phellipe 
Brito está recebendo muitas críticas, que isso é uma demonstração de que a oposição está 
preocupada, porque sabe que ele vai ser o melhor prefeito de Ituaçu, que ele vai ser igual ao pai. 
Disse que, em apenas três meses de Mandato, o prefeito já está realizando obra na estrada da 
Serra, na região do Salobro, do Coité, que está ficando muito bem feita, parecendo uma 
terraplanagem. Destacou que a atual gestão já construiu uma praça em frente da prefeitura, 
ressaltando que a praça anterior foi destruída pela gestão passada, que vai fazer uma praça na no 
povoado da Melancia, vai encascalhar a estrada que liga a ponte até o povoado da Laje e depois 
seguir até Tranqueiras. Afirmou que o prefeito vai asfaltar a saída da Lage, vai asfaltar boa parte 
do distrito de Tranqueiras, vai fazer uma praça no povoado de Lagoa dos Patos. Ressaltou que o 
prefeito Phellipe Brito está fazendo um bom trabalho, que as pessoas, ao invés de criticá-lo, 
deveriam deixá-lo trabalhar. Afirmou que ocorreram vários erros na gestão anterior e os 
vereadores, que hoje fazem oposição, não criticavam, destacando que se o prefeito está recebendo 
críticas é porque a oposição está preocupada com o bom trabalho que ele vem realizando. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Almir Santos Pessoa:  Saudou a todos os 
presentes, e prosseguindo, o Edil repudiou a fala do vereador Ednei e o fato do Vereador Reinalvo 
ter concordado com a classificação do fato ocorrido na Gruta da Mangabeira como sendo de 
vandalismo. Disse que eles não sabem o que aquele cidadão passou, que não houve ato de 
vandalismo, que as árvores foram retiradas com autorização do Poder Executivo, que foram 
replantadas em outros locais. Questionou ao Ver eador Ednei se ele estaria de acordo se a 
Prefeitura resolvesse plantar uma árvore em frente de cada comércio no distrito de Tranqueiras, 
afirmando que se o poder executivo resolvesse fazer isso, seria contra, mesmo sendo aliado do 
prefeito. Destacou que o ex-prefeito acabou com o comércio no povoado da Gruta quando colocou 
a corrente para proibir o tráfego de veículos, bem como aumentou o valor da taxa cobrada para 
visitar o Santuário. Afirmou que a gestão anterior só fez perseguir os moradores da Gruta da 
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Mangabeira, que iniciou a cobrança de estacionamento no local, que isso sim é revoltante, que ele 
não aceita que um cidadão trabalhador seja chamado de vândalo. Em aparte, o Vereador Ednei

 

afirmou não ter chamado ninguém de vândalo, apenas classificou o ocorrido como sendo um ato 
de vandalismo, salientando que o vereador Ronaldo em sua fala defendeu até mesmo a criação de 
uma lei proibindo a retirada de árvores na sede e o vereador Joel fez uma defesa do prefeito como 
se ele tivesse criticado o atual gestor. Em aparte, o Vereador Ronaldo  afirmou que a gestão 
anterior proibiu o estacionamento no centro do povoado da Gruta e forçou as pessoas a estacionar 
em local pago, afirmando que todo cidadão tem direito de estacionar o seu veículo nos locais 
permitidos, que praticamente em todas as ruas do Povoado da Gruta é permitido estacionar. 
Dando continuidade, o Vereador Almir  disse concordar com a fala do vereador Ednei no tocante 
ao médico para o distrito de Tranqueiras, afirmando ser preciso buscar uma solução, que sabe da 
correria que o prefeito Phellipe Brito está enfrentando, que o distrito de Tranqueiras participa do 
Programa Mais Médicos, que é preciso verificar a legalidade. Mencionou que há duas sessões, 
todos os vereadores foram convidados para participar de uma visita em uma das escolas 
reformadas pela gestão anterior, que o vereador Ednei não apareceu na visita que foi feita na 
escola de Tranqueiras. Disse que na Escola Durval Gualberto Lopes, a gestão anterior contabilizou 
um gasto de R$ 13.000,00 (treze mil reais), mas só foi efetivamente gasto o valor equivalente a 
um caixonete, duas dobradiças e uma linha para telhado. Disse que foram gastos 19.000 (dezenove 
mil) blocos na reforma da escola do São José, 10.000 (dez mil) tijolinhos e 1966 (mil novecentos e 
sessenta e seis) sacos de cimento, mas que na verdade praticamente nada foi efetivamente feito 
nessa escola. Falou que na vistoria realizada, verificou-se que a escola passou por pequenas 
reformas, tendo sido construída apenas uma sala. Disse concordar com a fala do vereador 
Ronaldo, afirmando que o ex-presidente foi omisso, que teve vários decretos assinados pelos 
vereadores e que foram engavetados pelo ex-presidente, que os vereadores elaboraram um decreto 
legislativo para não permitir o corte de salário dos professores e que o ex-presidente também 
engavetou. Mencionou que o ex-presidente não deu prosseguimento nas denúncias recebidas pelo 
legislativo. Prosseguindo, afirmou que domingo foi um dia de alegria para ele, que na condição de 
representante do distrito de Tranqueiras e aliado do prefeito Phellipe Brito, participou do anúncio 
da obra de asfaltamento, afirmando ser um sonho antigo dos moradores, que já era para ter sido 
feito pelo ex-prefeito Albercinho, mas em razão do resultado das eleições não foi possível dar 
continuidade. Enfatizou que a gestão anterior não colocou uma pedra sequer no distrito de 
Tranqueiras, que o vereador Ednei pode confirmar essa informação, que tem apenas três meses de 
gestão, o prefeito Phellipe Brito vem anunciando obras e mais obras. Agradeceu ao Deputado 
Federal Paulo Magalhães, ao Deputado Estadual Marquinhos Viana, ao Governador Rui Costa 
pela reforma que será realizada na escola do distrito de Tranqueiras, pela reforma que vai ser feita 
na escola de Lagoa da Lage, afirmando que é muito gratificante ter um deputado que atende aos 
anseios da população, que atende aos pedidos feitos pelos representantes do povo. Disse que vai 
continuar solicitando obras e melhorias, que vai continuar lutando por um Ituaçu cada vez melhor. 
Prosseguindo, disse que a gestão anterior supostamente gastou 9.000 (nove mil) blocos e 300 
(trezentos) sacos de cimento na reforma da Farmácia Básica, que isso é um absurdo. Fez uma 
Indicação verbal ao poder executivo, sugerindo que seja firmada uma parceria com uma 
universidade local para concessão de bolsas de estudo para alunos do Município. Em seguida, 
solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para o Secretário de Educação, pedindo que 
verifique a possibilidade do psicólogo fazer visitas nas comunidades, pelo menos uma vez por mês 
em cada escola, com o objetivo de dar suporte aos alunos, ressaltando que muitos estão com o 
psicológico abalado em razão da pandemia. Destacou ter participado da reunião do Conselho de 
Educação no dia anterior, em companhia do presidente da Câmara, que na oportunidade eles 
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ouviram as demandas existentes, que o presidente teve que se ausentar antes do término da reunião 
e perdeu a melhor parte, que foi a apresentação de um relatório das reformas. Disse que, com fé 
em Deus, em breve as aulas presenciais devem retornar, questionando à vereadora Tertulina se a 
escola da sua localidade tem condição de receber os alunos. Afirmou que a maioria das escolas 
não tem condição de receber os alunos neste momento, que o prefeito Phellipe Brito vai precisar 
fazer uma reforma e para isso será preciso fazer uma licitação. Disse que esse foi um dos motivos 
que levaram a fazer todo levantamento das escolas, que a gestão anterior contabilizou como se 
todas tivessem sido reformadas, que se não fosse feito dessa forma, poderia haver questionamento, 
que as pessoas poderiam questionar como a atual gestão poderia reformar o que já estava 
reformado. Falou que a escola do Manoel Alves está em situação vergonhosa. Parabenizou a 
escola do Diretor Jairo, afirmando ser uma escola muito bem organizada, que está em ótimo 
estado, que está pronta para receber os alunos se as aulas retornarem de imediato. Sobre o 
requerimento para criação da comissão de inquérito, pediu ao presidente que dê andamento na 
solicitação, afirmando ser preciso montar as comissões e apurar os fatos. Solicitou ao presidente a 
contratação de uma Assessoria Jurídica específica para a comissão de inquérito, afirmando que os 
vereadores vão precisar de um suporte legal para conduzir os trabalhos, que a assessoria da câmara 
não tem condição de estar diretamente envolvida, que é preciso verificar a legalidade desta 
contratação. Disse que a região da vereadora Tertulina é uma região que está em situação de 
calamidade, que necessita do suporte da operação carro pipa, que pediu ao assessor jurídico da 
câmara para ver a legalidade do Decreto de calamidade pública. Finalizou agradecendo a atenção 
de todos. Em seguida, concedeu a palavra ao Líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Lider 
da Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,  comentou a fala do vereador Almir, 
afirmando que o ex-prefeito Adalberto luz celebrou o convênio 869433/2008, com o Ministério 
das Cidades, que não sabe especificar o valor, que este convênio está sendo executado. Afirmou 
que o Deputado Federal José Rocha destinou uma emenda de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais) para construção de um ginásio de esportes no distrito de Tranqueiras, enfatizando que a obra 
já foi iniciada. Disse que gostaria de deixar isso registrado em ata, que da forma como os 
vereadores de situação falam, fica parecendo que o ex-prefeito Adalberto luz não fez nada por 
Ituaçu. Destacou que em 2019, o distrito de Tranqueiras enfrentou um período crítico no 
abastecimento de água, que apesar de todas as dificuldades, a gestão anterior fez uma extensão do 
sistema de abastecimento para buscar água a 3 km de distância, tendo sido inclusive necessária a 
realização de obra de reforma em um barramento existente. Falou que, se for necessário, vai 
buscar todas as informações para informar aos demais vereadores sobre as obras realizadas na 
gestão do ex-prefeito Adalberto luz. Sobre a fala do vereador Almir, disse que ele poderia ter 
questionado os atos do presidente na época. Disse que sempre procurou seguir o Regimento 
Interno da Câmara de Vereador es, que também assinou o manifesto em defesa dos professores, 
quem fez isso a pedido do vereador Almir, que todos  os vereadores assinaram, que os professores 
tem conhecimento disso. Afirmou que esta situação ocorreu em razão de uma determinação da 
Procuradoria do município, que solicitou ao gestor anterior que verificasse a conformidade dos 
pagamentos de benefícios aos professores, que em razão disso os pagamentos foram suspensos, 
mas que todos os professores receberam os valores corretamente. Finalizou agradecendo a atenção 
de todos. Em questão de ordem, o Vereador Almir  disse que afirma e reafirma que o ex-prefeito 
Adalberto luz não colocou uma pedra sequer no distrito de Tranqueiras. Sobre a demolição da 
quadra de Tranqueiras, afirmou ter ocorrido de forma irregular, que a empresa vencedora da 
licitação usou documento de outra para participar. Pediu urgência no ofício encaminhado à 
procuradoria do município, no qual solicitou o parecer sobre a referida licitação. Sobre a licitação 
para contratação de horas/máquina, afirmou acreditar que este procedimento licitatório ainda não 
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foi encerrado, que somente após o encerramento é que a empresa vencedora poderá ser contratada, 
que se na gestão anterior era feito diferente, na atual gestão as coisas estão são feitas da forma 
correta. Destacou que o mesmo se aplica para licitação para contratação do serviço de roçagem 
das estradas. Dando continuidade, concedeu a palavra ao Líder do Prefeito. Fazendo uso da 
palavra, o Lider do Prefeito, Vereador José Antônio Brito Fontana , saudou a todos os 
presentes,ao tempo em que, parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelas obras que estão sendo 
realizadas e que ainda vai realizar, afirmando que são muitas. Disse que a reforma do hospital é 
um sonho antigo dos moradores, que nos últimos quatro anos tiveram que viver anos devastadores, 
que nada foi feito nesse período. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito Vai reformar o hospital, 
que a unidade vai ficar com uma estrutura excelente, que o recurso público vai ser bem aplicado. 
Disse que a atual gestão encontrou o maquinário em situação precária, as patrols com os motores 
batidos, mas já vem fazendo muitos benefícios para as comunidades, que ainda não teve como 
atender todas, que são apenas três ou quatro meses de gestão, que é preciso ter paciência e esperar 
porque o serviço vai ser feito. Destacou que a atual gestão vai adquirir veículos novos, ressaltando 
que o projeto de lei autorizando a realização do leilão da frota antiga foi aprovado pelo legislativo 
Municipal, aproveitando para agradecer aos vereadores pela aprovação, enfatizando que a medida 
é boa para o povo de Ituaçu. Pediu ao Senhor Presidente que dê andamento nos requerimentos 
feitos por ele, enfatizando já ter feito vários, que ainda está aguardando uma explicação sobre o 
não recolhimento do INSS dos funcionários públicos municipais, destacando que solicitou estes 
esclarecimentos ao ex-secretário de administração. Afirmou querer saber onde foi parar o dinheiro 
do povo, ressaltando que a gestão anterior fez o desconto em folha e não repassou ao INSS, que é 
preciso uma explicação, que ele vai apurar os fatos com a instalação da comissão de inquérito. 
Disse esperar que os pequenos não paguem pelos grandes, que é preciso apurar a responsabilidade 
cada um. Pediu ao ex-secretário de administração, Senhor Vanildo Ribeiro Araújo,que não leve a 
mal, que apenas está buscando uma explicação para dar ao povo. Disse ser preciso averiguar o que 
aconteceu com o dinheiro que supostamente foi gasto nas reformas, dizendo que só na reforma da 
Farmácia Básica foram gastos 200 vergalhões e questionando como isso é possível, tendo em vista 
que a farmácia já havia sido construída antes. Questionou onde esses vergalhões foram parar, se o 
gato comeu, se o Lalau comeu. Afirmou que somente na reforma da escola do São José foram 
gastos o equivalente a sete caminhões truck de cimento, destacando ser função do vereador 
fiscalizar os gastos públicos. Disse não ser contra apuração de fatos passados, mas que é preciso 
priorizar o que aconteceu na gestão anterior.  Destacou que uma comissão formada por 
vereadores, membros do sindicato, membros da comissão de educação visitaram escolas do 
município, que aqueles que tiveram interesse em fiscalizar os gastos públicos estavam presentes, 
que era obrigação dos onze vereadores estarem presentes nas visitas, que a intenção é verificar a 
existência de erros e evitar que eles voltem a acontecer no futuro. Enfatizou que no requerimento 
apresentado pelos vereadores de oposição, eles citam a ausência de procedimento licitatório, 
questionando porque eles não fizeram nenhum questionamento durante a gestão anterior 
exatamente pela ausência de procedimento licitatório, enfatizando terem sido feitos muitos gastos 
através de dispensa de licitação, principalmente com recursos de combate ao COVID. Logo após, 
o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, agradeceu ao prefeito 
Phellipe Brito por atender uma indicação feita por ele para pagamento do terço de férias aos 
professores, ressaltando ter tomado conhecimento de que as providências já estão sendo adotadas 
pela atual gestão para efetuar este pagamento. Sobre a criação da comissão de inquérito, afirmou 
que vai solicitar da assessoria jurídica uma análise técnica de todos os requerimentos que forem 
apresentados, enfatizando que a comissão de inquérito deve ser criada para apurar fato certo e 
determinado e que para analisar os pedidos, o assessor jurídico vai precisar de tempo para 
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elaboração do parecer. Disse que esteve no legislativo municipal, no dia anterior, a convite do 
vereador Márcio Aparecido, onde participou de uma reunião com os beneficiados pela Lei Audir 
Blanc, pedindo ao prefeito que dê uma resposta a estas pessoas. Afirmou ser preciso ter 
sensibilidade e reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos artistas locais, que teve a 
oportunidade de conversar com vários beneficiados e muitos deles são eleitores do atual prefeito, 
que não acredita na fala do Secretário de Turismo Cultura, Esporte e Lazer, Senhor Francisco de 
Assis Nunes Santos, de que houve favorecimento político dos beneficiados. Afirmou acreditar que 
está sendo feita uma análise minuciosa dos beneficiados para depois efetivar os pagamentos, 
enfatizando se tratar de recurso Federal. Mencionou já ter solicitado da assessoria jurídica da 
câmara que acompanhasse este processo junto ao Ministério Público em busca de uma solução 
mais rápida possível. Em questão de ordem, o vereador José Antônio  solicitou autorização para 
se retirar antes do término da sessão, afirmando ser por motivo de força maior, o que foi 
concedido. Dando continuidade, o Senhor Presidente disse que nunca concordou com a colocação 
da corrente na Gruta, afirmando que essa medida trouxe prejuízo para moradores e Comerciantes. 
Sobre o plantio de árvores no povoado da Gruta da Mangabeira, afirmou não ter conhecimento 
suficiente para não se manifestar sobre o assunto. Disse concordar com a proposta do Vereador 
Ronaldo, no sentido de elaborar um projeto de lei criando um plano de manejo das árvores em vias 
públicas, ressaltando que na gestão do ex-prefeito Albercinho também houve a retirada de 
algumas árvores, mas que o ex-gestor procurou fazer isso dentro da legalidade. Disse que o ex-
prefeito Adalberto luz também promoveu a retirada de algumas árvores, mas que também efetuou 
o plantio de outras. Afirmou ser preciso criar uma lei para criar um regramento sobre essa questão, 
evitando que o plantio ou retirada de árvores ocorra por questões políticas. Disse ter ficado muito 
revoltado com o fato ocorrido, em que uma pessoa subtraiu uma planta de um espaço público, 
salientando ser preciso identificar quem foi o autor e punir. Sobre o INSS, afirmou que o ex-
secretário de administração e atual controlador interno da câmara já está fazendo o levantamento 
de todas as gestões que participou e vai apresentar um relatório. Enfatizou que o ex-secretário de 
administração participou das gestões do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, Juvenal 
Wanderley Neto e Adalberto Alves Luz. Disse não ser possível julgar o ex-secretário de 
administração, enfatizando que ele não era ordenador de despesa, que quem errou é que deve 
pagar pelo seu erro. Afirmou que o senhor Vanildo desempenhou as suas funções, que se o 
prefeito A, B ou C não pagou, a responsabilidade não pode ser atribuída a Vanildo. Destacou que 
o atual prefeito Phellipe Brito está enfrentando dificuldades por causa das dívidas deixadas pelas 
gestões anteriores. Afirmou que a criação de uma comissão de inquérito pelo legislativo é ao 
mesmo tempo benéfica e prejudicial, por que será necessária a contratação de uma assessoria 
jurídica só para o seu funcionamento e isso vai gerar um gasto, bem como, será necessária a 
contratação de outros serviços técnicos. Falou que vai analisar todas essas questões antes de tomar 
uma decisão, que ficou muito triste com a exposição da Senhora Zezé, afirmando que os seus 
filhos a tratam como Avó. Menc ionou que todos os vereadores têm o direito de propor a criação 
de uma comissão de inquérito, que este direito não pode ser restrito aos vereadores de situação, 
que os vereadores de oposição também podem requerer. Pediu mais calma ao Vereador José 
Antônio em suas colocações, afirmado que sua intenção não é limitar a fala de nenhum Vereador, 
mas tão somente colocar ordem na sessão. Afirmou que tem procurado tratar a todos os vereadores 
de forma igual, sem distinção entre os onze integrantes da câmara, que todos foram eleitos pelo 
povo. Ressaltou que após a instalação do sistema de som, fará alguns testes antes de transmitir as 
sessões ao vivo, destacando que esse período vai ser importante para que os vereadores se 
adéquem. Disse que o objetivo é levar ao conhecimento da população todo o debate realizado no 
âmbito do Legislativo municipal, ressaltando ser normal que haja divergência entre os vereadores, 
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que isso faz parte da essência do Poder Legislativo, que todos buscam melhorar os projetos de lei 
encaminhados pelo poder executivo. Disse ainda, acreditar que a criação de comissões inquéritos 
são uma perda de tempo e um gasto desnecessário, afirmando que os vereadores precisam debater 
os projetos de lei e buscar o melhor para o município. Afirmou ter sido eleito dentro de um 
hospital, que viu a morte de perto e fica entristecido com algumas falas, que é preciso colocar em 
Pauta a discussão de questões importantes e relevantes. Disse ter ficado muito grato com o gesto 
do prefeito Phellipe Brito, que acatou uma sugestão sua e vai pagar o terço de férias para os 
professores da rede municipal. Falou que a defesa dos professores deveria ter sido feita pelo 
sindicato, mas que a entidade não cumpriu o seu papel. Afirmou ser preciso chegar a um consenso 
sobre o pagamento dos beneficiados pela lei Audir Blanc, ressaltando não ser contra a atual 
gestão, mas ouviu relatos de artistas que estão precisando desse recurso e que é preciso ter mais 
sensibilidade ao olhar essa questão. Falou que as pessoas que comprovadamente fazem jus ao 
recebimento, devem receber de imediato, que se alguém estiver na lista e não fizer jus ao 
recebimento, não deve receber. Desculpou-se com os presentes por ter se exaltado, agradeceu a 
presença de todos e, nada mais havendo a tratar,declarou encerrada a sessão, solicitando que 
lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.  Ver. Almir 
Santos Pessoa – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em de zesseis de abril de dois mil e vinte e um.  
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