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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.  Aos dezenovedias do mês de fevereiro 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 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,Ronaldo da Silva 
Rocha,Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana e Ednei Novais 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,comunicou a todos que nesta sessão seria apresentada, discutida e votada a 
nova composição para a formação das cinco Comissões Permanentes para o biênio 2021/2022, ao 
tempo em que, solicitou a secretária que fizesse a leitura do Regimento Interno, no que diz 
respeito às Comissões Permanentes. Logo após a leitura, o Senhor Presidente, suspendeu a sessão 
pelo prazo de 30 (trinta) minutos para formação das referidas comissões, compostas cada uma por 
três vereadores, tendo em vista que as mesmas são necessárias para a tramitação dos projetos nesta 
Casa Legislativa. Decorrido o prazo estipulado, o Senhor Presidente reabriu a sessão, e iniciou o 
PEQUENO EXPEDIENTE , solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das 
seguintes matérias: a) - Ofício nº encaminhado pela Secretária Geral do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia, ao Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, com o seguinte 
teor: Ofício nº 2473-2020 – SGE/TCM. Salvador, 20 de maio de 2020. A sua Excelência Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA. Senhor Presidente, informo para os fins do 
exercício da competência dessa Câmara Municipal, que o Egrégio deste Tribunal apreciou a 
prestação de contas desse Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2018, processo nº 
05309e19, e, em conformidade com o voto do Conselheiro Relator, foi proferida decisão no 
sentido da APROVAÇÃO COM RESSALVAS, publicada, em resumo, no Diário Oficial 
Eletrônico do TCM, edição de 11.12.2019, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 20.05.2020.  
Por oportuno, comunico a Vossa Excelência que o referido processo encontra-se disponibilizado 
eletronicamente no endereço http://e.tcm.ba.gov.br, do e-tcm BA, possibilitando a visualização 
dos documentos, inclusive o inteiro teor do Parecer Prévio/Acórdão para cumprimento das 
determinações contidas na referida decisão, devendo, para tanto, observar os prazos previamente 
estabelecidos nesta. Registre-se o entendimento consolidado na Jurisprudência do STF e do TSE, 
no sentido de que o julgamento das contas dos Legislativos Municipais é de competência do 
Tribunal de Contas correlato, pelo que nomina-se a peça decisória de Parecer Prévio/Acórdão, 
apenas pela inadequação da Constituição Estadual ao entendimento ora referenciado, 
prevalecendo, contudo, em toda e qualquer hipótese, e exegese firmada pelas Cortes Superiores, 
apontada, inclusive, na ADI 849/MT, de 23 de abril de 1999. Atenciosamente, Ana Luyza Reis 
Mendonça – Secretária Geral ; b) - Ofício nº 003/2021, datado de 18 de fevereiro do corrente ano, 
encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, capeando Projeto de Lei nº 
001/2021, com o seguinte teor: Exmº. Sr. José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara 
Municipal.Ofício GPJ – nº. 03/2021.Ituaçu/BA, 18 de fevereiro de 2021.Ref: Projeto de Lei 
Municipal n.º 01/2021. Senhor Presidente,Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, 
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para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei 
Municipal n.º 01/2021 que: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de 
veículosautomotores inservíveis e dá outras providências”. Certos de sermos congratulados 
com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta 
consideração.Atenciosamente,Phellipe Ramonn Gonçalves Silva – Prefeito;Mensagem nº 01, de 
18 de Fevereiro de 2021. Senhor Presidente; Senhores Vereadores; Egrégia Casa de Leis; 
Encaminhamos a Vossas Excelências, para apreciação e deliberação dos Ilustres Vereadores 
integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, em regime de urgência, o incluso PROJETO DE 
LEI MUNICIPAL Nº. 01/2021, que "Autoriza o Poder Executivo Municipala efetuar a alienação 
de veículos automotores inservíveis, e dá outras Providências”, cuja matéria visa renovar a frota 
de veículos deste Município, para atender as necessidades prementes do transporte dos munícipes, 
bem como o atendimento das necessidades de suas Secretarias, em especial, para dar maior 
conforto nas locomoções daquelas em tratamento fora do domicílio. Como é do conhecimento dos 
nobres vereadores, existem no município alguns veículos com vida útil limitada, seja pela alta 
quilometragem, ou pelo estado de conservação se encontra os mesmos, sendo assim, considerados 
inservíveis para as finalidades para as quais foram adquiridos. Os veículos foram submetidos à 
análise de uma Comissão Especial, formada por servidores de carreira do município, nomeada 
para fazer um levantamento, selecionar e avaliar os veículos tidos como inservíveis. A 
mencionada comissão após estudos e análises entendeu serem os bens relacionados (relação 
inclusa) inservíveis para o Município, razão pela qual procedeu-se a avaliação dos mesmos 
(também inclusa) para fins de serem leiloados. A citada Comissão fez o levantamento e avaliou 
cada um dos veículos e tais valores serão compreendidos como valores mínimos para a alienação. 
A realização de leilão está prevista no Art. 22, § 5º, da Lei 8.666/93, a qual estabelece ser esta, a 
modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para 
a administração. Assim, a dita alienação se faz necessária, posto que, tais bens, em razão da 
depreciação decorrente do tempo, ou pelo estado precário de conservação perderam sua 
finalidade/eficiência ao poder público, sendo que na maioria, sua recuperação é economicamente 
inviável. Salientamos por fim, que ao submeter à matéria à apreciação dessa Egrégia Casa, 
estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o 
grau de prioridade a sua aprovação. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos 
nossos protestos de elevada estima e consideração. Ituaçu, 18 de fevereiro de 2021. Phellipe 
Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal N.º 01, de 18 de 
Fevereiro de 2021. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de Veículos 
Automotores Inservíveis e dá outras providências”.O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV, da Lei 
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Ituaçu aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
alienar, mediante leilão, por preço não inferior aos valores da avaliação, os bens inservíveis 
(veículos) pertencentes ao Município relacionados e avaliados pela Comissão nomeada para esse 
fim, conforme portaria nº. 043/2021, anexa a esta lei, que dela fica fazendo parte integrante.Art. 2º 
- Os veículos a serem leiloados, serão aqueles constantes da relação anexa a esta Lei, e que foram 
avaliados e especificados por Comissão Especial para avaliação de bens, criada exclusivamente 
para esse fim.Art. 3º - A venda de que trata o artigo 1º desta lei, será exclusivamente à vista, 
mediante recolhimento dos valores através do documento de arrecadação emitido pelo 
município.Art. 4º - O preço dos bens inservíveis, será aquele estipulado através da avaliação 
realizada, expressa nos laudos de avaliação em anexo, realizada pela Comissão especialmente 
designada pela Administração Municipal, onde foi observado, tanto quanto possível o valor de 
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mercado dos veículos. Art. 5º - A alienação prevista no artigo 1º desta lei, está em conformidade 
com o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de Junho de 1993, e demais 
disposições pertinentes à matéria, bem como as normas estabelecidas pela lei de Responsabilidade 
Fiscal. Parágrafo Único - Os valores obtidos com a venda serão depositados em conta específica e 
serão utilizados, exclusivamente, na aquisição de novos veículos. Art. 6º - Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Ituaçu – Bahia, 18 de Fevereiro de 2021. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - 
Prefeito Municipal; Antônio José Cedraz- Secretário Municipal de Administração e Finanças; d) - 
Ofício nº 004/2021, datado de 18 de fevereiro do ano em curso, encaminhado pelo Prefeito 
Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderley Brito, capeando Projeto de Lei nº 002/202, com o seguinte teor: 
Exmº. Sr. José César Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara Municipal. Ofício GPJ – n.º 
04/2021.Ituaçu/BA, 18 de fevereiro de 2021.Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 02/2021. Senhor 
Presidente,Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores 
Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal n.º 02/2021 que: 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e 

Federais  e dá outras providências”.C ertos de sermos congratulados com a aprovação do presente 
projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração.Atenciosamente,Phellipe Ramonn 

Gonçalves Brito–Prefeito. Mensagem nº 02, de 18 de Fevereiro de 2021. Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores;  Egrégia Casa de Leis; Encaminhamos a Vossas Excelências, para 
apreciação e deliberação dos Ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, em 
regime de urgência, o incluso Projeto de Lei Municipal nº. 02/2021, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a assinar convênios e firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá 
outras providências”, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV da Lei 
Orgânica do Município. Com o texto legal submetido à deliberação desta Casa Legislativa, o 
Poder Executivo Municipal objetiva dar agilidade e eficiência às ações de captação de recursos, 
serviços e ou adesão a convênios com os Estado da Bahia, Governo Federal e seus respectivos 
órgãos, e entidades. Como é de conhecimento de conhecimento dos Nobres Vereadores, a 
Pandemia Mundial do COVID-19, tem mudado diuturnamente as ações de Governo em todas as 
esferas, sendo de rigor ações rápidas e eficazes para mitigar os seus efeitos em nossa sociedade, 
não sendo diferente com o Município de Ituaçu. Assim sendo, por meio da autorização ora 
submetida à apreciação dos Nobres Edis, pretende o Poder Executivo Municipal dar maior 
agilidade e eficiência, nas ações de captação de bens e serviços de interesse de seus munícipes, 
bem como, fomentar o enfrentamento dos danos causados pela Pandemia, imprescindíveis e 
ajustados com as entidades de Governo Federal e ou Estadual. Neste sentido, destaca-se que a, 
sendo que a cobertura das despesas decorrentes do convênio correrá à conta de dotações 
orçamentárias próprias do Poder Executivo. Salientamos por fim, que ao submeter à matéria à 
apreciação desta Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-
lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade a sua aprovação. Sem mais e confiando na 
aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Ituaçu, 18 
de fevereiro de 2021. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 02, 
de 18 de Fevereiro de 2021. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Assinar Convênios e firmar 
Contratos com Órgãos estaduais e Federais e dá outras providências”. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 58, IV, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Ituaçu 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a assinar convênios, firmar contratos e respectivos aditamentos, com os Governos 
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Estadual e Federal, através dos Ministérios, Secretarias, Diretorias, Departamentos, Divisões, 
Autarquias, e ou entidades de Administração Direta ou Indireta.Parágrafo Único – A presente 
autorização estende-se às empresas privadas, Concessionárias de Serviço Público.Art. 2º - A 
vigência desta Lei é de 01 (um) ano, a partir da data de sua publicação.Art. 3º - O Poder Executivo 
Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, cópia do Convênio e ou contrato firmado com os 
Órgãos dos Governos Federal e Estadual, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a sua 
assinatura.Parágrafo Único – A inobservância ao prazo estabelecido no artigo 3º implicará na 
revogação da autorização ora concedida.Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de 
Ituaçu – Bahia, 18 de Fevereiro de 2021. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito Municipal; 
Antônio José Cedraz - Secretário Municipal de Administração e Finanças; d) -Ofício nº 
06/2021,datado de 18 de fevereiro do corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Vereador José César 
Wanderley Brito, capeando Projeto de Lei nº 003/202, com o seguinte teor:Exmº. Sr.José César 
Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara Municipal. Ofício GPJ – n.º 05/2021.Ituaçu/BA, 18 
de fevereiro de 2021.Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 03/2021. Senhor Presidente,Estamos 
encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei 
Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Municipal n.º 03/2021 que: “Autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito, oferecer garantias e dá outras providências”.Certos de sermos 
congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta 
consideração.Atenciosamente,Phellipe Ramonn Gonçalves Brito–Prefeito; Mensagem nº 03,  de 
18 de Fevereiro de 2021.Senhor Presidente;Senhores Vereadores;Egrégia Casa de 
Leis;Encaminhamos a Vossas Excelências, para apreciação e deliberação dos Ilustres Vereadores 
integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, em regime de urgência, o incluso Projeto de Lei 
Municipal nº. 03/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, oferecer 
garantias e dá outras providências”, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 
58, IV da Lei Orgânica do Município.O Brasil possui um dos melhores recursos solares do planeta 
com uma combinação única de elevados índices de irradiação solar em áreas urbanas e rurais, 
vastas áreas territoriais degradadas ou autorizadas disponíveis para aproveitamento, alta demanda 
interna de energia elétrica, sendo o país é o maior mercado de energia elétrica da América Latina, 
e ainda uma das tarifas de energia elétrica mais elevadas do mundo.Considerando que no âmbito 
nacional, a energia solar foto voltaica tem um grande campo a ser explorado, e sabendo que o 
município de Ituaçu, despende mensalmente de elevada quantia destinada a gastos com energia 
elétrica, e ainda, que está cravado em região banhada por elevados índices de radiação solar em 
todos os meses do ano, e pensando sempre na sustentabilidade, e na capitalização do município, 
considerando que cabe ao poder público sempre tomar a frente em questões de inovação e 
modernidade como apresenta o presente Projeto de Lei. Ademais, cabe ao poder público o 
exemplo de transformação em nossa sociedade, e convicto que tais mudanças acarretarão 
economias futuras aos cofres do município.Assim sendo, por meio da autorização ora submetida à 
apreciação dos Nobres Edis, pretende o Poder Executivo Municipal dar maior agilidade e 
eficiência, nas ações de captação de bens e serviços de interesse de seus munícipes.Neste sentido, 
destaca-se que a, sendo que a cobertura das despesas decorrentes do convênio correrá à conta de 
dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo. Salientamos por fim, que ao submeter à 
matéria à apreciação desta Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão 
aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade a sua aprovação.Sem mais e confiando 
na aprovação da matéria, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.Ituaçu, 
18 de fevereiro de 2021.Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito Municipal; Projeto de Lei 
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Municipal n.º 03, de 18 de fevereiro de 2021.“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 
crédito, oferecer garantias e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV, da Lei 
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Ituaçu aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir 
operação de crédito com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, até o 
valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), observadas as disposições legais em vigor para 
a contratação de Operação de Crédito com o setor público, e as condições específicas aprovadas 
pela DESENBAHIA para a operação. Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento 
autorizado neste artigo serão destinados à execução de obras e serviços de Infraestrutura Urbana e 
Saneamento. Art. 2o. Fica ainda o Município autorizado a ceder e/ou vincular por todo o tempo de 
vigência da operação de crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e irretratável:I - Como 
meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de transferências do Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua titularidade, de que trata o art. 
158, IV da Constituição Federal; II - Como garantia do pagamento do crédito concedido, as 
receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b 
da Constituição Federal. Parágrafo Único – As receitas indicadas nos incisos anteriores serão 
alteradas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente 
em sua substituição, independentemente de nova autorização. Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo 
fica autorizado a constituir a DESENBAHIA, em mandatária do Município, com poderes 
irrevogáveis e irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências 
mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os recursos vinculados, podendo a 
DESENBAHIA utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força da operação 
de crédito de que trata esta Lei. §1º. As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão 
exigidas nos vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a 
DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos recursos para quitação dos 
débitos diretamente às instituições financeiras depositárias. § 2º. Em se tratando do recebimento 
dos recursos referidos no inciso II do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste 
artigo se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas 
e não pagas da dívida. Art. 4º. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de 
trinta dias, contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei, cópia do 
respectivo instrumento contratual. Art. 5º. Os orçamentos municipais consignarão, 
obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, 
relativos às operações de crédito a que se refere o art. 1º desta Lei. Art. 6º. Fica o Chefe do 
Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para viabilizar a contratação da 
operação de crédito, inclusive efetuar o pagamento de tarifas bancárias, abrir créditos adicionais 
ao orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das obrigações decorrentes das operações 
de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste exercício, bem como para assegurar a 
participação de recursos próprios nas inversões necessárias para implantação dos projetos, e ainda, 
abrir crédito especial no valor total, em caso de inexistência de dotações orçamentárias próprias 
para assegurar a realização do programa autorizado nesta Lei, podendo promover quaisquer 
modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei. Art. 7º. Esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Ituaçu - Bahia, 18 de fevereiro de 2021. Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - 
Prefeito Municipal; Antônio José Cedraz - Secretário Municipal de Administração e Finanças. e) -  
Ofício nº 06/2021, datado de dezoito de fevereiro de ano em curso, encaminhado pelo Prefeito 
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Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderley Brito, indicando o Vereador José Antônio Brito Fontana – PSD, 
para representação do Poder Executivo Municipal nesta Egrégia Casa de Leis. Em seguida, o 
Senhor Presidente, submeteu a apreciação do plenário uma proposta de formação das supracitadas 
comissões, com as seguintes composições: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Ver. 
José Antônio Brito Fontana – Presidente - PSB; Ver. Ronaldo da Silva Rocha – Secretário – PSD; 
Ver. Reinalvo Rocha Ferreira – Membro - PP; Comissão de Finanças e Orçamento : Ver. Ronaldo 
da Silva Rocha – Presidente - PSD, Ver. Adriano Silva Machado – Secretário - PSB; Ver. 
Tertulina Silva Andrade – Membro - PR; Comissão de Saúde, Educação, Meio Ambiente e 
Assistência Social: Ver. Adriano Silva Machado – Presidente - PSB, Ver. Sivaldo Ferreira da 
Silva – Secretário - PP; Ver. Ednei Novaes Ferreira – Membro - PL; Comissão de Obras e 
Serviços Públicos: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha – Presidente - PL, Ver Reinalvo Rocha 
Ferreira – Secretário - PP, Ver. José Antônio Brito Fontana – Membro - PSB; Comissão de 
Fiscalização dos Atos do Poder Executivo: Ver. Adriano Silva Machado – Presidente - PSB, Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha - Secretário - PSD; Ver. Tertulina Silva Andrade - PSB - Membro. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, saudou a todos os presentes, e em seguida, solicitou aos 
Senhores Vereadores que mantivessem os aparelhos celulares desligados durante a sessão, 
enfatizando a importância de todos prestarem o máximo de atenção nas matérias que estão sendo 
debatidas em cada sessão, que acontece uma vez por semana.Fazendo uso da palavra, o Vereador  
Almir disse que concordava com a fala do Senhor Presidente, mas que infelizmente não tem como 
desligar o seu aparelho celular, porque é uma importante ferramenta no exercício do mandato, 
salientando que usa o aparelho para fazer pesquisas durante a sessão, que essas consultas servem 
de subsídios para sua fala, que vai manter o aparelho no modo silencioso para não atrapalhar o 
andamento da sessão. Voltando a fazer uso da palavra, o Senhor Presidente disse que o seu pedido 
é para que os vereadores fiquem atentos às matérias que são lidas no pequeno expediente, que 
prestem atenção nas matérias que estão sendo debatidas em plenário, enfatizando que não tem 
objetivo de prejudicar nenhum vereador e sim de garantir que os mesmos participem ativamente 
das sessões legislativas. Prosseguindo, solicitou da Secretária da Câmara que seja feita cópia de 
todos os ofícios recebidos pelo poder legislativo, e que tais cópias sejam entregues aos vereadores 
para que eles possam acompanhar a leitura das matérias no Pequeno Expediente.Fazendo uso da 
palavra, a Secretária esclareceu que alguns ofícios são entregues no dia da própria sessão, que para 
fazer isso é preciso que sejam entregues com antecedência.Voltando a fazer uso da palavra, o 
Senhor Presidente solicitou ao Líder do Prefeito que peça ao poder executivo para encaminhar os 
ofícios até o dia anterior ao da realização da sessão para possibilitar a reprodução e entrega aos 
vereadores. Destacou a importância de todos os vereadores acompanharem a leitura dos 
expedientes e para isso ter uma cópia é fundamental. Continuando, o Senhor Presidente, franqueou 
a palavra aos Edis por cinco minutos para fazerem os comentários dos expedientes lidos. Usaram 
da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Saudou a todos os presentes, 
e prosseguindo, o Edil disse que é necessário que o poder executivo preste informação sobre quais 
veículos serão adquiridos para substituir os veículos que serão leiloados. Disse que a Câmara está 
autorizando a venda, mas que é importante ter certeza de que o poder executivo vai adquirir novos 
veículos para atender à população, que se não forem adquiridos novos veículos a população vai 
questionar aos vereadores a autorização para vender os que município tinha. Afirmou não 
concordar com o valor estabelecido para o lance inicial do veículo Fiat Toro, na cor preta, que 
servia ao gabinete, destacando tratar-se de um veículo muito mais novo em relação aos demais, 
mas que está com o mesmo valor de lance inicial.Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente 
esclareceu que o lance inicial não necessariamente é o valor pelo qual o veículo será arrematado, 
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que dependendo do estado do veículo, haverá mais ou menos lances e os veículos serão 
arrematados por valores diferentes.Dando continuidade, o Vereador Reinalvo  disse ter ciência 
disso, que sabe que o valor é o do lance inicial, mas voltou a defender que o valor do lance inicial 
do veículo Fiat Toro, na cor preta, seja maior que das brancas, levando em consideração que o 
estado de conservação do veículo preto é muito melhor que a dos veículos brancos.Ver. Sivaldo

 

Ferreira da Silva: O Edil falou que vai aguardar o início da Ordem do Dia para se manifestar 
acerca dos projetos, que é preciso também esperar a fala do Assessor Jurídico da Prefeitura para 
que os vereadores tenham um maior embasamento legal para se manifestar. José Antônio Brito

 

Fontana: Saudou a todos os colegas vereadores, deu boas vindas aos mesmos, e em seguida 
destacou que o trabalho dos Edis nesta legislatura vai ser muito difícil, ao tempo em que, 
agradeceu aos funcionários e público pela presença. Prosseguindo, o Edil, afirmou que na 
condição de Líder do Prefeito caberia a ele manifestar sobre os projetos de leis, mas devido à 
presença do Assessor Jurídico da Prefeitura na sessão, vai deixar a cargo do mesmo esta 
explanação. Destacou que no projeto estão previstos os lances iniciais para venda dos veículos, 
que não necessariamente os veículos serão arrematados por este valor, salientando que os veículos 
serão vendidos para quem oferecer o maior lance, que foi levado em consideração o valor da 
tabela FIPE para fixar os valores dos lances iniciais de cada veículo. Falou que iria se manifestar 
sobre o referido assunto durante a Ordem do Dia.Ver. Adriano Silva Machado : Saudou a todos 
os presentes, e continuando, o Edil, disse concordar com o leilão dos veículos, afirmando que os 
carros já estão praticamente acabados, que é preciso adquirir veículos novos para garantir mais 
conforto para população, principalmente os que fazem tratamento fora, que é preciso agilizar o 
máximo possível a votação dos projetos para viabilizar a compra de veículos novos.Ver. Márcio  
Aparecido Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil mencionou que 
ver com bons olhos o projeto para renovação da frota, que os vereadores poderiam apresentar uma 
emenda estipulando o prazo para que a frota seja renovada, destacando que os veículos são muitos 
usados, rodam todos os dias a serviço do município transportando pessoas enfermas, chegando a 
rodar mais de 1.000 quilômetros em um único dia. Disse que muitas vezes o executivo sequer 
consegue parar esses veículos para dar a manutenção adequada, que agora os vereadores têm a 
oportunidade de estipular um prazo para que o executivo faça uma nova renovação, além de 
autorizar o leilão da frota atual, destacando ser essa a sua sugestão. Sobre o projeto que autoriza 
do poder executivo a firmar convênios, falou que os prefeitos são convocados para assinar em 
pouco tempo, que o projeto já deveria ter sido aprovado antes, porque o município poderia ter 
perdido algum convênio neste período de 1º de janeiro até a presente data, enfatizando que é 
preciso dar andamento na votação e aprovação do referido projeto de lei. No que tange ao projeto 
de empréstimo solicitado pelo poder executivo, afirmou ser um projeto bom, que ele já defendeu, 
em pelo menos duas oportunidades a implantação da energia solar pelo município, enfatizando ser 
esta uma tendência nos municípios. Disse ser preciso fazer um estudo técnico para verificar a 
quantidade de KW que o município precisa e fazer algumas cotações de preços para garantir a 
viabilidade do projeto. Solicitou ao senhor Presidente que colocasse em votação o projeto que 
autoriza o poder executivo a firmar convênios e verificasse a viabilidade de aprovar o mesmo em 
definitivo nesta mesma sessão legislativa, fazendo as duas votações. Em seguida, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra ao Assessor Judicio da Prefeitura, Dr. Helcônio Brito Mores, para 
fazer responder aos questionamentos feitos acerca do Projeto de Lei nº 001/2021, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos automotores inservíveis e dá outras 
providências”.  Fazendo uso da palavra, Dr. Helcônio Brito Moraes,  saudou a todos os 
presentes,  e afirmou que foi feito um comparativo de preço para todos os veículos que irão a 
leilão, destacando  que anexo ao projeto de lei existe um relatório indicando como se chegou ao 
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lance inicial, esclarecendo que foi feita uma pesquisa de preços nas revendas de veículos, consulta 
à tabela FIPE, anúncios de internet e que após analisar todas as informações, os membros da 
comissão chegaram ao preço mínimo para venda de cada um dos veículos. Disse que a Fiat Toro, 
cor preta, ainda é um bom carro, mas está com quase 140.000 quilômetros rodados; que o veículo 
já sofreu um desgaste grande; que está sendo posto em leilão por ser um carro que serve ao 
Gabinete do Prefeito e porque o município, neste momento, está necessitando de mais veículos na 
área da saúde para servir à população; que o objetivo da venda da Fiat Toro, cor preta, é angariar 
mais recursos para compra do maior número de veículos. Afirmou que no projeto de lei está 
especificado que todo o recurso arrecadado será usado na aquisição de novos veículos, que espera 
ter esclarecido as dúvidas dos vereadores sobre essa questão. Disse que uma Fiat Toro, cor branca, 
está com o motor batido, que o valor do lance inicial está mais baixo que os demais veículos 
similares. Sobre o questionamento acerca de quais veículos serão adquiridos, disse que o 
município não pode especificar isso, que se trata de um processo licitatório, que o município neste 
processo vai dizer as especificações dos itens do veículo que pretende adquirir, não podendo 
especificar marca e modelo.Fazendo uso da palavra, a Vereadora Tertulina  questionou se o 
município vai ficar sem frota de veículos durante o período compreendido entre a venda da frota 
antiga e aquisição dos novos veículos. Dando continuidade, Dr. Helcônio  afirmou que não, que o 
município vai realizar o processo para licitação dos novos veículos, que feito isso o município vai 
ficar autorizado a efetuar a compra, que vai solicitar os veículos antecipadamente, que se for 
possível pode até efetuar o pagamento antes, que tão logo seja feito o leilão o recurso arrecadado 
será usado para pagar o ganhador da licitação ou restituir os cofres públicos, garantindo que não 
haja descontinuidade dos serviços aos munícipes. Enfatizou que existe uma preocupação muito 
grande por parte da administração municipal em garantir que não haja essa descontinuidade na 
prestação dos serviços, que atualmente a gestão municipal está enfrentando muita dificuldade para 
garantir o transporte dos pacientes para a capital do estado, que me pelo menos duas ou três 
oportunidades o veículo saiu do município, mas quebrou na estrada, que foi preciso conseguir 
outro veículo para garantir que o paciente chegasse ao seu destino. Disse que essa situação é ruim 
para todo mundo, principalmente para os pacientes. Colocou-se à disposição para fazer mais 
esclarecimentos. Em relação ao projeto que autoriza o poder executivo a firmar convênios, Dr. 
Helcônio disse concordar com o Vereador Márcio Aparecido, de que já deveria ter sido aprovado 
antes, salientando que solicitaram ao presidente da Câmara a realização da sessão solene com a 
maior brevidade possível, possibilitando a apresentação dos projetos de leis. Destacou que o 
município conseguiu dois PSFs, fruto de emenda do deputado Paulo Magalhães, sendo um para 
Ovelha e outro para Várzea, que o poder executivo está dependendo da aprovação deste projeto 
para dar continuidade ao processo de assinatura destes convênios, bem como do convênio no valor 
de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) para reforma do Hospital Municipal. Sobre 
o projeto que trata do empréstimo junto ao Desenbahia, disse ser testemunha da fala do Vereador 
Márcio Aparecido sobre a importância da instalação da energia solar pelo município, destacando 
que os vereadores que estavam na legislatura passada têm ciência do grande embate travado no 
final do ano passado acerca do parcelamento das dívidas do município com a Coelba. Enfatizou 
que com a aprovação do projeto de lei, o município vai ficar isento deste gasto, que atualmente 
Ituaçu gasta cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por mês com energia elétrica, que ainda 
não existe um projeto pronto, mas que a estimativa é que a economia seja de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por mês já no primeiro momento, já que o valor 
do parcelamento vai ser menor que o gasto com energia elétrica.Dr. Helcônio afirmou que o 
empréstimo vai ser feito junto ao Desenbahia, que é um banco ligado ao Governo da Bahia, 
enfatizando que o município já tem um crédito pré-aprovado no valor de R$ 3.000.000,00 (três 
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milhões de reais), que este recurso pode ser investido na instalação de energia solar, que não 
necessariamente o município vai gastar todo esse valor, que vai depender da realização de um 
estudo técnico.Fazendo uso da palavra, o Vereador Márcio Aparecido,  afirmou que os 
vereadores ainda não tiveram acesso ao projeto de lei, questionando qual o valor que está sendo 
pleiteado pelo poder executivo? Em resposta, Dr. Helcônio  afirmou que o município ainda não 
definiu este valor, que vai depender do estudo técnico, mas que o poder executivo está requerendo 
a autorização para contratação de empréstimo no valor limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais), mas que não necessariamente todo esse valor será utilizado.Fazendo uso da palavra, a 
Vereadora Tertulina  questionou se não seria melhor fazer primeiro o estudo técnico para definir 
o valor do investimento e depois solicitar autorização da Câmara de Vereadores? Em resposta, Dr.

 

Helcôniofalou que o objetivo é agilizar o trâmite junto ao Desenbahia, que a realização do projeto 
demanda tempo, que vai ser preciso contratar uma empresa especializada para fazer esse 
levantamento, que a despesa com energia elétrica é mensal, que é preciso o quanto antes garantir a 
implantação da energia solar. Afirmou que o valor final da contratação vai chegar ao 
conhecimento dos vereadores, que cópia do contrato com o Desenbahia vai ser enviada ao poder 
legislativo. Em seguida, o Vereador Márcio Aparecido,  disse estar de acordo com a Vereadora 
Tertulina, que é preciso primeiro fazer o projeto para definir o valor do investimento e depois 
solicitar a autorização da Câmara de Vereadores, questionando porque o executivo não fez dessa 
forma? Em resposta, Dr. Helcônio  disse entender o questionamento feito pelo Vereador Márcio 
Aparecido, que neste momento o que ele poder dizer é que não existe um projeto pronto e ainda 
não foi feito o levantamento por uma empresa especializada, que o poder executivo primeiro está 
solicitando a autorização, no valor limite disponível, porque sem essa autorização, o município 
sequer vai mandar fazer o projeto, porque isso demanda custo, demanda a realização de um 
processo licitatório para saber o valor real da contratação. Falou que vai orientar o chefe do poder 
executivo a encaminhar o projeto antes da realização do processo licitatório, solicitando dos 
vereadores que votassem pela aprovação do mencionado projeto de lei, para garantir a 
disponibilidade do crédito pelo Desenbahia. Em seguida, agradeceu a atenção de todos e desejou 
um bom dia aos presentes.Na sequência, o Senhor Presidente iniciou o ORDEM DO DIA, e 
colocou em discussão e votação, as seguintes matérias: a) -Composição para a formação das 
Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, para o 2021. Todos 
os Edis votaram favoráveis à aprovação da composição das referidas Comissões Permanentes. 
Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovada por unanimidade de votos, a composição 
para a formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, 
para o 2021/2022, acima transcrita. Em seguida, o Senhor Presidente, encaminhou às Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, os Projetos de 
Leis nº 001/2021, 002/2021 e 003/2021, sendo esse ultimo projeto de lei nº 003/2021, também 
encaminhado à Comissão de Obras e Serviços Públicos, para apreciação e apresentação dos 
pareceres aos referidos Projeto de Leis. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e 
votação, oRequerimento do Prefeito Municipal, para que os Projetos de Leis nºs 001/2021, 
002/2021 e 003/2021, tivessem sua tramitação em caráter de urgência, urgentíssima. Usaram da 
palavra, os seguintes Vereadores: Ver. Marcio Aparecido Araújo Rocha : Afirmou que não 
podem tramitar dois projetos de leis em caráter de urgência simultaneamente no legislativo 
municipal.Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente afirmou que, caso necessário, poderá fazer 
uma convocação de urgência para uma sessão extraordinária para realizar a segunda votação do 
projeto de lei em caráter de urgência para liberar a pauta da próxima sessão ordinária para 
primeira votação do outro projeto de lei em caráter de urgência. Pediu aos vereadores para agir 
com bom senso para garantir o bom andamento das sessões legislativas.Voltando a fazer uso da 
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palavra, o Vereador Márcio Aparecido  disse concordar com a votação do projeto de lei que 
autoriza o pode executivo a firmar convênio em caráter de urgência, ressaltando a importância de 
aprovar essa matéria com a maior brevidade possível, que deveria ter sido marcada sessões 
extraordinárias no mês de janeiro para apreciar essa matéria. Mencionou que se o município fosse 
contemplado por algum convênio neste período, poderia ter perdido o benefício por falta de 
autorização legislativa. Destacou que os demais projetos são mais complexos, os quais foram 
entregues na presente data.Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente destacou que o projeto de 
lei que autoriza o leilão da frota de veículos também é de extrema importância, porque visa 
garantir mais conforto e segurança no transporte de pacientes que necessitam de atendimento em 
outros municípios, sugerindo que essa matéria também seja apreciada em caráter de 
urgência.Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Márcio Aparecido  afirmou não ser contra 
a venda de veículos, que o seu questionamento foi apenas acerca da forma de tramitação no 
legislativo municipal, que o referido projeto deve tramitar em caráter normal e não de urgência. 
Disse que nem teve acesso ao projeto ainda e questionou como é que vai votar nessa matéria sem 
nem ter visto ainda? Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  sugeriu que seja colocada em 
votação pelo plenário se os dois projetos vão ou não tramitar em caráter de urgência. Destacou que 
na legislatura passada, chegaram a tramitar simultaneamente quatro projetos de leis em regime de 
urgência.Fazendo uso da palavra, o Vereador José Antônio  sugeriu que colocasse o plenário para 
decidir, que sejam emitidos pareceres verbais sobre os projetos e que sejam realizadas as primeiras 
votações na presente sessão. Em seguida, o Senhor Presidente voltou a pedir o bom senso dos 
vereadores no sentido de votar com urgência, além do projeto de lei que autoriza a celebrar 
convênios, também o projeto de lei que autoriza o leilão da frota municipal, afirmando ser se 
extrema importância adiantar esse processo para garantir a aquisição de veículos novos pelo 
município, ao tempo em que,colocou em votação o Requerimento do Prefeito para que os Projetos  
de Lei N.º 001/2021, que autoriza o leilão da frota municipal e N.º 002/2021, que autoriza o poder  
executivo a firmar convênios, tramitem em caráter de urgência. Todos os Edis votaram favoráveis 
à aprovação do citado requerimento. Continuando, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade o requerimento do prefeito, autorizando a tramitação dos referido projetos de leis, em 
caráter de urgência, urgentíssima. Na sequência,o Senhor Presidente, solicitou o parecer verbal das 
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sobre 
o Projeto de Lei nº 001/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de 
veículos automotores inservíveis e dá outras providências”. As Comissões de Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Finanças e Orçamento, ora representadas pelos seus Presidentes, Vereador 
José Antônio Brito Fontana e Vereador Ronaldo da Silva Rocha, respectivamente, apresentaram 
pareceres verbais favoráveis a aprovação do referido projeto de lei. Todos os Edis votaram 
favoráveis à aprovação do mencionado parecer. Em seguida, o Senhor Presidente declarou 
aprovado por unanimidade de votos, os pareceres verbais, sobre o Projeto de Lei nº 001/2021, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos automotores inservíveis e 
dá outras providências”. Prosseguindo, o Senhor Presidente,  solicitou o parecer verbal das 
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sobre 
o Projeto de Lei nº 002/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios 
firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”.As Comissões de 
Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, ora representadas pelos seus 
Presidentes, Vereador José Antônio Brito Fontana e Vereador Ronaldo da Silva Rocha, 
respectivamente, apresentaram pareceres verbais favoráveis a aprovação do referido projeto de lei. 
Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do citado parecer ao Projeto de Lei nº 002/2021, 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios firmar contratos com Órgãos 
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Estaduais e Federais e dá outras providências”. Primeira discussão e votação doProjeto de Lei nº 
001/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos 
automotores inservíveis e dá outras providências”. Fazendo uso da palavra, o Vereador Márcio

 

Aparecido afirmou estar de acordo com a realização da primeira votação porque ainda haverá 
tempo hábil para propor emendas ao Projeto de Lei N.º 001/2021 antes da realização da segunda 
votação. Disse que tem algumas dúvidas em relação à matéria, principalmente no que tange à 
possibilidade de descontinuidade dos serviços de transporte de pacientes que fazem Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD). Disse não ser contra a venda dos veículos e aquisição de veículos 
novos, porque isso só vai beneficiar a população, porém, gostaria de ter uma garantia do poder 
executivo de que não haverá descontinuidade para que não haja questionamento por parte da 
população caso isso aconteça. Fazendo uso da palavra, Dr. Helcônio  afirmou que os moradores, 
em nenhum momento, vão ficar desassistidos com relação ao transporte para outros municípios, 
independentemente de qual seja o tipo de tratamento. Mencionou que o poder executivo vai 
realizar o processo licitatório para compra dos novos veículos antes da venda da frota antiga, que 
finalizado esse processo o poder executivo vai efetuar a compra e tão logo seja feito o leilão da 
frota antiga, vai pagar o fornecedor dos novos veículos ou ressarcir os cofres públicos, a depender 
da disponibilidade de recursos municipais. Afirmou que seria impensável para o prefeito deixar os 
moradores desassistidos, que em nenhum momento a população vai ficar sem transporte. Fazendo 
uso da palavra, o Vereador Almir  manifestou o seu voto favorável e destacou que está sendo 
realizada a primeira votação do projeto que autoriza o poder executivo a leiloar a frota antiga, que 
dependendo dos recursos financeiros, pode ser que antes mesmo do leilão o município já efetue a 
compra dos veículos novos. Falou que o prefeito Phellipe Brito está muito preocupado com essa 
questão, que eles estão empenhados em garantir a maior rapidez neste processo para garantir a 
continuidade dos serviços de transporte de pessoas enfermas. Afirmou que a intenção do poder 
executivo é adquirir de 08 (oito) a 10 (dez) veículos novos. Em seguida, O Senhor Presidente 
voltou a colocar em Primeira discussão e votação doProjeto de Lei nº 001/2021, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos automotores inservíveis e dá outras 
providências”.Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do referido projeto de lei. Em 
seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 
001/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos 
automotores inservíveis e dá outras providências”. Primeira discussão e votação doProjeto de Lei 
nº 002/2021“Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios firmar contratos com 
Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”. 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 002/2021“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
assinar convênios firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”. Em 
seguida, 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. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da 
Casa, ao público presente, e continuando, o Edilsolicitou ao Senhor Presidente, permissão para 
falar primeiro , bem como, a permissão para se retirar após a sua fala, afirmando que teria outro 
compromisso agendado e não poderia permanecer até o final da sessão, o que foi permitido. Em 
seguida, o Vereador Ronaldo, saudou a todos os presentes, deu boas vindas a todos, e comentou 
que um concunhado estava com sérios problemas de saúde, que esteve no dia anterior em Vitória 
da Conquista para fazer uma consulta médica e o profissional solicitou que eles retornassem no dia 
seguinte, com a maior brevidade possível,  justificando que não foi antes por causa da sessão, mas 
que tão logo fosse encerrado o Pequeno Expediente e a Ordem do Dia, ele se dispôs a levar o 
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paciente para Vitória da Conquista. Encerrou a sua fala se despedindo de todos os presentes.Ver. 
Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou o envio de 
ofício ao poder executivo solicitando a relação dos nomes dos Secretários Municipais, afirmando 
não ter conhecimento de todos os secretários nomeados. Comentou que no dia anterior mesmo 
precisou entrar em contato com o responsável pela manutenção dos poços, e precisou ligar para o 
Presidente da Câmara para obter essa informação,  a qual vai ser útil para todos os vereadores, que 
em alguns momentos não conseguem falar com o prefeito e podem tentar resolver os problemas 
diretamente com os Secretários Municipais. Em seguida, solicitou informações ao poder executivo 
sobre o funcionamento do CAPS, questionando se já está funcionando e se já está sendo feito o 
atendimento dos usuários que necessitam de atendimento, ressaltando que esses pacientes não 
podem ficar desassistidos, que são pacientes que necessitam de acompanhamento, que muitas 
pessoas lhe procuraram para questionar isso, que são pessoas sem condição de pagar médico 
particular. Disse que alguns desses pacientes não estão podendo pegar a medicação na DIRES por 
falta de receita, que quando foi instalado o CAPS em Barra da Estiva levava os pacientes para 
serem atendidos lá, que depois na instalação do CAPS em Ituaçu, esses pacientes começaram a ser 
atendidos no próprio município, que essa medida foi muito importante. Dando continuidade, o 
Vereador Sivaldo, fez uma indicação verbal ao poder executivo para instalar um posto de 
atendimento médico no povoado da Mamona, em um prédio que foi reformado pela gestão an 
terior, uma vez por semana, a exemplo do que acontece em outras localidades. Solicitou  ainda ao 
poder executivo, a reforma de alguns trechos de estrada, afirmando estar ciente de que a gestão 
está apenas começando, ou seja, que tem ciência das dificuldades, mas que os trechos mais críticos 
precisam de intervenções. Pediu a manutenção emergencial da estrada que liga Tranqueiras a 
Mamona, Boca da Mata e Ovelha; da estrada que liga a sede ao Catingueiro; e da estrada que 
passa pelo Açude, afirmando que todas têm trechos em estado crítico. Finalizou a sua fala 
agradecendo a atenção e a presença de todos.Ver. Tertulina Silva Andrade : Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, a Vereadora  disse que gostaria de justificar o seu voto, afirmando que 
tinha dúvida sobre a descontinuidade do serviço de transporte dos pacientes, mas como foi 
esclarecido por Dr. Helcônio Brito, espera que seja feito da forma como foi dito por ele para evitar 
que isso ocorra. Afirmou que o fato de ser vereadora de oposição implica que ela queira o pior 
para o poder executivo, que sabe da importância do município ter veículos em bom estado de 
conservação para prestar o serviço, ressaltando que não sabe se terá acesso a este benefício caso 
solicite o transporte de algum paciente, mas que se precisar ela vai pedir ao poder executivo. 
Dando continuidade, comentou que as ruas do Povoado de Lagoa da Lage não estão sendo 
varridas desde o mês de janeiro, que na quarta-feira esteve na localidade e tomou conhecimento 
deste fato, acrescentando, que ficou sabendo que o lixo das ruas tinha diminuído por causa da 
chuva, solicitando ao poder executivo que contrate uma pessoa para prestar esse serviço, tendo em 
vista que a pessoa responsável tirou uma licença de três meses, ao tempo em que, solicitou ao 
Vereador Almir que levasse tal fato ao conhecimento do prefeito. Em aparte, o Vereador José

 
Antônio afirmou que já tem outras pessoas prestando esse serviço, e disse a Vereadora Tertulina 
que entre em contato com ele para fazer esses questionamentos, ressaltando ser Líder do Prefeito 
na Câmara. Dando continuidade, a Vereadora Tertulina  afirmou que desde o início da atual 
gestão a praça está sendo varrida, mas que as ruas não, pelo menos até quarta-feira daquela 
semana. Prosseguindo, deu boas vindas aos novos vereadores (Ednei, José Antônio) pedindo a 
união de todos para votar favoravelmente aos projetos de interesse do município. Finalizou a sua 
fala agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes.Ver. Ednei Novaes

 
Ferreira: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão 
legislativa, e continuando, o Edil disse ter votado favoravelmente aos projetos por entender que 
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será um benefício importante para os pacientes da saúde e pelo fato do Dr. Helcônio ter garantido 
que não haverá descontinuidade na prestação deste serviço. Falou que sua intenção não é fazer 
politicagem e sim pensar no que é melhor para o município. Em seguida, disse que está sendo 
iniciada uma obra de calçamento no Distrito de Tranqueiras, que não sabe por qual motivo, mas 
que a rua da sua casa está sendo calçado com apenas cinco metros, que deixou o seu carro na porta 
de casa e teve que tirar para que um caminhão passasse. Pediu esclarecimentos à gestão municipal 
sobre esta questão. Finalizou a sua fala agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia 
aos presentes. Fazendo uso da palavra, o Vereador José Antônio  afirmou não ter como dar uma 
resposta ao Vereador Ednei naquele momento, que não tem conhecimento sobre a largura da via 
que está sendo pavimentada, comprometendo-se a trazer uma resposta na próxima sessão.Ver.

 

Joel Teixeira Silva: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por participar de mais uma 
sessão legislativa, e em seguida, o Edil elogiou a escolha do Vereador José Antônio para ser Líder 
do Prefeito, afirmando ter sido uma boa escolha. Prosseguindo, afirmou que a Farmácia Básica 
não ficou fechada em nenhum momento, que desde janeiro vem fornecendo medicamentos para a 
população.Em aparte, o Vereador Sivaldo  afirmou não ter dito em nenhum momento que a 
Farmácia Básica estava fechada, que em sua fala disse que algumas pessoas estão tendo 
dificuldade para obter alguns tipos de medicamentos.Dando continuidade, o Vereador Joel  

afirmou que é bom o Vereador Sivaldo se informar,  salientando que tem conhecimento de que os 
medicamentos que estavam no CAPS foram transferidos para a Farmácia Básica, que tem uma 
paciente com depressão e ela está pegando a medicação na Farmácia Básica. Em seguida, afirmou 
que a Vereadora Tertulina está mal informada, que em nenhum momento a Lage ficou sem o 
serviço de limpeza pública, que tem um funcionário trabalhando na localidade e que está 
prestando um bom serviço, que no dia anterior viu o funcionário varrendo a rua.Em aparte, a 
Vereadora Tertulina  afirmou que esteve na localidade na quarta-feira, que alguns moradores lhe 
relataram isso, que o Vereador Joel pode fazer esse questionamento aos moradores, que tem 
ciência de que está sendo o serviço de limpeza da área da praça, no entanto não está sendo feito o 
serviço de limpeza das ruas. Disse que o funcionário contratado é uma pessoa excelente, que gosta 
muito dele, que não tem o que falar do mesmo, que apenas está questionando a falta do serviço de 
limpeza das ruas.Em aparte, o Vereador José Antônio falou que foi feita a contratação de pessoas 
para fazer a limpeza pública na Lage, que no dia anterior mesmo o prefeito Phellipe Brito fez o 
pagamento do serviço, que a Vereadora Tertulina sabe que a gestão passada interrompeu esse 
serviço após a perda da eleição, indagando se a Vereadora questionou isso na legislatura 
passada?Enfatizou que os vereadores precisam ter a compreensão de que a atual gestão está 
apenas se iniciando, que o prefeito ainda está fazendo os ajustes necessários.Dando continuidade, 
a Vereadora Tertulina confirmou que a Lage ficou sem serviço de limpeza pública no final da 
gestão anterior, que ela autorizou uma pessoa a fazer o serviço por sua própria conta, que pagou 
pelo serviço. Disse entender que o prefeito Phellipe Brito está apenas iniciando a sua gestão, que 
tem muita coisa para ajustar, que apenas pediu para que seja feita a limpeza pública da Lage por 
considerar um serviço essencial. Em seguida, o Senhor Presidente pediu mais calma aos 
vereadores, enfatizando que a Vereadora Tertulina apenas solicitou a realização de um serviço 
para beneficiar uma comunidade, afirmando que está realizando um processo licitatório para 
aquisição do serviço de som, evitando que os vereadores tenham que ficar aguardando o gravador 
chegar para fazer uso da palavra, o que vai dar mais agilidade nas sessões e dar mais conforto aos 
vereadores e público presente. Disse que o objetivo é transmitir as sessões em redes sociais e via 
rádio para dar mais visibilidade às sessões legislativas.Em aparte, o Vereador Sivaldo  afirmou 
apenas ter solicitado uma informação ao poder executivo acerca do funcionamento do CAPS, que 
o Vereador Joel já prestou alguns esclarecimentos e que na próxima sessão vão chegar todos os 
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esclarecimentos sobre essa questão.Dando continuidade, o Vereador Joel falou que a única 
reclamação que teve conhecimento, na Lage, foi acerca do abastecimento de água. Disse ter sido 
preciso entrar em contato com o Diretor da CERB para resolver a questão devido a grande 
quantidade de denúncias, que acabou não dando em nada, porque as denúncias eram sobre falta de 
água e ficou comprovado que o problema foi um erro na ligação do novo sistema, que o erro já foi 
corrigido e praticamente todos os moradores já estão sendo atendidos normalmente. Em seguida, 
afirmou que na gestão do prefeito Albercinho, quando foi realizado o leilão da frota antiga, os 
novos veículos já haviam chegado ao município, que não entendo toda essa polêmica acerca do 
projeto de lei sobre o leilão da frota. Destacou que o ex-prefeito Albercinho deixou uma frota de 
veículos zero quilometro para a gestão seguinte, que o ex-prefeito Adalberto não adquiriu nenhum 
veículo na sua gestão, que o atual prefeito Phellipe Brito vai adquirir carros novos e todos os 
vereadores deveriam estar contentes com isso e não deveriam ficar criando problemas para a 
aprovação do projeto de lei. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Márcio Aparecido

 

Araújo Rocha: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil destacou a importância da 
Câmara ter uma boa equipe de Assessoria para prestar os esclarecimentos necessários,  ao tempo 
em que, solicitou da Secretaria da Câmara cópia dos projetos de leis em tramitação. Em seguida, 
destacou que o final da legislatura passada foi aprovada pela Câmara a aplicação dos recursos da 
Lei Adir Blanc, que tem como finalidade ajudar os artistas locais, afirmando que já foi feito o 
Edital e foram escolhidas as pessoas beneficiadas, que o ex-prefeito deixou o recurso em conta, 
que até o presente momento os beneficiados ainda não receberam esses recursos, que foi criada 
uma comissão dos artistas para se reunir com o prefeito para resolver essa questão, pedindo ao 
Advogado Dr. Helcônio Brito que preste esclarecimento acerca dessa questão. Disse que foi dada 
a informação aos artistas de que os recursos não foram pagos porque a câmara teria votado de 
forma errada, enfatizando que não houve nenhum erro na tramitação, que o projeto foi aprovado 
pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Destacou ter entrado em contato com o Ministério 
Público para que seja realizada uma reunião entre os membros da comissão criada e o poder 
executivo para debater essa questão, já que não houve uma solução de forma amigável entre as 
partes.Fazendo uso da palavra, Dr. Helcônio  esclareceu que existem algumas questões acerca da 
Lei Adir Blanc, que no quesito premiação, no entendimento da atual administração, não ficou 
devidamente comprovado a condição de atividade cultural das pessoas beneficiadas. Afirmou que 
a atual gestão vai analisar cada caso individualmente para ter certeza de que as pessoas 
beneficiadas realmente fazem jus à premiação, evitando que os valores sejam pagos 
indevidamente. Disse que a Lei Adir Blanc exige a comprovação de que a pessoa exerce a 
atividade cultural há pelo menos dois anos, que teve acesso à documentação apresentada e nenhum 
dos beneficiados conseguiu comprovar o atendimento desta exigência. Disse que nada impede de 
que isso seja sanado, que sobre a legalidade da a provação do projeto pela câmara, chamou a sua 
atenção o não atendimento do prazo pela comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para 
apresentação do parecer, enfatizando que a referida comissão era presidida pelo Vereador Almir 
Pessoa, que caberia este dar o parecer ou nomear relator, cabendo a este falar sobre essa questão. 
Disse já ter recebido ofício do Ministério Público, que realmente colocou em dúvida a legalidade 
do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, que sentiu a necessidade de ter certeza de que 
todos os trâmites foram seguidos corretamente, que não quer dizer com isso que algum vereador 
cometeu alguma ilegalidade, que o poder executivo está aguardando esta verificação para dar 
continuidade ao processo e verificar se as pessoas beneficiadas realmente atendem a todas as 
exigências da Lei Adir Blanc, que tão logo sejam esclarecidas todas essas questões, os pagamentos 
serão realizados.Em aparte, o Vereador Almir  afirmou que o Vereador Ronaldo solicitou do 
então Presidente Márcio Aparecido a relação das pessoas que seriam beneficiadas, mas que o 
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Presidente ocultou essa informação, que isso está registrado em Ata.Dando continuidade, o 
Vereador Márcio Aparecido  agradeceu os esclarecimentos prestados, destacou que os 
vereadores exercem um cargo público e devem fazer isso com a maior transparência possível, que 
foi presidente da Câmara em três oportunidades, que sempre deixou claro para todos os vereadores 
e pessoas presentes que as contas estavam à disposição para averiguação. Afirmou que ninguém é 
perfeito e eventualmente pode ter ocorrido algum erro na prestação de contas, que se for possível 
esses erros serão sanados, que se for condenado a devolver algum recurso, vai fazer isso dentro 
das suas possibilidades, que não acredita que tenha havido isso, que nos dois anos da última 
legislatura foram devolvidos recursos para o poder executivo por saber da necessidade. Pediu ao 
atual presidente que também economize recursos e faça a devolução para o poder executivo, 
ressaltando que esses recursos podem ser usados para custear as despesas com transporte de 
pacientes e aquisição de medicamentos, que o Presidente da Câmara não precisa aguardar o final 
do ano para fazer essa devolução, que isso pode ser feito mês a mês. Afirmou estar à disposição 
para prestar qualquer esclarecimento, que ainda é cedo para começar a fazer cobranças ao poder 
executivo, quem tem ciência da importância da oposição para ajudar o prefeito a administrar, que 
muitas vezes quem está ao lado do prefeito deixa de indicar as falhas, que esse papel cabe à 
oposição. Disse ser a favor da compra de novos veículos para o município, que 
independentemente da marca que venha a ser comprada, o simples fato de serem veículos novos já 
representa um ganho significativo. Sobre o Projeto de Lei N.º 03/2021, disse vê-lo com bons 
olhos, mas que necessita de uma maior discussão, afirmando acreditar que antes da sua aprovação 
é necessário um projeto físico dizendo onde serão instalados, quais prédios públicos serão 
beneficiados, o que isso vai gerar de economia para o município e quanto vai ser gasto para a sua 
implantação. Destacou que o poder executivo está requerendo a aprovação de um projeto pedindo 
R$ 3.000.000,00 (três mil reais), mas que não sabe exatamente quanto vai gastar ainda, que não 
tem certeza de que a iluminação pública pode ser custeada com esses recursos, que é preciso 
consultar a Coelba e o TCM para ver a legalidade.Em aparte, o Vereador Almir Pessoa  destacou 
que o projeto de lei prevê o valor máximo de R$ 3.000.000,00 (três mil reais) para contratação, 
que não necessariamente a contratação será desse valor.Dando continuidade, o Vereador Márcio

 Aparecido voltou a questionar porque não foi feito o levantamento primeiro para depois 
apresentar o projeto ao legislativo municipal. Voltou a dizer que acredita ser um bom projeto para 
o município, que trará economia em longo prazo. Afirmou que se o projeto custar R$ 1.500.000,00 
(hum mil e quinhentos mil reais), isso vai representar um custo mensal aproximado de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por mês pelos próximos quatro anos de gestão. Disse que hoje 
ninguém tem certeza de quanto vai ser gasto para a implantação deste projeto, que se o poder 
executivo apresentar um projeto no valor de R$ 3.000.000,00 (três mil reais), os vereadores vão 
analisar, ter certeza do que estão aprovando e votar de acordo com as suas convicções. Dando 
continuidade, destacou a fala do Vereador Sivaldo acerca da manutenção das estradas, afirmando 
que realmente é preciso dar uma manutenção emergencial nos trechos críticos, que apesar da 
gestão estar apenas no início é preciso fazer essa cobrança, que a população tem cobrado isso dos 
vereadores e eles precisam levar essas cobranças ao conhecimento do poder executivo. Desejou 
boa sorte ao Presidente da Câmara, a todos os vereadores, rogando a Deus que eles possam fazer 
um bom mandato. Justificou a ausência na sessão solene, afirmando que estava viajando. 
Finalizou a sua fala agradecendo a atenção de todos.Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Após as 
saudações de praxe, o Edil justificou a sua ausência na sessão solene em razão de outro 
compromisso previamente assumido, afirmou acreditar que os vereadores deveriam permanecer 
até o final da sessão, que a sessão ocorre apenas uma vez por semana, que em nenhum momento 
os vereadores de oposição tentaram criar polêmica na presente sessão, que o projeto foi colocado 
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em discussão e votação, que este é o momento apropriado para os vereadores fazerem os seus 
questionamentos, que o Vereador Joel fez uso da palavra, depois se ausentou da sessão sem ouvir 
a fala dos demais vereadores, que depois o Vereador Joel vai sair espalhando na região da 
Caatinga que os vereadores Reinalvo e Márcio Aparecido ficaram criando a maior polêmica para 
votar determinado projeto. Falou que o s vereadores precisam prestar atenção no que está sendo 
dito pelos seus pares, que os vereadores não deveriam agendar outros compromissos para o 
mesmo dia da sessão, que sempre deixa claro para os seus eleitores que não no dia da sessão não 
tem como atendê-los. Afirmou que algumas questões poderiam ser definidas internamente pelos 
vereadores após a sessão, evitando a realização de sessões extraordinárias, que na próxima 
semana, na segunda e na terça já tem compromissos agendados e não vai poder participar caso 
sejam marcadas para estes dias. Em aparte, a Vereadora Tertulina  disse concordar com a fala do 
Vereador Reinalvo, que se o vereador não pode comparecer na sessão, apresente o seu atestado ou 
a sua justificativa, que não é correto o vereador participar de apenas parte da sessão e depois ir 
embora, que isso tem ocorrido com frequência na Câmara. Fazendo uso da palavra, o Senhor 
Presidente destacou que o Vereador Almir já fez uma solicitação à Mesa Diretora neste sentido, 
que ele vai colocar essa questão em discussão na próxima sessão, afirmando que as sessões 
ocorrem apenas uma vez por semana, que durante as sessões os vereadores têm de duas a três 
horas para debater os assuntos de interesse do município, no entanto alguns ficam usando o 
aparelho celular durante a sessão, ou saem mais cedo em razão de outro compromisso, que essas 
questões precisam ser debatidas e avaliadas por todos os vereadores para dar um baste nisso. Em 
aparte, o Vereador Sivaldo disse ser importante que os vereadores permaneçam até o final da 
sessão, que as sessões são realizadas apenas uma vez por semana e este dia deve ficar dedicado 
pelos vereadores a este compromisso, que os vereadores deixam para abordar alguns assuntos em 
suas falas e se os outros vereadores não estão presentes não tomam conhecimento, ou mesmo 
deixam de ouvir assuntos importantes. Prosseguindo, o Vereador Reinalvo  afirmou que é preciso 
também ficar atento à questão dos apartes, que os vereadores que ainda não fizeram uso da fala 
devem aguardar o seu momento de falar para fazer os esclarecimentos para não ficar 
interrompendo os colegas. Disse concordar com o pedido do Vereador Sivaldo para que o poder 
executivo encaminhe a relação dos Secretários Municipais nomeados, que também vai querer uma 
cópia desta resposta. Solicitou o envio de ofício ao poder executivo pedindo a volta do 
atendimento médico no povoado do Guigó, afirmando que a localidade fica distante do PSF do 
São José, que tem vários idosos na localidade, que o posto de atendimento está e bom estado de 
conservação, que não houve nenhuma reunião com o poder e executivo para tratar dessa questão, 
que talvez o prefeito nem saiba que esse atendimento era disponibilizado. Em seguida fez uma 
indicação verbal ao poder executivo pedindo a roçagem da estrada que liga a Itaguarana a Lage e 
da estrada do Cajueiro ao Guigó e da estrada de Santa Clara a Lage. Sobre a manutenção das 
estradas, disse que não vai pedir porque é preciso esperar passar o período das chuvas. Afirmou 
estar à disposição do prefeito para votar os projetos de interesse do município, que no exercício 
dos seus mandatos nunca foi contra projetos que tragam benefício para Ituaçu. Pediu a união dos 
vereadores para trabalhar em prol do povo do município. Finalizou agradecendo a presença de 
todos e desejando um bom dia aos presentes.Ver. Adriano Silva Machado : Saudou a todos os 
presentes, e continuando, o Edil parabenizou o presidente da Câmara pela reforma do prédio, fez 
uma indicação verbal ao poder executivo para que instale uma academia a céu ar livre no local, 
ressaltando que a via está sendo muito usada para a prática de exercícios físicos pela população. 
Indicou ao poder executivo o envio de projeto de lei para substituir o nome da via para Rua 
Joaquim Alves dos Santos. Em seguida, afirmou que na gestão passada fez duas indicações para 
troca de nome de logradouros públicos, mas não foi atendido, para homenagear um ex-servidor 
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público, chamado Alcebíades Alves Gama e outro para homenagear Isaias José Machado. Dando 
continuidade, questionou o sistema de abastecimento de água do Cubículo, perguntando se já tem 
alguma solução,  solicitando o envio de ofício com esse questionamento. Afirmou que vai 
apresentar projetos para conceder o Título de Cidadão Ituaçuense para o gerente do Banco do 
Brasil; para Henrique Duarte Filho, que trabalhou por quase trinta anos a Itaguarana e ajudou 
muita gente no município; e para a comerciante e Professora Valtércia Pires. Indicou ao poder 
executivo a construção de uma ponte na Fazenda Pastão, afirmando ter sido um pedido de um 
morador, Senhor Fernando, que lhe relatou ser necessário dar uma volta enorme para chegar ao 
Angico e Riachão. Indicou a construção de uma quadra poliesportiva no Guigó, afirmando ter 
recebido esse pedido dos moradores, que a localidade tem muitos jovens. Apresentou uma Moção 
de Pesar pelo falecimento da Senhora Benita, mãe do Senhor Osvaldo Gama. Finalizou desejando 
um bom dia a todos os presentes. Ver. José Antônio Brito Fontana : Saudou a todos os presentes, 
e prosseguindo, o Edil afirmou ter muitos assuntos a debater no legislativo municipal, agradeceu a 
todos os votos de confiança dos eleitores que lhe confiaram o quarto mandato de vereador, 
afirmando que não vai decepcioná-los, que tem ciência do seu papel e da função de vereador, que 
muitas vezes os vereadores tomam conhecimento das coisas, mas não agem, que vários vereadores 
com esse perfil já passaram pelo legislativo municipal, que já foi presidente da Câmara por dois 
anos, que em devolveu para o poder executivo R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) no primeiro 
ano e R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) no segundo, que suas contas aprovadas sem 
ressalvas, que tem orgulho disso. Parabenizou o presidente José César Wanderley pela reforma 
que está fazendo, afirmando que ele já está mostrando serviço em pouco tempo à frente do 
legislativo municipal, que não pode comentar o que foi feito pelo ex-presidente porque não era 
vereador, mas tem certeza de que ele também fez a sua parte. Dando continuidade o Vereador José 
Antônio, afirmou que a luta dos vereadores vai ser grande, que o município está sucateado em 
todas as esferas, principalmente na parte de transporte, que o ex-prefeito Albércio Brito deixou 
uma frota de 14 (quatorze) veículos zero quilômetro, que ao atual prefeito Phellipe Brito está 
recebendo uma frota de sucatas, que os veículos estão sem condições de uso e as pessoas estão 
arriscando a vida ao serem transportadas nesses veículos. Disse que essa condição foi aceita pelos 
vereadores da legislatura passada, afirmando que se fosse vereador não teria aceitado tanta coisa, 
mesmo que fosse vencido. Afirmou que o ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, deixou quase 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em caixa para o gestor seguinte, que o ex-prefeito 
Adalberto Luz só deixou débito e sucata para o atual prefeito, que só com INSS é um débito de 
quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido  afirmou que a 
Câmara de Vereadores, na legislatura passada, não apreciou nenhum projeto de lei para 
parcelamento de dívida com o INSS.Em aparte, o Vereador Reinalvo  disse que o Vereador José 
Fontana usa da palavra para criticar os vereadores da legislatura passada, que fez um levantamento 
dos parcelamentos feitos pelos ex-gestores do município, que o ex-prefeito Albercinho fez 
parcelamento, que o ex-prefeito Juvenal Neto também, que ele tem em mãos os documentos 
comprovando a sua fala. Afirmou que os três últimos gestores do município fizeram parcelamento 
de dívidas com o INSS.Dando continuidade, o Vereador José Antônio  destacou que vários 
presidentes de Câmara já passaram pelo legislativo municipal, que já foram feitos vários 
parcelamentos de INSS pelo município, que a maior parte é referente ao tempo de gestores 
anteriores, na época dos ex-prefeitos Lupes, Rubão e Paulo Antônio. Destacou que quando o ex-
prefeito Albércio da Costa Brito Filho assumiu, o município estava inadimplente, que era preciso 
fazer o parcelamento para que o município pudesse firmar convênios. Disse que na gestão 
passada, todos os vereadores tinham conhecimento de que o gestor não estava recolhendo o INSS 
e nenhum deles fez uma denúncia, que a sua fala é neste sentido, que o ex-prefeito deveria ter sido 
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intimado a comparecer e prestar contas ao poder legislativo e dizer o que estava sendo feito com o 
dinheiro do servidor público. Afirmou que até o presente momento ainda não foi feita a transição 
de governo, que isso é o mínimo que deve ser feito por um gestor.Em aparte, o Vereador Márcio

 

Aparecido questionou se não foi criada uma Comissão de Transição e se os protocolos não foram 
seguidos.Em aparte, o Vereador Almir  Pessoa disse que a gestão passada omitiu diversos 
documentos.Dando continuidade, o Vereador José Antônio  disse que os vereadores precisam 
estar atentos, consultar a Assessoria Jurídica e se informar sobre quais atitudes podem tomar em 
casos assim, destacando que na legislatura passada ninguém tomou atitude alguma, que na atual 
legislatura, se nenhum outro vereador quiser tomar uma atitude, que ele vai tomar as providências 
sozinho, que vai procurar o Ministério Público Estadual ou Federal. Destacou que a Assessoria 
Jurídica da Câmara não é apenas da Mesa Diretora, mas de todos os vereadores, que ele entende 
de leis. Disse não ter certeza do montante exato, mas que o gestor anterior deixou um débito de 
mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) com o PIS/PASEP, que é uma vergonha o ex-
gestor ter deixado débito com a Coelba e ter feito um parcelamento, que as contas de dezembro 
chegaram agora em janeiro e representa um gasto superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
que este valor deveria ter sido pago pela gestão passada e não pela atual. Afirmou acreditar que o 
ex-gestor não vai ter coragem de comparecer ao legislativo municipal para dar explicações, que é 
preciso tomar providências para que o mesmo pague estas despesas com recursos próprios, que 
não é justo que o novo gestor assuma uma gestão nas condições deixadas pela gestão anterior, 
com muitos débitos. Enfatizou que esse é o seu papel como vereador, que ele tem o dever de 
fiscalizar, que já está verificando os fornecedores que prestaram serviço ao município, que existem 
notas fiscais ‘calçadas’, ‘frias’, que foram canceladas, mas mesmo assim foram pagas pelo ex-
gestor. Sobre a questão da Lei Adir Blanc, afirmou que não pode falar muito a respeito porque não 
tem conhecimento, salientando que tem conhecimento de que uma das pessoas beneficiadas 
assinou o documento para receber o benefício, mas já recebia outro benefício do governo federal. 
Disse ser preciso analisar essa questão com muito calma, que é preciso trazer a relação de todos os 
beneficiados para que a pessoa beneficiada pelo Auxílio Emergencial não receba o incentivo da 
Lei Adir Blanc. Mencionou que os vereadores conhecem praticamente todos os moradores do 
município, que se eles tiverem acesso à relação dos beneficiados, fica muito mais fácil saber se 
realmente todos fazem ao recebimento do benefício, que não concorda com o recebimento por 
pessoas que não fazem parte do público alvo. Disse que é preciso ver se o prefeito não usou os 
recursos para beneficiar eleitores. Disse que na próxima reunião vai trazer novos assuntos para 
discussão, agradeceu a atenção de todos e finalizou agradecendo a presença de todos.Ver. Almir

 Santos Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil comentou a fala do Vereador 
José Antônio, afirmando que o parcelamento de débitos do município é tratado diretamente pelo 
gestor com o INSS, que não necessita de autorização da Câmara de Vereadores. Dando 
continuidade, solicitou o envio de ofício ao prefeito pedindo a manutenção da estrada que liga a 
sede a Tranqueiras, afirmando que a estrada tem trechos intransitáveis, que faça a roçagem da 
estrada que liga Tranqueiras a Capim Açu, afirmando que o mato está tomando conta da estrada. 
Sobre o calçamento de Tranqueiras, disse que esteve no local ao lado do prefeito Phellipe Brito, 
que o projeto foi feito pela gestão anterior e previa o calçamento com 5 metros de largura, com 1,5 
metros de calçamento, totalizando oito metros de largura. Disse ter feito uma consulta na Caixa 
para ver a possibilidade de alargar a via e diminuir as calçadas, mas ainda não teve uma 
resposta.Fazendo uso da palavra, Dr. Helcônio  afirmou que o projeto está sendo executado com 
recursos federais, que a lei exige uma largura mínima de 1,5 metros de calçada, em ambos os 
lados, por uma questão de acessibilidade, que a Caixa não está preocupada com a largura final da 
via pública, mas não abre mão da calçada de 1,5 metros. Disse que o projeto não está errado, que 
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está sendo feito dentro das possibilidades do local, que a atual gestão está conversando com a 
empresa responsável para que faça as modificações necessárias e, caso não seja aprovado pela 
Caixa, o município vai pagar pela obra com recursos próprios.Em aparte, o Vereador Márcio

 

Aparecidomencionou que o projeto é importante para que possa ser analisado pelos vereadores, 
daí o fato de ter defendido a realização do projeto antes da aprovação do projeto de lei que 
autoriza o poder executivo a contrair empréstimo de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 
com o Desenbahia. Falou que se o projeto for entregue aos vereadores primeiro, eles terão 
condição de analisar, identificar possíveis falhas para que possam ser corrigidas.Dando 
continuidade, o Vereador Almir  solicitou o envio de ofício ao poder executivo pedindo a 
realização de uma operação ‘tapa-buracos’ no Distrito de Tranqueiras. Pediu o envio de ofício ao 
Gabinete do Deputado Paulo Magalhães solicitando o calçamento de ruas no Distrito de 
Tranqueiras, afirmando que vai pedir ao engenheiro para fazer uma estimativa de gastos para 
subsidiar a proposição de emenda pelo parlamentar. Em seguida, disse que esteve na comunidade 
do Marçal, que o prefeito já lhe garantiu a construção de uma passagem molhada na estrada que 
liga a localidade ao Riacho do Carneiro, mas que ele quer que seja enviado um ofício para deixar 
tudo devidamente registrado, ressaltando que a obra só poderá ser realizada após o período das 
chuvas. Disse ainda, que na estrada que vai para Tranqueiras, existe a ladeira do São João, que 
desde a gestão passada vem pedindo uma intervenção neste trecho, que o objetivo é realizar um 
serviço que tenha mais durabilidade, pedindo ao poder executivo que verifique a viabilidade de 
calçar o trecho para não ter que ficar dando manutenção todo mês. Afirmou que o trecho é muito 
inclinado, que termina de dar manutenção em uma semana e na outra já está precisando de novo, 
solicitando que seja enviado um ofício com este pedido ao gestor. Sobre os projetos de lei que 
tramitaram na legislatura passada, solicitou o envio ofício ao Ministério Público para que apure a 
inobservância da exigência de parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para 
que o projeto aprovado fosse encaminhado ao Poder Executivo. Enfatizou que o ex-presidente 
encaminhou os projetos aprovados, sem o parecer final da referida comissão, para sanção do 
prefeito, destacando que não emitiu o parecer nem designou ninguém para fazer em seu nome. 
Comentou a fala do Vereador Reinalvo acerca do veículo Fiat Toro, cor preta, afirmando que os 
participantes do leilão vão verificar o estado dos veículos e na hora de ofertar os lances, este será 
arrematado por um valor maior que os demais.Em aparte, o Vereador José Antônio  disse que o 
prefeito vai realizar uma licitação para contratação de três mil ou quatro mil horas de máquina, 
que as máquinas do município não estão em condição de uso, que as duas retroescavadeiras estão 
com problemas no cabeçote, que o técnico esteve no dia anterior e confirmou isso, que o prefeito 
vai iniciar a recuperação das estradas após a conclusão dessa licitação. Indicou ao poder executivo 
a construção de uma quadra de esportes no povoado da Canabrava, que já conversou com o 
prefeito sobre isso. Indicou a realização da roçagem das estradas na região do Barreiro, Salininha e 
toda região da CaatingaEm seguida, o Vereador Almir  parabenizou o presidente pela instalação 
do serviço de som, bem como pela transmissão das sessões pelas redes sociais. Disse que todos os 
vereadores assinaram um ofício com essa solicitação ao ex-presidente, mas nada foi feito, que isso 
vai ser bom para todos os vereadores, que o povo das regiões vai ter acesso ao conteúdo das 
sessões e vai ver os pedidos feitos pelos vereadores. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos.Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito , agradeceu a 
presença de todos, e prosseguindo, disse esperar que os trabalhos continuem fluindo com a mesma 
normalidade, que cada vez mais os ânimos se esfriem. Solicitou ao poder executivo a construção 
de uma quadra de esportes no povoado do Bonito, a construção de passagens molhadas na 
Mandassaia, afirmando que no local existem grande produtores e estes necessitam de estradas em 
bom estado para escoar a produção. Ressaltou que seu nome é José César Wanderley Brito, que é 
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popularmente conhecido como César do Povo, pedindo a união dos vereadores para que façam um 
amplo debate dos projetos em discussão no legislativo, que ajudem a lapidar o diamante bruto que 
são os projetos encaminhados pelo poder executivo, fazendo com que ele brilhe em favor do povo. 
Mencionou que as críticas devem ser sempre construtivas, que está apenas no início do seu 
primeiro mandato, pedindo desculpas por eventuais erros que possa ter cometido na condução dos 
trabalhos, que para ele não existe lado A e lado B, que existe sim uma população sofrida e 
necessitada. Afirmou que o serviço de som é um antigo desejo dos vereadores, enfatizando que o 
objetivo da instalação é garantir mais conforto para os vereadores e viabilizar a transmissão das 
sessões pelas redes sociais, afirmando que já está trabalhando para que isso ocorra. Pediu aos 
vereadores que acompanhem o seu trabalho, que façam as críticas diretamente a ele, destacando 
que a política é muito dinâmica, que o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã, que espera 
contar com a parceria dos vereadores, destacando que está fazendo tudo com a maior transparência 
possível, que quer ser parceiro de todos os vereadores, independentemente de ser situação ou 
oposição. Afirmou que após a reforma da estrutura física, vai fazer a instalação de aparelho de ar 
condicionado no plenário por causa do intenso calor. Destacou que foi feita a parte de cobertura, 
modernização da parte elétrica, com troca de padrão de entrada, que também vai fazer a reforma 
das demais dependências do poder legislativo. Pediu a ajuda e colaboração dos vereadores para 
que isso ocorra, afirmando que está melhorando a estrutura para beneficiar os atuais e próximos 
vereadores, que quer deixar esse legado em nome de todos os vereadores que compõe a atual 
legislatura. Disse que sempre sonhou em ser vereador, que todos só olham o salário recebido, mas 
só quem exerce o cargo sabe dos sacrifícios exigidos, que ele está sentindo na pele. Convocou 
todos os vereadores para as sessões extraordinárias, que serão realizadas no dia 23 e 24 de 
fevereiro de 2021, no horário regimental, para segunda e última discussão e votação dos projetos 
de lei N.º 01/2021 e N.º 02/2021. Destacou que o Vereador Sivaldo é vereador há 32 anos, por oito 
mandatos, sempre tendo que se deslocar da sua localidade até a sede da Câmara, que nunca teve o 
privilégio de ter uma sessão realizada na sua própria comunidade, assim como outros vereadores 
que representam as comunidades rurais. Sugeriu que a cada período de tempo, que deve ser 
debatido pelos vereadores, a Câmara de Vereadores deve realizar sessões itinerantes, colocando-se 
a disposição de todos para debater essa possibilidade.Em questão de ordem, o Vereador Almir

 afirmou que apresentou um projeto para instituir as sessões itinerantes na legislatura passada, mas 
que a matéria nunca foi submetida à apreciação do plenário.Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a 
presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.  Ver. Almir Santos 
Pessoa – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu-BA, em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e um.  

 ____________________________________________ 

 
____________________________________________  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________  

 

____________________________________________ 
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Ata da Primeira Sessão Extraordinária doPrimeiro Período, doPrimeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA . Aos vintee três dias do mês de fevereirodo ano 
de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a chamada 
compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César 
Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado (Vice-Presidente), Almir Santos Pessoa (1º 
Secretário); Joel Teixeira Silva(2º Secretário), Ronaldo da Silva Rocha, Sivaldo Ferreira da Silva, 
José Antônio Brito Fontana e Ednei Novais Ferreira. Ausentes os Vereadores, Reinalvo Rocha 
Ferreira e Tertulina Silva Andrade. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, 
VereadorJosé César Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao 
tempo em que, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da seguinte matéria: a) – Parecer 
sobre o Projeto de Lei nº 003/2021, apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes, com o 
seguinte teor: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. 
PARECER: Projeto de Lei nº 03/2021 – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, 
oferecer garantias e dá outras providências”. O presente parecer destina-se à análise da 
constitucionalidade do Projeto de Lei n. 03/2021 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito e oferecer garantias. Com efeito, o projeto de lei veio instruído com justificativa 
apresentada pelo Prefeito Municipal destacando a importância de buscar matrizes de produção de 
energia elétrica limpa, com o desiderato de se estar antenado as modernas práticas do direito 
ambiental.  Entrementes, observando-se o teor do projeto de lei apresentado a esta Câmara Municipal 
identifica-se que não há nenhuma infringência a Lei Orgânica Municipal, a Constituição do Estado 
e/ou a Constituição Federal. Ao revés, trata-se de um projeto de lei buscando a autorização para 
contratação de operação de crédito voltado a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana. 
Nesse passo, como se trata de matéria que pode ser de iniciativa do Prefeito Municipal, impõe-se 
reconhecer a constitucionalidade do projeto de lei. Assim, as presentes comissões exara parecer pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei n. 03/2021. Dito isto, tendo em vista a permissibilidade com 
previsão legal acima disposta, opinamos pela aprovação do aludido projeto de lei que deverá seguir 
para votação pelos Nobres Pares desta Casa Legislativa.  Outrossim, destacamos a possibilidade desta 
Egrégia Câmara realizar modificações no projeto, bem como, exigir memorais descritivos do Prefeito 
Municipal para que se possa aferir onde se pretende alocar os recursos que serão contratados. Esse é 
o nosso parecer, S.M.J  Ituaçu, 23 de fevereiro de 2021.Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final : Ver. José Antônio Brito Fontana  – Presidente; Ver. Ronaldo da Silva Rocha – Secretário; 
Comissão de Finanças e Orçamento: Ver. Ronaldo da Silva Rocha – Presidente; Ver. Adriano Silva 
Machado – Secretário. Dando prosseguimento, o Senhor Presidentedestacou que a Sessão 
Extraordinária foi convocada para a realização da segunda e última discussão e votação dos Projetos 
de Lei N.º 001/2021 e N.º 002/2021, bem como,votação do Parecer e realização da primeira 
discussão e votação do Projeto de Lei N.º 003/2021. Fez a observação de que, que por uma falha da 
Mesa, o Projeto de Lei N.º 003/2021 não foi encaminhado para as comissões permanentes de Obras e 
Serviços Públicos, solicitando que constasse em ata que o referido projeto também já foi 
encaminhado para a Comissão de Obras e Serviços Públicos para exarar Parecer. Dando 
continuidade,franqueou a palavra aos Edis para fazerem os comentários sobre os expedientes lidos. 
Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha : Saudou a 
todos os presentes, e em seguida, o Edil, afirmou que se não estivesse errado, a Sessão Extraordinária 
foi convocada para apreciar os Projetos de Lei N.º 01/2021 e N.º 02/2021, até porque não houve a 
aprovação para tramitação do Projeto de Li nº 003/2021 em caráter de urgência, sendo preciso 
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respeitar o prazo de sete dias. Enfatizou que, por se tratar de um projeto bom, as duas comissões já 
tenham apresentado os seus pareceres, mas como presidente da Comissão de Obras e Serviços 
Públicos, ainda tem algumas dúvidas em relação à matéria, solicitando que sejam enviados ofícios ao 
Secretário e ao Prefeito para que prestem algumas informações sobre o valor das parcelas que o 
município vai pagar pelo empréstimo junto ao Desenbahia, sobre o número de parcelas, bem como, 
juntar a minuta do contrato ao projeto para que seja exarado o seu parecer. Afirmou ser preciso ainda 
ter a garantia de que todo o recurso seja destinado à instalação da energia fotovoltaica, ressaltando 
acreditar já ter feito uma indicação para que o município promovesse a instalação da energia 
fotovoltaica por entender ser benéfico para o município e que é uma tendência atual. Solicitou que 
constem todas as especificações do projeto que será instalado, inclusive com a quantidade de placas, 
afirmando que no projeto tem um dispositivo que autoriza o poder executivo a usar os recursos em 
obras e serviços de infraestrutura urbana e saneamento, enfatizando acreditar que isso não se aplica à 
instalação do projeto de energia fotovoltaica. O Vereador Márcio Aparecido, falou que com base nas 
informações que serão prestadas pelo município, terá condição de emitir o seu parecer, destacando 
que o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos é favorável à aprovação dos Projetos de Lei 
N.º 01/2021 e N.º 02/2021.Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir SantosPessoa  , disse que 
cabe a Mesa deliberar pela aceitação ou não do pedido de informações feito pelo Vereador Márcio 
Aparecido. Ver. Ronaldo da Silva Rocha:  Afirmou que o Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento é favorável ao Projeto de Lei nº 003/2021, solicitando que o Vereador Adriano também se 
manifestasse como membro da comissão, destacando que a Vereadora Tertulina, que também é 
membro, não estava presente. Ressaltou que o projeto de lei que autoriza o município a contrair 
empréstimo junto ao Desenbahia para instalação da energia fotovoltaica trata-se de um benéfico para 
o município,destacando que na sua residência ele paga em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) de 
energia e vai instalar energia fotovoltaica, pois daqui a cinco anos a sua conta de energia vai ser só a 
taxa mínima, que o valor do financiamento é menor que o valor que ele paga de energia. Disse que no 
projeto está especificado que o valor máximo da operação é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais), e que não necessariamente o município vai usar todo esse valor, que só será usado o 
necessário, que somente após o processo licitatório é que o município vai saber realmente o valor 
final. Defendeu que todos os municípios sigam esse mesmo caminho.Ver. José Antônio Brito

 Fontana: Afirmou que o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é favorável a 
aprovação do projeto de lei nº 003/2021, destacando que os demais membros da comissão são os 
vereadores Ronaldo e Reinalvo, que este último estava ausente da sessão por motivo de força maior. 
Mencionou que os projetos são de interesse do povo, que os vereadores não podem ser contrários aos 
interesses do povo, mas o vereador tem a liberdade de votar contra o bem do povo de Ituaçu. Disse 
ser preciso bom senso de todos para que os projetos sejam votados com a maior brevidade possível. 
Ver. Almir Santos Pessoa: Falou que a comissão presidida pelo Vereador Márcio Aparecido é 
composta por outros dois vereadores, sendo os demais integrantes os vereadores José Antônio e 
Reinalvo que não estava presente. Afirmou que o Vereador José Antônio poderia questionar o 
parecer do Vereador Márcio Aparecido e, neste caso, a decisão ficaria a cargo do Presidente da 
Câmara. Falou que o Vereador Márcio Aparecido já fez isso diversas vezes quando era Presidente da 
Câmara. Sobre o questionamento feito pelo Vereador Márcio Aparecido, afirmou que a minuta do 
contrato com o Desenbahia só vai estar disponível após a aprovação do projeto pela Câmara de 
Vereadores, que o mesmo acontece em relação ao valor da parcela, que existe toda uma tramitação 
regular e não pode ser exigida inversão da ordem de tramitação pelo vereador. Enfatizou que se 
houver dispositivo que autoriza o poder executivo a usar o recurso em obras de saneamento, 
conforme foi dito pelo vereador Márcio Aparecido, que poderá ser apresentada uma emenda para 
corrigir. Sobre a alegação do Vereador Márcio Aparec ido de que não teve acesso aos projetos de lei, 
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afirmou que ele solicitou cópia na sessão anterior e teve sim acesso aos referidos projetos. Na 
sequência, o Senhor Presidente, a pedido de alguns vereadores, franqueou a palavra ao ex-prefeito 
Albércio da Costa Brito Filho, para tecer comentários acerca do Projeto de Lei nº 003/2021. Fazendo 
uso da palavra, o ex-prefeito e Presidente do PSB, Senhor Albércio da Costa Brito Filho

 

(Albercinho) afirmou ter conhecimento da importância do referido projeto de lei, que está inteirado 
sobre o processo de contratação do empréstimo junto ao Desenbahia, ressaltando que a minuta de 
contrato é padrão e que as cláusulas não podem ser alteradas. Afirmou que o projeto só poder ser 
encaminhado para o Desenbahia com a aprovação da Câmara de Vereadores,. Destacou que a energia 
fotovoltaica vai beneficiar não só a Prefeitura de Ituaçu, mas toda a sociedade, citando como exemplo 
os seus próprios empreendimentos, afirmando que pagava em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
de energia, que financiou a energia fotovoltaica e vai pagar sessenta parcelas de R$ 3.400,00 (três mil 
e quatrocentos reais), destacando que mesmo pagando o financiamento, já está tendo um benefício 
mensal de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). Disse que já pagou seis parcelas e daqui a 
cinquenta e quatro meses vai pagar somente a taxa mínima da Coelba, enfatizando que todos podem 
ter acesso a esse mesmo benefício, seja pagando à vista ou financiando. Disse que o poder executivo 
já fez um levantamento prévio dos gastos com energia, até mesmo para identificar se todos os 
pagamentos são mesmo devidos e se existe alguma ligação irregular, salientando que o objetivo é 
reduzir ao máximo a despesa com energia para o município contrair somente o valor necessário de 
empréstimo. Afirmou que somente os prédios da Prefeitura que consomem mais que a taxa mínima 
serão incluídos no projeto, enfatizando que mesmo com a energia fotovoltaica, a taxa mínima 
continua sendo cobrada. Citou como exemplo a iluminação da praça da igreja, que se neste caso o 
consumo não for maior que a taxa mínima, não será incluído no projeto. Mencionou que a estimativa 
é que o município de Ituaçu consuma cerca de 140.000 Kw/h de energia elétrica, que serão 
necessárias cerca de 3.000 (três mil ) placas de energia fotovoltaica, que provavelmente toda a área 
da Praça do Mercado será coberta com placas de energia solar, enfatizando existir um sistema de 
vedação que permite a utilização da própria placa como cobertura, sem a necessidade de instalar 
telhas. Disse que todos os vereadores podem acompanhar o processo licitatório, que tão logo seja 
autorizado pela Câmara de Vereadores, o prefeito Phellipe Brito vai mandar fazer o projeto e depois 
vai encaminhar para a Câmara, possibilitando aos vereadores fazer todo o acompanhamento e 
fiscalização. Ressaltou que o projeto será licitado, que a empresa que oferecer o menor valor vai 
ganhar a licitação, que os futuros gestores do município também serão beneficiados. Destacou que o 
financiamento no Desenbahia tem prazo de pagamento de dez anos, que usa como taxa de referência 
a SELIC, que é a menor taxa do mercado atualmente, em torno de 4% (quatro por cento) ao ano. 
Disse que os próximos gestores do município vão receber a Prefeitura em uma condição muito 
melhor do que o atual prefeito recebeu, afirmando que os próximos prefeitos vão ter um custo muito 
reduzido com energia elétrica no futuro, que ao invés de pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) por 
mês, o gasto vai ser de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sugeriu ao Vereador Márcio Aparecido que 
também instale energia solar em sua residência, afirmando ser uma energia limpa e que também tem 
vantagem econômica. Disse estar à disposição para prestar outros esclarecimentos caso seja 
necessário, que o seu objetivo poderá contribuir para o desenvolvimento para o desenvolvimento de 
Ituaçu. Afirmou que o Prefeito Phellipe Brito conseguiu R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos 
mil reais), através de emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Magalhães, para reforma o 
Hospital Municipal, que em breve o governador Rui Costa vai assinar esse contrato juntamente com 
o prefeito. Mencionou que o gestor passado tinha uma emenda de R$ 1.149.000,00 (hum milhão, 
cento e quarenta e nove mil reais), do Deputado Federal Benito Gama, mas o projeto foi feito errado, 
misturando reforma com ampliação e não conseguiu a liberação do recurso. Afirmou que o município 
vai tentar viabilizar o recebimento deste recurso para aplicar na área da saúde, que caso não consiga 
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será necessário devolver o recurso. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito conseguiu mais dois PSFs 
com o Deputado Paulo Magalhães, e que as obras devem ser iniciadas em breve, sendo um na Várzea 
e outro na Ovelha. Disse ainda, que o prefeito conseguiu recursos de R$ 1.000.000,00 (hum milhão 
de reais) para aplicação no Balneário da Gruta, defendendo que todos trabalhem unidos em prol do 
crescimento do município, voltando a se colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvida.Dando 
continuidade, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA e colocou em discussão e votação as 
seguintes matérias: a) –Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2021, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos automotores inservíveis e dá 
outras providências”.Todos os Edis votaram favoráveis à aprovação do referido projeto de lei. Em 
seguida, o Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 
001/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alienação de veículos automotores 
inservíveis e dá outras providências”. b) - Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
002/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênios firmar contratos com 
Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”.  Todos os Edis votaram favoráveis à 
aprovação do referido projeto de lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº 002/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
assinar convênios firmar contratos com Órgãos Estaduais e Federais e dá outras providências”; c) -
Parecer apresentado em conjunto, pelas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de 
Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 003/2021, que Autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito, oferecer garantias e dá outras providências”.Usaram da palavra, os 
seguintes vereadores: Ver. Márcio AparecidoAraújo Rocha : Disse que iria se abster de votar no 
referido projeto de lei,, afirmando que não teria como votar antes de serem apresentadas as 
informações pelo Poder Executivo.Ver. Almir Santos Pessoa : Afirmou que o Assessor Jurídico da 
Prefeitura estava presente, e que o mesmo tinha autonomia para falar em nome do poder executivo e 
prestar todas as informações necessárias, que foram solicitadas pelo Vereador Márcio Aparecido. 
Após todos os Edis declarar os seus votos, o Vereador Almir, solicitou ao Senhor Presidente que se 
licenciasse momentaneamente da presidência para também votar na matéria, o que foi aceiro pelo 
mesmo. Em seguida, assumindo a presidência, o Vice-Presidente, Vereador Adriano Machado 
questionou ao vereador César Brito o seu voto. Fazendo uso da palavra, Vereador José César

 Wanderley Brito, afirmou ter ouvido atentamente aos esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 
003/2021, estando ciente da importância da instalação da energia fotovoltaica para o município e que 
tem certeza da economia que isso vai gerar para os cofres públicos. Destacou que se trata de um 
projeto benéfico, e que considera importante os questionamentos feitos pelo Vereador Márcio 
Aparecido, os  quais visam dirimir qualquer dúvida, ao tempo em que, declarou o seu voto a favor ao 
projeto de lei acima mencionado. A votação do Parecer acima referido, obteve o seguinte resultado: 
07 (sete) votos favoráveis a aprovação do citado parecer (Vereadores: Almir, Ednei, Adriano, José 
Antônio, Sivaldo, Joel, e José Cesar) e 01 (uma) abstenção do Vereador Márcio Aparecido. Voltando 
a assumir a direção dos trabalhos, o Senhor Presidente declarou aprovado por maioria absoluta de 
votos, o parecer sobre o Parecer apresentado em conjunto pelas Comissões Permanentes sobre o 
Projeto de Lei nº 003/2021, acima mencionado. Destacou que na sessão passada o Vereador Márcio 
Aparecido comentou já ter feito uma indicação ao poder executivo solicitando a instalação da energia 
fotovoltaica, e que não entendeu o posicionamento do mesmo na presente sessão ao se abster de 
votar. Em seguida, o Senhor Presidente, colocou em Primeira discussão e votação oProjeto de Lei nº 
003/2021, que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, oferecer garantias e dá 
outras providências”. Em seguida, o Senhor Presidente conclamou a cada um dos Edis a declarar o 
seu voto. A votação obteve o seguinte resultado: 07 (sete) votos favoráveis a aprovação do citado 
projeto de lei (Vereadores: Almir, Ednei, Adriano, José Antônio, Sivaldo, Joel, e José Cesar) e 01 
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(uma) abstenção do Vereador Márcio Aparecido. Na sequência, o Senhor Presidente iniciou o 
GRANDE EXPEDIENTE, e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos para fazem 
comentários sobre as matérias, objeto da convocação. Usaram da palavra, os seguintes vereadores:

 

Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha:  Afirmou que antes de colocar a matéria em votação seria 
preciso aguardar as informações que serão prestadas pelo poder executivo, enfatizando que o referido 
projeto de lei nº 003/2021, não poderia ser apreciado nesta sessão extraordinária porque não foi 
aprovada a sua tramitação em caráter de urgência. Destacou que se absteve de votar nesta sessão 
porque ainda será realizada uma segunda votação e ele ainda tem a possibilidade de votar a favor da 
aprovação do projeto. Ressaltou que não necessariamente vai votar contra, que apenas precisa ter 
acesso às informações antes da votação. Mencionou que gostaria que constasse em ata que ele não 
votou contra o projeto de lei nº 003/2021, e sim que se absteve de votar, afirmando que não cabe ao 
Presidente da Câmara tentar influenciar o voto dos demais vereadores, bem como, para exigir que os 
vereadores expliquem o porquê dos seus votos. O Edil falou que os vereadores têm independência 
para votar como quiserem, ressaltando que há cerca de quatro meses, o ex-prefeito Adalberto Luz 
encaminhou um projeto de lei para fazer a doação do prédio onde o legislativo funciona para a 
Câmara, que cinco vereadores votaram contra a doação, e que ele era o Presidente na oportunidade e 
respeitou os votos, enfatizando que essa deve ser a conduta do Presidente da Câmara. Salientou que 
todos os vereadores que compõem o legislativo municipal foram eleitos pelo povo, pedindo que seja 
respeitado o voto de todos os Edis, que ele tenha o direito de se abster da votação por não ter tido 
acesso a todas as informações necessárias. Afirmou que esta não é a primeira vez que o poder 
executivo encaminha projeto de lei autorizando a realizar empréstimo, que na oportunidade anterior o 
projeto foi rejeitado porque não obtiveram os oito votos necessários, que na ocasião o Poder 
Executivo encaminhou todas as informações, inclusive com o número de parcelas, que o projeto em 
tramitação atualmente não traz essa informação, que por essa razão ele se absteve de votar. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos.Ver. Almir Santos Pessoa:  Disse que, na época da votação citada 
pelo Vereador Márcio Aparecido, era o Líder da Oposição, que o prefeito encaminhou alguns 
projetos para a Câmara e enfiou ‘goela abaixo’ nos vereadores após perder as eleições municipais, 
enfatizando que objetivo era deixar os rombos da sua gestão para o prefeito Phellipe Brito, e que 
votou contra. Sobre o projeto de doação, afirmou que a questão está sendo discutida no Poder 
Judiciário, que cabe agora à justiça dizer se está certo ou errado, que foram desrespeitados vários 
artigos do Regimento Interno, que se o Prefeito Phellipe Brito encaminhar projeto semelhante, que 
novamente irá votar contra. Afirmou que o Vereador Ronaldo, por ocasião da votação, solicitou a 
relação dos beneficiados pela Lei Audir Blanc, mas o então Presidente Márcio Aparecido não deu 
conhecimento, afirmando que tomou conhecimento de que ele teve acesso a essa relação, mas não 
encaminhou para as Comissões. Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido destacou que esse projeto 
destacado pelo Vereador Almir não estava em pauta, que esta sessão é extraordinária, sendo assim, a 
discussão deve se limitar ao que está em pauta.Dando continuidade, o Vereador Almir  falou que não 
foi ele que começou essa discussão, que está se posicionando porque era Líder da Oposição na época 
dos fatos narrados pelo Vereador Márcio Aparecido, que apenas estava dando uma resposta ao que 
foi dito por ele. Afirmou que o vereador Márcio Aparecido não pode querer dar uma de ‘bonzinho’ 
agora, porque quando foi presidente ‘empurrou’ projetos de forma ilegal para serem sancionados no 
dia 31 de Dezembro de 2020, sem o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
Disse ainda, que o Vereador Márcio Aparecido denunciou o prefeito Phellipe Brito por não estar 
pagando o pessoal. Afirmou que o ex-presidente Márcio Aparecido teve o seu apoio por muito 
tempo, mas acabou desprezando os se s aliados para ficar ao lado de quem estava no poder, que agora 
não adianta ficar fazendo ‘teatro’ para os demais vereadores. Sobre a votação, afirmou que é preciso 
ter maioria simples dos votos, que na presente sessão foram obtidos os votos necessários para 
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aprovação. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Ronaldo da Silva Rocha : Comentou a 
votação do projeto de lei de doação do terreno para a Câmara de Vereadores, afirmando que na 
oportunidade votou contra e justificou dizendo que só votaria a favor se tivesse certeza da legalidade 
e que até o presente momento não tem essa certeza, salientando que a questão está em discussão na 
justiça para verificar se é legal ou não tal doação. Disse ter conversado com o Advogado Dr. 
Helcônio sobre essa questão, e que ele já lhe deu algumas explicações, afirmando que não poderia ter 
votado a favor se tinha dúvida quanto à legalidade. Acrescentou ter sido contra também ao projeto de 
lei que autorizou o poder executivo a parcelar os débitos com a Coelba, bem como, o projeto que 
autorizava o pagamento do 13º salário para os vereadores.  Enfatizou que todos os projetos votados 
na presente sessão são de grande valia para o município, destacando que o projeto autorizando a 
venda da frota antiga vai possibilitar a aquisição de novos veículos, que o povo merece esse 
benefício. Comentou que recentemente um parente seu precisou ser transportado às pressas para 
Itabuna, que a ambulância estava quebrada, que foi preciso pegar a ambulância usada para transporte 
de pacientes com COVID para levá-la. Afirmou que a frota está muito defasada, que os veículos 
estão precisando de pneus novos, voltando a dize que será de grande valia a aquisição de novos 
veículos, que isso vai dar mais conforto para os pacientes, principalmente os que fazem tratamento 
contra o câncer e hemodiálise. Disse que o Presidente questionou o uso do telefone celular durante as 
sessões, mas que ele mesmo fica conversando com o Vereador Almir e com a Secretária durante a 
sessão e não presta atenção na fala dos vereadores, afirmando ser preciso prestar atenção no que os 
vereadores estão dizendo durante as sessões.Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Almir  
comentou a discussão do projeto da energia solar, afirmando que na época da votação do projeto de 
lei para parcelamento dos débitos com a Coelba, nenhum vereador da base governista solicitou 
informação sobre quais contas entrariam nesse parcelamento, que o então presidente Márcio 
Aparecido não fez nenhum questionamento neste sentido, que ele quer que essa informação conste 
em ata para que as pessoas vejam o que está acontecendo no legislativo atualmente e o que acontecia 
antes.Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente afirmou que a sessão é extraordinária e que só 
devem ser tratados assuntos que estão na pauta, mas que alguns vereadores já abordaram outros 
assuntos e, por questão de bom senso, ele não pode mais negar a fala para outros vereadores e que, 
por essa razão, vai permitir que todos que queiram façam uso da palavra. Em seguida, usaram da 
palavra os seguintes Vereadores: Ver. Adriano Silva Machado : Falou que a gestão anterior quis 
enfiar vários projetos ‘goela abaixo’ dos vereadores, querendo que as matérias fossem votadas ‘na 
raça’, que alguns vereadores não estavam de acordo e solicitavam mais explicações, mas não eram 
respeitados. Disse que agora Ituaçu está ‘nos trilhos corretos’, que é preciso trabalhar com respeito às 
leis, que o prefeito Phellipe Brito é um homem honesto e trabalhador. Afirmou estar sentindo que 
algumas pessoas estão sentindo a perda do poder e estão irritadas com isso, citando o ex-presidente 
Márcio Aparecido como exemplo disso, ressaltando, que o seu grupo dizia que daria uma goleada de 
2.500 (dois mil e quinhentos) votos de frente, mas acabou tomando uma ‘lavada’.Ver. José Antônio

 
Brito Fontana: Saudou a todos os presentes, ao tempo em que, fez um convite para que os 
vereadores visitem a garagem do município para ver de perto a situação da frota municipal, 
enfatizando que na sessão anterior ouviu muitas cobranças ao Prefeito Phellipe Brito, achando que os 
vereadores têm o direito de cobrar a melhoria das estradas, mas que é preciso ter bom senso e saber 
esperar até que seja resolvida essa questão das máquinas. Disse que as máquinas estão sucateadas, 
que por isso estava convidando os vereadores para ir visitar a garagem, afirmando que o ‘desmanche’ 
foi grande na gestão passada, feito por um ‘Lalau’ que passou pela Prefeitura. Dando continuidade, o 
Edil destacou que o ex-Secretário de Administração, Senhor Vanildo Araújo, precisa ser convocado 
para dar explicação sobre o não repasse ao INSS dos recursos que foram descontados na folha de 
pagamento, sobre o que foi feito com esse dinheiro. Solicitouao Senhor Presidente que fosse feito o 
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convite ao Senhor Vanildo, na condição de ex-secretário de administração, para que este compareça 
para prestar os esclarecimentos, afirmando que o povo quer saber, que os vereadores têm obrigação 
de cobrar essa informação, que é preciso cobrar de quem estava trabalhando no setor. Disse ainda, ser 
preciso cobrar uma explicação do ex-secretário de transportes sobre o estado que foi deixado o 
maquinário. Afirmou que o vereador deve votar do jeito que achar melhor, que o povo vai tomar 
conhecimento de como ele votou, tendo a certeza de que o prefeito Phellipe Brito só vai encaminhar 
projeto em benefício do povo, que não vai mandar projeto em benefício próprio, destacando que o 
ex-prefeito Albercinho só mandava projetos em benefício do povo. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio de ofício ao funcionário que cuida de um poço artesiano para que ele esclareça a 
questão do seu horário de trabalho na comunidade da Boa Vista, afirmando que o referido 
funcionário não está cumprindo a sua jornada de trabalho, que o nome do funcionário é Valdir dos 
Santos Pires. Disse que recebeu duas denúncias anônimas de que ele não estaria cumprindo o seu 
horário de trabalho, que ele faz a ligação e depois vai para a sua roça, que se ele é funcionário 
público, precisa cumprir o seu horário de trabalho. Afirmou que quer essa explicação do funcionário 
pessoalmente, que o referido funcionário é muito bom para criticar os outros em rede social.  
Continuando, o Vereador José Antônio, parabenizou o Senhor Presidente pelo trabalho que está 
fazendo, afirmando ser louvável ele permitir que outros assuntos sejam tratados na sessão 
extraordinária, afirmando que há pouco tempo esteve na Câmara, em companhia do ex-prefeito e o 
acesso deles ao plenário não foi permitido, que isso é um absurdo, ressaltando que ele já havia sido 
eleito vereador e já havia sido diplomado. Mencionou que algumas pessoas hoje estão se fazendo de 
bom samaritano, achando que as coisas podem mudar de uma hora para a outra, mas que não é assim, 
que é preciso fazer tudo direito, que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. 
Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, destacou que a 
Câmara de Vereadores é uma casa de lei, é a casa do povo, que todos os vereadores têm o direito de 
expressar a sua opinião para ajudar a melhorar cada vez mais o município. Sobre o pedido do 
Vereador José Antônio, afirmou que Valdir é funcionário do município e se houve uma denúncia, 
cabe ao poder executivo abrir processo administrativo para investigar se procede ou não, que não 
cabe ao poder legislativo convocar funcionário da prefeitura para verificar se está cumprindo ou não 
a sua carga horária. Disse que não sabe qual o regime de trabalho do funcionário, se ele trabalhava 
em regime de ‘turnão’ na gestão passada, se houve mudança na atual gestão e se esta mudança foi 
comunicada ou não ao funcionário. Por ordem, o Vereador José Antônio questionou se ele, no 
exercício do cargo de vereador, não tem autonomia para convocar um funcionário para prestar 
esclarecimento se entender que está havendo prejuízo para os cofres do município.Dando 
continuidade, o Senhor Presidente afirmou que qualquer vereador tem autonomia para exercer o seu 
mandato, mas que no caso em questão, o vereador tem que solicitar ao poder executivo que tome as 
providências cabíveis, que instaure processo administrativo para averiguar se o funcionário está 
cumprindo ou não a sua carga horária. Nadamaishavendoatratar,oSenhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão extraordinária, solicitando que lavrasse a presente Ata que após 
lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro 
Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ituaçu-BA, em vinte e três de fevereirode dois mil e vinte e um. 
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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.  Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 Cesa r 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,Ronaldo da Silva 
Rocha,Tertulina Silva Andrade, José Antônio Br ito Fontana. Ausente o Vereador Ednei Novais 
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) –Ofício nº 07/2021, datado de 
10 de fevereiro do corrente ano, encaminhado pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor 
Fernando Silva Ávila, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, Senhor 
José César Wanderley Brito, solicitando a indicação dos substitutos como membros titular e 
suplente para comporem o Conselho Municipal de Educação; b) -  Ofício nº 05/2021 – Ass. 
Jurídico do Município; Ofício GPJ – nº 05/2021, datado de vinte e cinco de fevereiro do ano em 
curso, encaminhado pelo Assessor Jurídico do Município de Ituaçu, Dr. Helcônio Brito Moraes, 
ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, Senhor José César Wanderley 
Brito, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, M.D Presidente da Câmara 
Municipal – Ituaçu-Bahia. Ofício GPJ – nº 05/2021. Ituaçu/BA, 25 de fevereiro de 2021. Ref: 
Projeto de Lei Municipal nº 03/2021. Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia 
Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, 
informações complementares a cerca do Projeto de Lei Municipal nº 03/2021, a fim de dirimir 
eventuais dúvidas dos membros desta Casa Legislativa, 1 – Dos termos da disposição do Projeto 
de Lei: Primeiramente se faz necessário informar que o presente projeto de lei está em 
consonânciacom a Cédula do Tesouro Nacional que autoriza o fornecimento de crédito para os 
entes federativos e ou instituições delas representantes, não sendo crível sua modificação, em 
razão das exigências contidas para a aprovação do financiamento. 2 – Da estimativa e orçamento: 
Trata-se de estimativa/orçamento, que tem por objeto o Fornecimento de Sistema de Energia 
Fotovoltaica conectado à rede elétrica, com POTÊNCIAde 1.4MW mês. A capacidade de 
produção estimada neste orçamento tem por base a média do consumo das unidades consumidoras 
do município de Ituaçu. O orçamento contempla todo o processo de instalação e aprovação do 
sistema junto a Concessionária de Energia Elétrica, considerando todas as licenças pertinentes e 
em obediência a resolução ANEEL nº 687/2015. Certos de sermos congratulados com a aprovação 
do presente projeto de lei, reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, 
Helcônio Brito Moraes – Assessor Jurídico do Município de Ituaçu. c) – Indicação apresentada 
pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, abaixo transcrita: I -Ituaçu (BA), 26 de Fevereiro 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: “RETORNO DO ATENDIMENTO MEDICO NA LOCALIDADE DO POVOADO DE 
GUIGO”. JUSTIFICATIVA:  A localidade do Guigó é povoada em sua grande maioria por pessoas 
de idade evoluída, bem como, com altos índices de doenças de hipertensão e diabetes e 
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corriqueiramente esses residentes necessitam fazer consultas medicas para atualização de receitas 
e acompanhamentos da saúde. Desta maneira, é necessário o atendimento medico, mesmo que 
uma vez por semana naquela comunidade, pois a idade elevada de muitos moradores impede de 
deslocar-se ate a sede e/ou unidade de saúde próxima. Há de considerar que já existem instalações 
necessárias para recebimento do profissional na referida localidade e que o atendimento desta 
demanda é de grande valia para manutenção da saúde preventiva daquele povo. 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. —Reinalvo Rocha Ferreira Vereador – PP; d) – 
Indicações apresentadas pelo Vereador José An tônio Brito Fontana, abaixo transcritas: I -Exmo. 
Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Ituaçu – 
Bahia; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores Ituaçu (BA), 26 de Fevereiro 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: “ROÇAGEM E TAPA BURACO DA 

REGIÃO DA CAATINGA ENTRE BARREIRO E SALININHA”. JUSTIFICATIVA:  O tempo chuvoso 
é comum trazer consigo o avanço da vegetação naquelas localidades, devido prioritariamente a 
facilidade de propagação vegetativa, próprio do bioma da caatinga. Desta maneira, faz necessário 
a constante roçagem das Estradas vicinais, haja vista, que a falta desta manutenção poderá 
acarretar prejuízos aos munícipes bem como facilita para possíveis acidentes, tendo em vista a 
formação de galhos e arbustos que se entrelaçam nas vias vicinais, prejudicando a visibilidade, por 
isso, com a urgência que o caso requer, solicito providencias imediatas na adequação da via 
vicinal. Aliado a essas benfeitorias, solicito ainda que seja viabilizada a melhoria no acesso, 
promovendo um tapa buraco a fim de amenizar a situação de moradores daquelas imediações 
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; II –Exmo. Senhor José César Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores.Ituaçu (BA), 26 de Feve reiro 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: “CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CANA BRAVA”. JUSTIFICATIVA: Os 
moradores daquela Região são pessoas que gostam da prática desportiva, levando-se ainda em 
consideração que, a pratica do esporte na modalidade de FUTSAL é uma das mais praticadas nos 
tempos atuais, sendo também, um bem a saúde, um lazer e bem estar para todos. Como é sabido 
que aquela Região anseia com a construção de uma Quadra Esportiva, portanto, nada mais justo 
atender uma reivindicação dos moradores da zona rural, vez que, esta solicitação trará benefícios 
não somente para os moradores daquela Região, mas também para todas as Regiões 
circunvizinhas, principalmente quando das realizações dos torneios. ESPORTE E SAÚDE, É 
LAZER, É VIDA. Certo do acolhimento de Vossa Ex celência 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; III - Exmo. Senhor  José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 26 de Fevereiro 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: 
“MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE BOCA 
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DA MATA”. JUSTIFICATIVA : A Manutenção e requalificação da passagem molhada na localidade 
de Boca da Mata trarão melhores condições de vida para os moradores daquelas comunidades, 
sobretudo, nos transportes dos seus produtos agrícolas e de estudantes, tendo em vista que o 
Colégio encontra-se a poucos metros do córrego que corta aquele povoado, também faz necessário 
lembrar-se da locomoção de pessoas nas horas difíceis da doença, necessitando de socorro médico. 
Deste modo a viabilização da recuperação daquele acesso, ameniza os transtornos causados pelas 
chuvas, principalmente no período de maior precipitação, com acumulo de águas que inclusive 
retornam para as imediações do colégio ali construído dificultando o ir e vir dos cidadãos, 
estudantes e dos veículos que transitam por aquela estrada vicinal transportando principalmente 
alimentos oriundos da agricultura família, 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. 
Jose Antônio Brito Fontana Vereador - PSB ; IV – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Ver eadores. Ituaçu (BA), 26 de Fevereiro 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: “COBERTURA DO ESPAÇO DA PRAÇA DA FEIRA — LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO DE ITUAÇU/BA E AQUISIÇÃO DE BARRACAS 
PADRONIZADAS PARA FEIRANTES”.JUSTIFICATIVA : Como em todo interior as feiras livres são 
caracterizadas pelas reuniões de Agricultores, autônomos, artesãos e demais interessados que 
comercializam seus produtos e garantem sustentos para suas famílias. Não diferente, no Município 
de Ituaçu as feiras são realizadas aos sábados e reúnem uma quantidade considerável de 
comerciantes e consumidores, As feiras livres, além dos aspectos culturais de sua tradição, com 
suas inúmeras características exclusivas, tem fundamental importância inclusive para o 
abastecimento da cidade, já que está localizada no centro do município de Ituaçu, abordando todas 
as classes econômicas do Município, o que ressalta-se a importância econômica. Assim sendo, o 
local apropriado para abrigar os feirantes e consumidores, não reúne condições necessárias de 
qualidade de vida e conforto para essas pessoas, que laboram sob os fortes raios de sol, tornando-
se necessária e urgente a viabilização de cobertura daquelas imediações para melhor servir a 
população de Ituaçu 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. e) - Indicações apresentadas pelo Vereador Adriano Silva Machado, abaixo 
transcritas: I–Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 26 de Fevereiro de 2021. Senhor Presidente, | Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, autoria, abaixo 
transcrita: para que seja as indicações de minha INDICAÇÃO:  “Construção de Academia ao Ar 
Livre na Rua do Bonfim, Bairro Nossa Senhora do Alivio”. JUSTIFICAT IVA - A pratica de 
exercício ao ar livre, traz diversos benefícios aos moradores daquela rua que constantemente 
praticam atividade de caminhadas durante o período noturno, Há de considerar os principais 
melhoramentos que somam ao lazer e a estética daquele logradouro com a construção da 
academia, incluindo a gratuidade dos exercícios, o bem estar físico e mental,melhoramento da 
integração social, a comunicação das pessoas, a diminuição de riscos de doenças provocadas pelo 
sedentarismo, entre outros benefícios. 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. 
Adriano Silva Machado - Vereador- PSB; II - Exmo. Senhor José César Wanderley Brito,MD. 
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Presidente da Câmara Municipal de Vereador es. Ituaçu (BA), 26 de Fevereiro de 2021. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelênci a, para que seja encaminhada ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, as indicações de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:

 

“Construção de Quadra Poliesportiva na Localidade do Povoado de Guigó”. JUSTIFICATIVA  — 
A construção de uma quadra poliesportiva na Localidade do Guigó trará maior qualidade de vida à 
população que terá um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e 
concomitantemente conduzirá a aqueles moradores uma melhoria na saúde. Agregando benefícios 
à comunidade e a possibilidade de envolver jovens e crianças em atividades esportivas e de lazer, 
intencionando assim afastá-los de vícios e outras mazelas do mundo moderno. O esporte se 
destaca como elemento de integração social, e viabilizar o incentivo a prática esportiva é criar 
artifício de valorização da autoestima pessoal de cada cidadão, incentivando-os à educação e 
melhoria de sua formação pessoal, distanciando definitivamente das drogas e outros vícios que 
persistem ao redor de nossa sociedade. Portanto, o objetivo da construção da quadra em questão é 
fazer com que as crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar as mais diversas 
modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva. 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. Adriano Silva Machado Vereador- PSB; f) -Indicação apresentada 
pelo Vereador Sivaldo Ferreira da  Silva, abaixo transcrita:Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Ituaçu (BA), 25 de Fevereiro 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: “Recuperação da Estrada que liga os Povoados de TRANQUEIRAS — MOMONA 

— BOCA DA MATA — OVELHA E CATINGUEIRO,  também os acessos que inclui AÇUDE”. 

JUSTIFICATIVA : Ressaltam-se as más condições das referidas estradas, ocasionando sérios 
problemas aos seus usuários, principalmente com o deslocamento do produtor rural, para 
escoamento de suas produções agrícolas, advindas da Agricultura Familiar, que necessariamente 
precisam transportar seus produtos para serem comercializados semanalmente e ainda os 
Munícipes que deslocam para sede, para tratamento de saúde e demais cuidados médicos. Desta 
maneira, requer imediata intervenção do poder publico para sanar as referidas dificuldades. Certo 
do acolhimento de Vossa Excelênci a e demais Pares desta Casa, tendo a certeza de que o nosso 
Chefe do Poder Executivo, não medirá esforços para junto a COELBA — Grupo Neoenergia, a 
fim de solucionar essa importante ação, dado a sua necessidade, subscrevo-me, Atenciosamente. 
Sivaldo Ferreira da Silva Vereador – PP; g) – I ndicações apresentadas pelo Vereador José César 
Wanderley Brito, abaixo transcrita: I - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores Ituaçu (B A), 26 de fevereiro de 2020.  Senhor Presidente, 
Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: 
“CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LO CALIDADE DE RIACHO DO BONITO”. 

JUSTIFICATIVA : O beneficio de uma quadra poliesportiva no Povoado de Riacho do Bonito trará 
maior qualidade de vida à população que terá um local apropriado para realizar suas atividades 
esportivas e recreativas, dispondo de espaço adequando para realização de qualquer momento 
festivo e paralelamente conduzirá a aqueles moradores uma melhoria na saúde, agregando 
benefícios à comunidade e a possibilidade de envolver jovens e crianças em atividades esportivas 
e de lazer, com intenção primordial de assim afastá-los de vícios outros problemas sociais da 
atualidade O esporte se destaca como elemento de integração social, viabilizar o incentivo a 
prática esportiva é sobretudo, criar meios que valorizam a autoestima pessoal de cada cidadão, 
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incentivando-os à educação e melhoria de sua formação pessoal, distanciando definitivamente de 
todos os males que lhes afligem Portanto, o objetivo da construção da quadra em questão é fazer 
com que as crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar as mais diversas 
modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva, bem como dispor de 
um local para promoção de eventos e encontros da comunidade com segurança. 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 César Wanderley Brito - Vereador - PP 
;Prosseguindo, o Senhor Presidente, saudou a todos os presentes, e em atenção ao Ofício 
encaminhado pelo Secretário Municipal de Educação, disse que indicava os vereadores José César 
Wanderley Brito e Almir Santos Pessoa, como membros titular e suplente, respectivamente,  para 
comporem o Conselho Municipal de Educação, ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis 
por cinco minutos para fazer comentários sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra, os 
seguintes Vereadores: Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha : Saudou a todos os presentes, e em 
seguida, o Edil disse serem pertinentes as informações apresentadas pelo Poder Executivo acerca 
do projeto de lei nº 003/2021, porém falta esclarecer o parágrafo único do referido projeto, 
destacando que os recursos do financiamento poderão ser usados na execução de obras e serviços 
públicos e saneamento. Disse ainda, que o poder executivo também não apresentou a minuta do 
contrato junto ao Desenbahia, enfatizando que precisa disso para saber em quantas parcelas o 
município vai pagar. Mencionou que a sua comissão ainda não recebeu as informações solicitadas. 
Sobre as indicações e ofícios apresentados, falou que são pertinentes e que tem o seu apoio, 
destacando que o município é pequeno, que tem muitas demandas e não tem receita própria, é 
dependente basicamente dos recursos recebidos do FPM, sendo preciso recorrer ao legislativo para 
autorizar a realização de financiamento, que são necessários, porém é preciso esclarecer alguns 
pontos para que o projeto seja votado. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao 
Assessor Jurídico da Prefeitura, para fazer algumas considerações acerca do Projeto de Lei nº 
003/2021. Fazendo uso da palavra, Assessor Jurídico da Prefeitura, Dr. Helcônio Brito

 Moraes, saudou a todos os presentes, disse ter entrado em contato com o Desenbahia após a 
sessão extraordinária para buscar máximo de informações possíveis para fornecer ao legislativo 
municipal, que entende a necessidade de que as coisas sejam feitas da forma mais transparente 
possível, e que fez a solicitação das informações. Afirmou que o projeto de lei foi encaminhado ao 
município pelo próprio Desenbahia, que é preciso ser aprovado nestes termos para que o crédito 
seja registrado junto ao Tesouro Nacional, ressaltando que o projeto não poderá sofrer 
modificações, que se for apresentada alguma emenda modificativa, pode inviabilizar a contratação 
do crédito. Mencionou que as cláusulas visam garantir que se for necessário algum investimento 
em infraestrutura urbana ou em saneamento para viabilizar o projeto, os recursos estejam 
garantidos. Disse que após a aprovação do projeto, o município vai iniciar os trâmites junto ao 
Desenbahia para estabelecer prazos de pagamento, enfatizando que o prazo máximo é de dez anos, 
com um ano de carência. Afirmou que o município não tem interesse em prolongar esse 
financiamento para o prazo máximo, enfatizando que inicialmente a ideia é terminar de pagar 
ainda no período da atual gestão, já que a instalação da energia fotovoltaica vai gerar uma boa 
economia para os cofres públicos. Disse acreditar ser bem provável que o executivo quite esse 
débito antes do final da atual gestão, mas que o legislativo precisa estar ciente de que esse prazo 
pode chegar a dez anos, com um ano de carência. Afirmou que só no período de carência, o 
município pode economizar cerca de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Falou que gostaria 
de trazer mais informações para os vereadores, mas que é isso que tem no momento. Afirmou que 
os demais detalhes só serão possíveis após a realização do projeto, que a área mínima exigida para 

Fl. 18 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 36

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

09 DE ABRIL 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

 

a instalação do sistema é de um hectare só para as placas solares, sem contar a estação para 
interligação com a rede da Coelba. Salientou que a sede do município não tem nenhum local que 
comporte tal instalação, destacando que existe a possibilidade de usar a placa solar como 
cobertura, que o vereador José Antônio indicou que as placas sejam usadas para fazer a cobertura 
da feira livre, que o poder executivo procurou se informar sobre essa possibilidade, mas foi 
informado pela ANEEL que não é permitido o uso das placas para fazer cobertura em local de 
convívio. Afirmou que as placas podem ser usadas na cobertura de garagem, por exemplo, mas 
não podem ser usadas na feira livre porque as pessoas permanecem e convivem neste local. Disse 
que seria muito bom se fosse possível. Em seguida, o Vereador Márcio Aparecido questionou 
sobre o pagamento dos beneficiados pela Lei Audir Blanc, ressaltando que vai beneficiar artesão e 
artistas do município, que essas pessoas estão impedidas de trabalhar em razão das restrições 
impostas pelo governo do estado, que seria de grande valia o recebimento deste benefício. Disse 
ter sido procurado pelos beneficiados, e que sugeriu a eles que tentem resolver a questão de forma 
amigável com o poder executivo, que chegou a ser realizada uma reunião para tentar resolver essa 
questão, que foi dito por alguém da administração municipal que o projeto teria sido votado errado 
pelo poder legislativo, que está sentindo que não haverá uma solução amigável para essa questão, 
que em razão disso solicitou ao Ministério Público que marcasse uma audiência entre as partes 
para tentar resolver. Afirmou que  se o município conseguisse encontrar uma forma legal de efetuar 
os pagamentos aos artistas, seria muito bom, pedindo ao Assessor Jurídico que dê as explicações.  
Em questão de ordem, o Vereador Almir  afirmou que o questionamento está fugindo ao tema em 
discussão, que é a instalação da energia fotovoltaica. Voltando a usar da palavra, Dr.  
Helcônioafirmou que o projeto de lei em questão, vai beneficiar o município, que o próprio 
vereador Márcio Aparecido já defendeu a instalação da energia fotovoltaica anteriormente, 
ressaltando que não vê a conduta do Vereador co m uma tentativa de fazer qualquer tipo de 
retaliação ao poder executivo, que não acredita nisso. Sobre a Lei Audir Blanc, afirmou ter 
acompanhado o processo de votação no legislativo municipal, que foi criada muita polêmica em 
torno da votação deste projeto, mas que houve uma demora na apreciação do mesmo, não sabendo 
dizer o porquê de taldemora, que não sabe se o poder executivo demorou em encaminhar o projeto 
para a Câmara de Vereadores, que não sabe se a demora ocorreu em razão de atrasos no trâmite na 
própria casa legislativa, que não pode opinar sobre essa questão. Afirmou que o Parecer da 
redação final do projeto de lei é da competência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final, que o prazo não foi respeitado, que o projeto de lei foi aprovado no dia 24 de dezembro, que 
o dia 25 foi feriado, que em seguida veio o final de semana, destacando que estes dias não são 
usados na contagem dos prazos, que a contagem do prazo se iniciou no dia 28e se encerrou no dia 
31 de dezembro de 2020. Que até essa data o Verea dor Almir, ou alguém delegado por ele, estaria 
hábil para realizar a emissão do parecer final para encaminhamento ao poder executivo para 
sanção. Afirmou que o parecer foi apresentado pelo Vereador Siva ldo Ferreira da Silva antes do 
prazo, que a lei foi sancionada no dia 30 de dezembro de 2020, antes do prazo final da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final. Ressaltou que isso trouxe uma celeuma jurídica, que para 
realizar o pagamento tem que haver um empenho, e para que o empenho possa existir, é preciso 
que haja uma lei aprovando a dotação orçamentária autorizada pelo poder legislativo. Falou que 
em razão desse possível vício na formação da lei, a atual gestão não está sentindo segurança 
jurídica para efetuar os pagamentos. Mencionou que os recursos estão empenhados, que ninguém 
recebeu, que todas essas questões foram levadas ao conhecimento do Ministério Público, que o 
atual presidente da Câmara já recebeu um ofício encaminhado pelo Vereador Almir com o parecer 
que seria apresentado ao projeto de lei, que é preciso definir se a lei aprovada pela Câmara de 
Vereadores é válida ou não, se existe vício ou não na sua aprovação, que não cabe ao poder 
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executivo dizer isso, que cabe ao Ministério Público avaliar e dizer se pode ou não pagar. Afirmou 
que se o Ministério Público der um parecer favorável ao pagamento, o poder executivo vai pagar. 
Disse que determinadas pessoas relacionadas para receber o benefício não são trabalhadores da 
cultura nos termos exigidos pela Lei Audir Blanc, mas que a comissão aprovou e eles foram 
selecionados para receber os recursos. Falou que será necessário realizar uma triagem com relação 
às pessoas que vão receber o benefício, que a maioria tem direito e vai receber tão logo o 
Ministério Público se manifeste favoravelmente ao pagamento, mas que algumas vão precisar 
comprovar a atividade cultural, que a simples apresentação de uma autodeclararão de que 
trabalhar com atividade cultural não pode ser servida como meio de prova, que é preciso haver 
comprovação do exercício da atividade por um período mínimo de dois anos, e que nenhuma das 
pessoas selecionadas comprovou isso com provas documentais, com fotos, vídeos, declarações de 
terceiros. Afirmou que todas essas questões também foram levadas ao conhecimento do Ministério 
Público, que se o Ministério Público se manifestar contrariamente ao pagamento, ninguém vai 
poder receber pelo empenho que foi feito, que será preciso aguardar o governo autorizar a 
realização de um novo processo de pagamento, que se o Ministério Público emitir parecer 
favorável ao pagamento, o empenho é válido e os pagamentos serão realizados. Disse que o 
município só vai fazer alguma coisa após a emissão do parecer do Ministério Público e após a 
realização das verificações necessárias, que o poder executivo está ciente da necessidade das 
pessoas, que a maioria dos beneficiados faz jus ao recebimento, que algumas pessoas sustentam 
que quem recebeu o Auxílio Emergencial não tem direito ao benefício da Lei Audir Blanc, que 
isso não tem embasamento legal, que a atual gestão tem o interesse em esclarecer essa questão o 
quanto antes. Sobre a reunião realizada, afirmou ter dito exatamente o que disse naquele momento 
aos vereadores, que talvez não nos mesmos termos. Disse que não há intenção por partes da 
administração municipal de atribuir culpa a ninguém pelo ocorrido, que não houve tentativa de 
macular a imagem do ex-presidente da Câmara, ressaltando que tem profunda admiração e 
respeito pelo Vereador Márcio Aparecido, que entende  que haja divergências de opiniões entre as 
pessoas, que nunca usou essas divergências para tentar denegrir a imagem de ninguém, com 
exceção de um vereador que passou por esta casa legislativa. Afirmou que os vereadores são 
pessoas de bem, que atuam em favor das suas comunidades, que essas são as suas informações e 
que está à disposição para prestar novos esclarecimentos se necessário. Fazendo uso da palavra o 
Vereador José Antônio  agradeceu ao Advogado Dr. Helcônio Brito pela explanação, e 
questionou ao Vereador Márcio  Aparecido se ele estava satisfeito com a explanação? 
Em resposta. oVereador Márcio Aparecido  afirmou ter gostado da explicação dada pelo 
Assessor da Prefeitura, que acredita nas palavras dele, que não está duvidando do que foi dito, mas 
que para deixar tudo documentado, as informações deveriam ter sido solicitadas por escrito, 
através de ofício e os documentos deveriam ter sido entregues ao legislativo. Disse que as 
informações deveriam vir para a Câmara por escrito, que isso seria de muita utilidade, que na vê a 
necessidade de aprovar esse projeto em tão pouco tempo, que o projeto de lei chegou ao 
legislativo há apenas oito dias, que é pertinente haver uma maior discussão e debate para que a 
população fique bem esclarecida. Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  questionou ao 
Vereador Márcio Aparecido quem designou o Ve reador Sivaldo Ferreira como relator da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em resposta, o Vereador Márcio

 
Aparecidodisse, que daria a resposta em outra oportunidade. Voltando a fazer uso da palavra, o 
Vereador José Antônio Fontana  afirmou ter ficado muito satisfeito com a explanação feita pelo 
Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito, que só tinha a agradecê-lo pela sua presença e solicitou ao 
Senhor Presidente que fosse dada continuidade na sessão. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 
solicitou ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo, que prestasse esclarecimentos acerca do 

Fl. 19 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 38

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

09 DE ABRIL 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

 

Ofício protocolado pelo Vereador  Almir Santos Pessoa, acerca dos projetos de leis sancionados 
pelo poder executivo no dia 31 de dezembro de 2020. Inicialmente, o Assessor Jurídico, Dr.

 

Jônatan Nunes Meireles,saudou a todos os presentes, e destacou que o seu objetivo é cuidar 
apenas da parte técnica, que se não tivesse como dar uma resposta imediata aos questionamentos 
feitos, iria procurar se inteirar mais sobre o assunto e buscar subsídios para apresentar 
posteriormente um parecer. Com relação à Lei Audir Blanc, afirmou estar havendo uma discussão 
superada porque o referido projeto já foi votado e aprovado por esta casa legislativa, ressaltando 
que a competência da Câmara de Vereadores se esgotou quando o projeto foi sancionado pelo 
Poder Executivo e virou lei. Enfatizou que existem instrumentos legais para combater a 
promulgação de lei com vícios legislativos, e que cabe ao Poder Executivo ingressar com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade da Lei, que o município não pode descumprir uma lei sob a 
alegação verbal de que existe um vício legislativo na sua aprovação. Afirmou que não quer, neste 
momento, adentrar no mérito se houve ou não o vício legislativo, que de forma perfeita ou 
imperfeita a lei foi sancionada pelo poder executivo, e que somente com a propositura de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade é que o município poderá sustar os efeitos da lei. Falou que 
o município não pode sustar os efeitos da lei co m a simples alegação de que houve o vício, e que 
em relação aos pagamentos, o município pode sustar os pagamentos se entender que são indevidos 
e que não exista a comprovação dos requisitos da Lei Audir Blanc. Citou como exemplo, o 
Auxílio Emergencial pago no ano anterior pelo governo federal, que algumas pessoas chegaram a 
receber a primeira parcela, mas depois o governo federal identificou que a pessoa não atendia aos 
requisitos e suspendeu os demais pagamentos. Disse que muitas pessoas terão que devolver o 
auxílio recebido no momento da Declaração do Imposto de Renda. Dando continuidade,Dr.  
Jônatanafirmou que não cabe mais ao poder legislativo discutir o processo legislativo do projeto 
de lei neste momento, que a competência da Câmara de Vereadores já se exauriu, salientando que 
se o Vereador Almir exarou ou não o seu parecer,  que se houve um erro legislativo ou não, não 
compete mais ao poder legislativo dizer se a lei é constitucional ou não. Afirmou que o município 
pode encaminhar projeto de lei para a Câmara revogando a Lei aprovada anteriormente, ou 
ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, que estes são os instrumentos jurídicos, 
que não está entrando no mérito se houve ou não vício legislativo. Colocou-se à disposição para 
prestar novos esclarecimentos, caso sejam necessários, pedindo desculpas caso tenha sido mal 
interpretado.Fazendo uso da palavra, o Vereador Almir  falou que não estava questionando a lista 
de beneficiados, que este questionamento será feito posteriormente após ser decidida a legalidade 
da aprovação da lei ou não. Afirmou que o ex-presidente da Câmara burlou a lei, que ele não 
respeitou o prazo e delegou poder a um membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final sem autorização do Presidente desta comissão. Destacou que o parecer foi exarado pelo 
Vereador Sivaldo Ferreira da Silva no dia 28 de dezembro, que o prazo legal para apresentação do 
parecer ainda não havia se esgotado, ressaltando que o Presidente quis que os projetos fossem 
sancionados pelo prefeito de qualquer forma. Afirmou que o Presidente não tem o poder de 
delegar relator no âmbito das comissões, que o prazo legal ainda não havia se esgotado, que este 
era o questionamento feito pelos vereadores que subscrevem o Ofício e pelo município. 
Voltando a fazer uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Jônatan  afirmou que talvez não tenha 
se feito entender, que em nenhum momento adentrou no mérito da questão sobre a existência ou 
não de vício legislativo na tramitação do projeto de lei. Disse que, partindo do pressuposto de que 
o Vereador Almir esteja 100% (cem por cento) certo no seu questionamento, ainda assim esta 
discussão está superada no âmbito do poder legislativo, porque o projeto de lei já foi sancionado 
pelo poder executivo, que a discussão sobre a inconstitucionalidade ou não da lei sancionada cabe 
ao Poder Judiciário. Falou que para isso o município precisa ingressar com uma Ação, ou então 
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encaminhar um projeto de lei para revogar a lei sancionada. Disse que a discussão dessa matéria 
no âmbito do legislativo não vai resultar em nenhum efeito prático, porque não cabe mais ao 
legislativo opinar sobre lei sancionada pelo poder executivo, sendo da competência do poder 
judiciário essa discussão. Afirmou que não está entrando no mérito para debater se houve ou não 
vício legislativo, voltando a dizer, que estava partindo do pressuposto de que o Vereador Almir 
esteja 100% (cem por cento) certo em suas colocações, admitindo de forma abstrata que tenha 
havido o vício legislativo. Enfatizou que a sua fala não deve ser entendida como uma defesa do 
processo legislativo, que ele não estava entrando no mérito dessa questão, que apenas estava 
alertando os vereadores que essa discussão no âmbito do legislativo é inócua, que é uma perda de 
tempo em meio à tramitação de um projeto de lei de extrema importância para o município. Disse 
estar à disposição para conversar mais sobre o tema após a sessão, com a presença de vereadores 
de situação e oposição e do Assessor Jurídico da Prefeitura para se chegar a um consenso sobre o 
tema. Dando continuidade, o Senhor Presidente destacou que o foco da discussão deveria ser o 
Projeto de Lei N.º 003/2021. Fazendo uso da palavra, o Vereador José Antônio  afirmou que essa 
discussão foi iniciada pelo Vereador Márcio Aparecido, que fez o questionamento ao Assessor 
Jurídico, sendo preciso rebater os questionamentos feitos por ele, sob pena de ficar ‘de ruim’ na 
história, salientando que é preciso atentar para a legalidade e o bom andamento das sessões. 
Voltando a usar da palavra, o Assessor Jurídico Dr. Helcônio Brito parabenizou a fala do 
Assessor Jurídico da Câmara, salientando que concordou com as suas colocações. Disse estar 
ciente de que o instrumento legal para discussão da legalidade ou não de uma lei é uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, mas que é preciso levar em conta a excepcionalidade do caso. 
Falou que esse caso é diferente, porque trata de uma questão emergencial, que a Lei Aldir Blanc 
estipulou o prazo final para o pagamento como sendo dia 31 de dezembro de 2020, que em 29 de 
dezembro de 2020 foi editada uma Medida Provisória autorizando que esses pagamentos 
ocorressem no exercício 2021, desde que o empenho fosse realizado no exercício 2020. Afirmou 
não ser mais possível encaminhar um novo Projeto de Lei para a Câmara porque a Lei Aldir Blanc 
não admite, que se o poder executivo ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, vai 
exaurir o prazo de pagamento. Enfatizou que o Poder Executivo está buscando uma solução 
consensual, que o próprio Vereador Márcio Aparec ido está tentando isso através do Ministério 
Público. Mencionou que a administração municipal acredita na possibilidade de resolver essa 
questão de forma consensual, que nem precisaria da intervenção do Ministério Público, mas que a 
participação deste pode ser útil e vai dar mais segurança jurídica. Disse que no seu entendimento 
houve o vício legislativo, que se o Município ingressar com a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, os beneficiados não vão receber os valores, ressaltando que o objetivo da 
administração não é esse, que eles estão tentando encontrar um meio de fazer os pagamentos de 
forma legal, mas que se não houver solução, será  realmente necessário ingressar com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. Afirmou que a questão foi levada ao conhecimento do Ministério 
Público para que este emita o parecer acerca da constitucionalidade ou não da lei, que se for 
verificado vício legislativo, o município não terá como efetuar o pagamento, que se entender que o 
vício não prejudica a sanção do executivo, os pagamentos serão efetuados. Disse ainda, que a 
discussão sobre a referida matéria está realmente superada no âmbito do poder legislativo, que a 
Câmara pode fornecer subsídios para que o Ministério Público dê o seu parecer, indicando como 
ocorreu o trâmite do projeto de lei, esperando que esse esclarecimento seja prestado por parte do 
legislativo, e caso a Câmara não faça isso de maneira espontânea, o Ministério Público deve 
requisitar essas informações. Falou que o objetivo é buscar uma solução pacifica, de entendimento 
entre executivo e legislativo.Na sequência, o Senhor Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, e 
colocou em discussão e votação as seguintes matérias:a) - Segunda e ultima discussão e votação 
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do Projeto de Lei nº 003/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, 
oferecer garantias e dá outras providências”.  Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver.

 

Tertulina Silva Andrade:  Disse ter gostado das explicações dadas pelo Assessor Jurídico do 
Município, afirmando que se for da forma colocada por ele, o projeto será bom para o município, 
mas iria se abster de votar. Ver. José Antônio Brito Fontana:  Questionou se todos os pareceres 
necessários foram emitidos e aprovados pelo plenário antes da realização da segunda discussão e 
votação do Projeto de Lei? Disse acreditar que a Comissão de Obras e Serviços Públicos, 
presidida pelo Vereador Márcio  Aparecido ainda não havia exarado parecer. Fazendo uso da 
palavra, o Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha  afirmou que se absteve de votar na sessão 
anterior porque a sua comissão não recebeu as informações solicitadas ao Poder Executivo. 
Afirmou que somente as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 
Orçamento, emitiram os seus pareceres, destacando que os referidos pareceres foram aprovados 
em plenário, segundo entendimento da Mesa Diretora. Disse que na presente sessão já estava 
sendo realizada a segunda votação. Falou que na sessão anterior, o Vereador Almir tentou 
atropelar o Regimento Interno, mas que ele na condição de Presidente da Comissão de Obras e 
Serviços Públicos, solicitou informações ao Poder Executivo, e naquela oportunidade o Vereador 
Almir disse que se podia fazer como na época em que o Vereador Márcio Aparecido era 
Presidente, que o atual Presidente deveria fazer da mesma forma. Falou que se absteve de votar no 
parecer sobre o Projeto de Lei nº 003/2021, e que o Vereador José Antônio (membro) votou 
favoravelmente, e logo após, o Senhor Presidente decidiu realizar a primeira votação do referido 
projeto de lei.Ver. Almir Santos Pessoa:  Afirmou que cabe ao Presiden te da Câmara cobrar do 
Presidente da Comissão a emissão do Parecer, seja esse a favor ou contra a aprovação do Projeto 
de Lei. Disse que após a emissão do parecer, deve ser realizada a votação. Em seguida, o Senhor 
Presidente, disse que o Artigo 49 do Regimento Interno, diz que a Comissão poderá solicitar 
informações do prefeito, por intermédio do Presidente da Câmara, independentemente de 
discussão e votação. Prosseguindo, questionou ao Vereador Márcio Aparecido qual o parecer da 
comissão sobre o Projeto de Lei N.º 003/2021. O Vereador Márcio Aparecido , voltou a dizer 
que na sessão passada se absteve de apresentar o parecer, e que o Presidente da Câmara 
questionou ao Vereador José Antônio (membro) a sua posição e ele se manifestou favorável à 
aprovação do supracitado projeto de lei, e em seguida, o Senhor Presidente colocou o mesmo em 
primeira discussão e votação.O Vereador Almir esclareceu que não houve empate no âmbito da 
comissão de obras e serviços públicos, que um dos membros se absteve (Ver. Márcio Aparecido), 
o outro (José Antônio) votou a favor, e que o outro membro (Ver. Reinalvo) da comissão não 
estava presente. Voltando a usar da palavra, o Vereador José Antônio  defendeu que o Parecer da 
Comissão de Obras e Serviços Públicos foi aprovado,esclarecendo também, que o Presidente da 
Comissão se absteve de emitir parecer, que ele deu parecer favorável e o outro membro não estava 
presente, que prevaleceu o seu voto favorável pela aprovação do Projeto de Lei e o referido 
Parecer foi aprovado pelo plenário. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Destacou ser membro da 
Comissão de Obras e Serviços Público, que entendeu a colocação feita pelo Assessor Jurídico do 
Município no sentido de que não pode ser apresentada emenda ao Projeto de Lei e que, por essa 
razão, iria se abster de votar. Após  a votação, em questão de ordem, o Vereador Márcio

 
Aparecido solicitou do Presidente que proclamasse o resultado da votação. Também em questão 
de ordem, o Vereador Almir  solicitou ao Senhor Presidente que se licenciasse momentaneamente 
da presidência e também emitisse o seu voto ao mencionado Projeto de lei. Em seguida, o Senhor 
Presidente licenciou-se da presidência e votou a favor da aprovação do mesmo. A votação obteve 
o seguinte resultado: 07(sete) votos favoráveis: (Vereadores: Al mir, Joel, Ronaldo, Sivaldo, 
Adriano, José Antônio e José César)e 03 (três) abstenções: (Vereadores: Márcio Aparecido, 
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Reinalvo e Tertulina). Encerrada a votação, o Senhor Presidente declarou aprovado por maioria 
absoluta de votos, o Projeto de Lei N.º 003/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito, oferecer garantias e dá outras providências”, ao tempo em que, registrou a 
ausência do Vereador Ednei Novais Ferreira, destacando que este Edil votou favoravelmente na 
primeira discussão e votação do citado projeto de lei. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
colocou em discussão e votação as seguintes Indicações: I – Indicação apresentada pelo Vereador

 

Reinalvo Rocha Ferreira, para “Retorno do atendimento médico na localidade do Povoado do 
Guigó, acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos; II - Indicações

 

apresentadas pelo Vereador José Antônio Brito Fontana: * - Construção de uma Quadra 
Poliesportiva na localidade de Cana - Brava; * – Roçagem e tapa buraco da Região da Caatinga 
entre Barreiro e Salininha;* – Manutenção e Requalificação da Passagem Molhada na localidade 
de Boca da Mata;  * – Cobertura do espaço da Feira Livre – Local de realização das Feiras Livres 
do Município de Ituaçu/BA e Aquisição de  barracas padronizadas para feirantes, acima transcritas, 
sendo as mesmas aprovadas por unanimidade de votos; III – Indicações apresentadas pelo 
Vereador Adriano Silva Machado:* – Constru ção de Quadra Poliesportiva na localidade do 
Povoado de Guigó; I* – “Construção de Academia ao ar livre na Rua do Bonfim, Bairro Nossa 
Senhora do Alivio”, acima transcritas, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade de votos; IV  

– Indicações apresentadas pelo Vereador José Cé sar Wanderlei Brito: *  - Construção de Quadra 
Poliesportiva na localidade do Riacho do Bonito; I* – Construção de Passagem Molhada na 
localidade de Mandassaia, acima transcritas, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade de 
votos;  V– Indicações apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva: * – Recuperação da 
estrada que liga os Povoados de Tranqueiras, Mamona, Boca da Mata, Ovelha e Catingueiro, 
também os acessos que inclui Açude; * – Disponibilização de atendimento médico na localidade 
do Povoado de Ovelha, acima transcritas, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade de votos. 
Em seguida, 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. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos 
funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o 
envio de ofício ao poder executivo, afirmando que ofício semelhantes foram enviados em diversas 
oportunidades para o gestor anterior, mas não foram atendidos, esperando que desta vez seja 
diferente. Prosseguindo, solicitou a perfuração de um poço artesiano na comunidade do Espírito 
Santo; quadras poliesportivas para Ingazeira, São José dos Gerais e Bonito; e iluminação e 
manutenção da iluminação pública no povoado da Laranjeira, na altura da casa da Senhora 
Angelina e filhos. Sobre a indicação para cobertura da feira livre, afirmou que o Vereador José 
Antônio tem todo o seu apoio, destacando que fez esse mesmo pedido durante quatro anos ao 
gestor anterior, que os vereadores chegaram a se reunir com representantes do governo da Bahia, e 
que naquela oportunidade foi solicitado aos mesmos que fizessem o pedido de uma obra para o 
município, enfatizando, que alguns vereadores se manifestaram a favor da limpeza da Lagoa da 
Gruta da Mangabeira, que ele e outros pediram o reflorestamento do Rio Mato Grosso, e na 
ocasião afirmou que, se não fosse possível o reflorestamento do Rio Mato Grosso, gostaria que 
fosse feita a cobertura da feira livre. Afirmou ter feito esse pedido diretamente ao Assessor do 
Governador, mas que, salvo engano, o pedido oficial foi o de limpeza da Lagoa da Gruta da 
Mangabeira. Disse ter dado exemplos de outros municípios da região, onde as feiras livres são 
cobertas, a exemplo de Paramirim, afirmando ser de grande importância para os feirantes. 
Solicitou ainda ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo a recuperação 
da estrada da Bateia, em caráter de urgência, afirmando que o trecho está quase intransitável. 
Sobre a Lei Aldir Blanc, afirmou ter gostado muito das explicações dadas pelo Assessor Jurídico 
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do Município, ressaltando que vai levar essas informações ao conhecimento das pessoas que lhe 
questionam, torcendo para que dê certo pagar aos beneficiados. Finalizou agradecendo a atenção 
de todos e desejando um bom dia aos presentes.Ver. Sivaldo Ferreira da Silva:Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, questionou ao Senhor Presidente se já teve resposta do ofício pedindo ao 
poder executivo para que informasse o nome de todos os secretários municipais, afirmando que 
essa informação é muito importante para os vereadores quando precisam resolver alguma coisa e 
tem que procurar o setor responsável. Continuando, o Vereador Sivaldo, fez uma indicação verbal 
ao poder executivo pedindo a construção de uma passagem molhada no Riacho da Cabaceira, na 
estrada que liga o Distrito de Tranqueiras, região de Mamonas e Boca da Mata à sede do 
município. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo 
informações acerca dos projetos de eletrificação rural que estão aprovados, que já tem os projetos 
aprovados, afirmando ter conhecimento de que o projeto que leva energia do povoado do Tamboril 
para a Fazenda Três Irmãos já foi aprovado, mas ainda não foi executado, que tem outro projeto, 
na região do Angico, da Fazenda Horta, também aprovado, que era para ter sido executado no ano 
de 2020. Disse que gostaria de saber do poder executivo como está o andamento destes projetos, 
afirmando que já manteve contato com a Coelba por diversas vezes, que tem os protocolos para 
comprar isso. Em seguida, questionou se já foi dada alguma resposta em relação ao funcionamento 
do CAPS, afirmando ter estado no local, que as consultas com os médicos psiquiatra e psicólogo 
já estão sendo agendadas, que a Secretária lhe informou que já existem alguns medicamentos 
disponíveis, mas não todos. Disse estar ciente de que ainda vai demorar um tempo para que tudo 
esteja regularizado, mas que é importante a informação chegar ao conhecimento do vereador para 
que ele possa manter as suas comunidades informadas, que as redes sociais são uma importante 
ferramenta de comunicação, mas que nem todos tem acesso. Falou que recebe vários pedidos de 
informação por parte dos moradores da sua região quando vem à cidade. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes. Voltando a fazer uso da palavra, o 
Vereador Ronaldo , solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo 
a instalação de um transformador para o poço artesiano do São José dos Gerais, afirmando que a 
energia está chegando fraca no local e isso está ocasionando muitos problemas com queima de 
bomba e chave. Ver. Tertulina Silva Andrade : saudou a todos e desejou bom dia aos presentes. 
Ver. Adriano Silva Machado:  Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil fez uma 
indicação verbal ao poder executivo pedindo a instalação de manilhas no Riachão, em frente do 
Bar de Rege, afirmando que o local está intransitável, que os moradores estão se queixando, que 
estiveram em sua residência no dia anterior para cobrar. Afirmou que o gestor atual recebeu uma 
frota de veículos totalmente sucateada, que os moradores estão pedindo que dê uma patrolada nas 
estradas para garantir um melhor trânsito. Pediu ainda, a instalação de manilhas na Canabrava de 
Horácio, onde mora o pessoal de Dona Evani, afirmando que os moradores lhe relataram estar 
muito ruim o local e que só resolve o problema com a instalação das manilhas. Fez uma indicação 
verbal ao poder executivo pedindo o calçamento e melhoria da iluminação pública no Povoado da 
Cobra, ressaltando ter feito essa indicação ao gestor passado. Disse que, a pedido da Senhora 
Amélia do Mato Grosso, relatou ter sido construída uma escola na gestão do ex-prefeito 
Albercinho, que o prédio está caindo, que é necessário realizar uma reforma para que a 
comunidade possa usar o prédio, enfatizando ter feito esse pedido ao gestor passado, mas não 
obteve êxito. Pediu o patrolamento das estradas que ligam o Guarani ao São José, o São José a 
Bateia e nas regiões da Ingazeira e do Catingueiro. Pediu que o poder executivo disponibilizasse o 
atendimento médico, uma vez por semana, no São José de Ilídio, afirmando que os moradores 
estão reclamando, que tem de pagar R$ 50,00 (cinquenta reais) para se deslocar até o Campo 
Grande. Parabenizou o Vereador Almir pela assi stência que dá aos moradores de Tranqueiras, 
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afirmando ter conversado com algumas pessoas da localidade e elas o elogiaram bastante. Em 
seguida, afirmou ser preciso fiscalizar os atos da gestão passada, que muita coisa irregular foi 
feita. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes. 
Ver. José Antônio Brito Fontana : Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil disse ser 
justo que os vereadores façam as suas indicações, que eles recebem as cobranças e os pedidos da 
população e tem que levar ao conhecimento do prefeito, mas que é preciso levar em consideração 
o período de dificuldade enfrentado não só pelo município de Ituaçu, mas por todo o Brasil. 
Afirmou que existem muitas pendências deixadas pela gestão passada, destacando que o débito 
com o INSS é de quase R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que esse débito foi deixado 
pelo ex-prefeito para o atual gestor pagar. Sobre o comentário feito pelo Vereador Reinalvo na 
sessão anterior, acerca de um parcelamento feito pelo ex-prefeito Albercinho, afirmou que o ex-
gestor pagou rigorosamente em dia todo o INSS no período em que esteve à frente da Prefeitura, 
que estava de posse da documentação comprobatória e poderia disponibilizá-la para quem 
quisesse tirar xerox. Disse ter feito um pedido ao Presidente da Câmara para convocar o ex-
Secretário de Administração para prestar esclarecimentos, que não sabe se será possível, mas 
acredita na criação de uma CPI, achando que é melhor prestar os esclarecimentos agora do que no 
curso de uma CPI. Sobre a pandemia do novo Coronavírus, o Edil falou que os hospitais estão 
cheios, muitas pessoas estão morrendo, que o ex-gestor desviou recursos recebidos para o combate 
a pandemia, ressaltando que foram pagas notas superfaturadas, canceladas. Disse ainda, estar de 
posse de e-mails de uma empresa encaminhando o valor do aparelho que foi adquirido pelo ex-
gestor, afirmando ser de péssima qualidade, reformado, enfatizando que cabe aos vereadores ficar 
atento a estas questões e não ficar simplesmente fazendo indicações ao atual prefeito, que está 
enfrentando muitas dificuldades financeiras e as limitações impostas pela pandemia. Afirmou já 
ter feito uma denúncia na Polícia Federal, que os equipamentos já foram deixados lá, que esteve 
na Polícia Federal em companhia no Assessor Jurídico Dr. Helcônio e do Prefeito Phellipe Brito. 
Acrescentou que já foi identificada outra Nota Fiscal, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
reais) , enfatizando tratar-se de uma máquina defasada, que não se usa mais, que uma máquina 
nova, em plena condição de atender a população, custa R$ 12.000,00 (doze mil reais). Disse que 
cabe ao poder legislativo tomar as providências. Afirmou que uma empresa pertencente a um 
parente do ex-prefeito recebeu por notas canceladas.Em aparte, o Vereador Almir  questionou se 
as notas fiscais foram pagas e depois canceladas pela empresa? Em resposta, o Vereador José

 Antônio afirmou que as notas fiscais foram pagas através de depósito bancário e depois 
canceladas. Sugeriu a criação de uma CPI para investigar esses e outros fatos, afirmando ser 
preciso convocar o ex-prefeito para fazer parte para que depois ele não diga que está sendo alvo de 
perseguição. Disse ter certeza de que todos os vereadores vão concordar com a criação dessa CPI, 
afirmando que existem provas, que não é justo que os vereadores sejam eleitos pelo povo para 
fiscalizar e não consigam verificar as denúncias de desvio de dinheiro público. Afirmou ser essa a 
principal função do vereador, que não está querendo perseguir ninguém, que quer fazer a coisa da 
maneira correta, que se o prefeito atual falhar, também vai denunciá-lo, que esse é o seu papel 
enquanto vereador. Mencionou que na Praça existe uma fonte luminosa, feita pelo ex-prefeito 
Albercinho e deixada em perfeito funcionamento, ressaltando que esteve no local no dia anterior e 
viu a fonte toda quebrada, mas que a gestão anterior pagou uma empresa para reformá-la, tendo 
gasto cerca de quinhentos metros de piso, cinquenta sacos de cimentos e argamassa. Disse que a 
empresa pertence ao sobrinho do ex-prefeito, afirmando que esses simples fato já é crime. Falou 
que essa documentação está à disposição de todos, que é preciso ajudar o atual prefeito a zelar da 
coisa pública, não só cobrando benfeitorias. Afirmou que a gestão passada fez uma reforma no 
prédio do Manoel Alves, questionando à Vereadora Tertulina se ela tem conhecimento dessa obra, 
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sendo respondido por ela que não tinha conhecimento.Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha:

 

Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício 
a Secretaria Municipal de Saúde pedindo a relação das pessoas vacinadas contra a COVID-19, 
afirmando ser preciso dar a maior transparência possível a essa informação. Fez uma indicação 
verbal pedindo a construção de redutores de velocidade na Rua Jaime Andrade Ribeiro, afirmando 
que o logradouro foi pavimentado na gestão do ex-prefeito Adalberto e os motoristas estão 
transitando em alta velocidade pela via. Solicitou ainda, o envio de ofício ao TRE da Bahia 
pedindo que mantenha as seções existentes nos povoados, afirmando ter tomado conhecimento de 
que a sessão do Bonito será transferida para o Paquetá, enfatizando não ter certeza dessa 
informação. Disse que a seção do Bonito é histórica, que foi uma das primeiras a serem instaladas 
no município, que é preciso mantê-la, que a sua mudança vai impactar e dificultar que as pessoas 
votem. Comentou a fala do Verea dor Almir, afirmando que o citado Vereador fazia parte da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que na tramitação do projeto de lei, um membro 
votou a favor da aprovação e outro contra, que diante do empate e da ausência do terceiro 
membro, submeteu a decisão ao plenário, ressaltando que o mesmo procedimento foi feito na 
presente sessão. Falou que a comissão tem um prazo de três dias para apresentar a redação final, 
que o Vereador Almir não respeitou esse praz o, que o assunto agora está nas mãos do poder 
judiciário. Afirmou que o Artigo 208 do Regimento Interno diz que os recursos contra os atos do 
presidente serão impostos dentro do prazo improrrogável de dez dias, contados da data da 
ocorrência por simples petição a ele dirigida. Disse não ter recebido nenhum documento até o dia 
08 de janeiro. Destacou que o Vereador Almir alega não ter dado o seu parecer no dia 28, 
enfatizando que o ato é de simplesmente encaminhar a redação final do projeto aprovado para 
sanção do prefeito, que diante do não cumprimento do prazo pelo Vereador Almir, o Vereador 
Sivaldo enviou. Destacou que o Ver eador Almir tinha o prazo regimental para questionar o ato do 
Presidente, ressaltando que se eventualmente ele burlou algum dispositivo do Regimento Interno, 
o julgamento agora cabe ao Poder Judiciário.Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Após fazer s 
saudações de praxe, o Edil afirmou não ser contra o Projeto de Lei N.º 003/2021, que se absteve 
de votar porque pretendia apresentar uma emenda ao referido projeto, mas o Assessor Jurídico da 
Câmara disse que não seria possível a modificação do referido projeto. Dando continuidade, 
parabenizou o Vereador José Antônio pelo respe ito com que tem tratado os demais vereadores, 
salientando que na sessão anterior ele fez indicações e ressaltou que estaria reforçando os pedidos 
feitos anteriormente por outros vereadores. Falou que outros Edis não agem da mesma forma e 
fazem indicações de obras para as regiões representadas por outros vereadores. Afirmou que os 
vereadores precisam se respeitar, que não devem dar ouvido às fofocas feitas por alguns eleitores, 
enfatizando que pessoas assim só querem ver a miséria do outro. Destacou que se receber um 
pedido de obra da região de outro vereador, que primeiro conversa com o vereador a respeito. 
Disse ainda, que na sessão passada o Vereador José Antônio classi ficou como absurdo o fato de 
alguns vereadores terem autorizado o parcelamento de dívidas da gestão passada, que na 
oportunidade justificou dizendo que outros prefeitos já tinham feito parcelamento antes, que não 
disse que o ex-prefeito Albercinho tinha deixado dívida com o INSS, destacando que mostrou um 
documento onde estava escrito que os ex-prefeitos Albercinho e Neto tinham feito parcelamento 
de dívida com o INSS, que em nenhum momento disse que eles deixaram de pagar. Em seguida, o 
Vereador Reinalvo solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao poder executivo pedindo a 
reabertura do corredor existente na Cainana, afirmando que no local funciona uma ‘britadeira’, 
que tem um grande fluxo de caminhão e caçamba no local. Solicitou também, que seja feita uma 
operação tapa-buracos na via, afirmando que o tráfego de caminhões pesados é intenso e, após o 
período de chuva, a via está toda esburacada. Na oportunidade, fez uma indicação verbal pedindo 
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a roçagem da estrada que liga a Cainana à Lage, do Cajueiro ao Guigó e da Santa Clara à Lage. 
Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que fosse reenviado o pedido de construção de uma 
quadra poliesportiva no Povoado de Baixa Funda, Guigó e Canabrava, afirmando já ter feito esse 
mesmo pedido nas gestões passadas. Fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a 
realização de uma operação tapa-buracos na estrada da Gruta da Mangabeira e da Várzea, 
afirmando que um morador da localidade se queixou da condição da via. Agradeceu a presença de 
todos e finalizou desejando um bom dia aos presentes.Ver. Joel Teixeira Silva : Saudou a todos, 
agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, e em seguida, o Edil 
mencionou que o prefeito municipal, Senhor Phellipe Brito assumiu a prefeitura há praticamente 
dois meses e já está fazendo obras em vários lugares, fazendo uma praça na frente da Prefeitura, 
enfatizando que o ex-prefeito só fez destruir. Afirmou que em breve as máquinas vão iniciar o 
trabalho de recuperação das estradas de todas as regiões, salientando que logo será iniciado 
também o trabalho de roçagem, e que todas as estradas onde precisa, o serviço será feito, segundo 
informação do prefeito. Disse que o ex-gestor ficou quatro anos e não fez nenhum serviço de 
roçagem na sua região, que o prefeito lhe garantiu que, tão logo termine o trabalho que está sendo 
feito na região de Tranqueiras, vai iniciar uma obra de calçamento em Lagoa da Lage, lembrando 
que muitos vereadores já fizeram o pedido dessa obra. Comentou que o prefeito Phellipe Brito, 
esteve em Salvador, onde se reuniu com o Deputado Paulo Magalhães, ressaltando que o 
parlamentar incluiu uma emenda de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para obras no 
povoado da Lage e de Tranqueiras.Em aparte, o Vereador Reinalvo  solicitou ao Senhor 
Presidente, o envio de ofício ao prefeito pedindo a substituição das lâmpadas queimadas nas 
localidades de Santa Clara e Canabrava, bem como, para questionar o andamento das obras do 
sistema de abastecimento de água do Cubículo, enfatizando que a tubulação já foi instalada e está 
faltando trocar o transformador para colocar a bomba para funcionar.Em aparte, o Vereador 
Márcio Aparecido  fez uma Indicação Verbal ao Pode r Executivo pedindo a instalação de 
luminárias nos postes no trecho entre a Santa Clara e o Açude, passando por todas as comunidades 
existentes.Dando continuidade, o Vereador Joel  afirmou que o prefeito Phellipe Brito garantiu 
que vai instalar braços de luz em todas as comunidades onde precisa, afirmando acreditar que esse 
mandato vai ficar na história e o atual gestor vai fazer tudo que o anterior não fez. Disse ter pedido 
várias vezes a instalação de iluminação e não teve um pedido sequer atendido na sua região, que 
na sua eleição anterior prometeu a instalação de braços de luz e foi obrigado a comprar do próprio 
bolso e pedir uma pessoa para instalar. Falou que se o Vereador Reinalvo quiser, que pode marcar 
com o prefeito Phellipe Brito para eles conversarem, que não precisa nem mandar ofício pedindo a 
construção de uma barragem no povoado de Canabrava, enfatizando que já ouviu o Vereador 
Reinalvo defendendo essa ideia várias vezes. Destacou que a Vereadora Tertul ina já fez o pedido 
dos banheiros públicos para o povoado de Lagoa da Lage, afirmando ter conversado com o 
prefeito e este lhe disse que vai construir por entender ser realmente necessário, destacando que 
esteve no local recentemente e viu algumas pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas nos 
cantos, sendo assim, acha que o referido povoado já merece ter banheiros públicos. Ressaltou que 
o prefeito vai trabalhar muito, que na região de Lagoa dos Patos tem uma área, que já conversou 
com o Deputado Estadual Marquinhos Viana e com um Deputado Federal, que este vai colocar 
uma emenda para construir uma praça no local, com academia ao ar livre para as pessoas que 
fazem caminhada poderem complementar as suas atividades físicas.Em aparte, o Vereador 
Sivaldoelogiou o bom senso do Vereador Reinalvo em sua fala, afirmando ser muito importante 
que haja o respeito entre os vereadores, que todos os vereadores representam a população do 
município, mas cada um tem a ligação maior com as suas regiões, sendo necessário respeitar a 
área de atuação de cada um. Prosseguindo, o Vereador Joel  afirmou que alguns moradores da 

Fl. 23 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 46

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

09 DE ABRIL 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

 

região do Vereador Márcio Aparecido lhe ligara m pedindo a indicação de um projeto para lá, que 
mandou um áudio para a pessoa pedindo para procurar o referido colega, para que ele faça o 
pedido, que depois do pedido feito ele pode ajudar a cobrar do prefeito Phellipe Brito, mas que ele 
não faria a indicação. Afirmou que uma pessoa da CERB lhe procurou perguntando informações 
sobre a região do Vereador Márc io Aparecido, e que ele passou o contato e pediu que falasse 
diretamente com o mesmo. Mencionou que tem um projeto aprovado pela CERB para a região do 
São José, que o funcionário da CERB ligou perguntando se ele tinha conhecimento de que o 
prefeito já tinha feito um projeto naquela região, que disse ao mesmo que se foi feito não foi para 
levar água tratada. Em seguida, o Vereador Joel , agradeceu ao Presidente pela forma como tem 
conduzido os trabalhos, salientando que na política, às vezes, a pessoa é humilhada, perseguida, 
mas as coisas mudam. Disse ter feito parte da Mesa Diretora por quatro anos juntamente com o 
ex-presidente Márcio Aparecido, que eles foram eleitos e reeleitos, que foram muito perseguidos 
na reeleição, mas com muita luta conseguiram se reeleger. Afirmou ter pedido ao Vereador 
Márcio Aparecido o voto para se candidatar a presidente, mas que não foi dessa vez. Disse 
acreditar que era a vez do atual presidente mesmo. Sugeriu aos vereadores que acabe a reeleição 
para Presidente, afirmando que todo vereador tem direito de ser presidente, que se continuar 
existindo a reeleição, cada presidente vai ficar quatro anos e os outros vereadores não terão a 
oportunidade. Pediu ao Presidente para modificar o Regimento Interno e acabar com a reeleição. 
Em aparte, o Vereador Ronaldo  disse ter sido a favor da mudança do Regimento Interno que 
autorizou a reeleição, que hoje se arrepende disso, acreditando que em dois anos de mandato de 
Presidente, o Vereador conse gue mostrar o seu trabalho, que também é a favor do fim da 
reeleição, que já conversou com o Presidente e manifestou a sua intenção de apresentar um projeto 
com essa finalidade.Em aparte, o Vereador Reinalvo  afirmou que nunca foi a favor da reeleição, 
que quando o projeto tramitou na Câmara, só ele e o Vereador Otacílio se manifestaram de forma 
contrária, que sempre defendeu que todos os vereadores têm o direito de ser presidente.Dando 
continuidade, o Vereador Joel Te ixeira afirmou que só os vereadores Otacílio e Reinalvo foram 
contra o projeto. Afirmou não ter nada contra o atual presidente, que ele está à disposição para 
ajudar, que se os demais vereadores não quiserem mudar o Regimento, ele vai continuar apoiando 
quem estiver na presidência. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Almir Santos 
Pessoa: Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edilagradeceu pela operação tapa-buracos 
realizada na sede e no distrito de Tranqueiras, afirmando que os seus pedidos foram atendidos e o 
serviço foi bem feito. Disse ao Vereador Sivaldo que a roçag em do Capim Açu começou no dia 
anterior. Agradeceu ao prefeito Phellipe Brito e ao ex-prefeito Albercinho e ao responsável pela 
empresa pela ampliação da largura dos calçamentos em Tranqueiras, afirmando que os 
calçamentos eram com cinco metros e estão sendo ampliados para seis metros. Agradeceu ao 
Deputado Paulo Magalhães pela emenda de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para calçar 
todas as ruas do Distrito de Tranqueiras, algumas ruas da Lage e algumas ruas da sede. Agradeceu 
ao Secretário de Justiça da Bahia, Carlos Martins, aos membros da Associação da Gruta da 
Mangabeira, ao vice-prefeito Luiz Pessoa, ao prefeito Phellipe Brito pela construção da tão 
sonhada fábrica de velas, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Disse ter 
conversado com Paulo Magalhães sobre a possibilidade de conseguir um novo colégio para 
Tranqueiras, afirmando que o existente é velho, com várias reformas, e que o Deputado ficou de 
conversar com o Secretário de Educação para tentar conseguir um colégio de seis a dez salas de 
aula. Falou que o prefeito Phellipe Brito está reunido com o Secretário de Educação, que 
conseguiu um colégio com doze salas de aula para Ituaçu. Em seguida, o Vereador Almir, 
agradeceu ao Deputado Marquinhos Viana pela ambulância que vai destinar para Ituaçu, 
afirmando ter sido um pedido seu, que falta o governador adquirir. Comentou a fala do Vereador 
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Márcio Aparecido, afirmando ser preciso tomar uma providência urgente, que existe a 
possibilidade de algumas seções serem desativadas, que segundo informações, nas localidades 
onde não exista colégio ou posto de saúde, a justiça eleitoral quer fechar a seção eleitoral, citando 
que pode atingir as seguintes localidades: Mamona, Bonito, São José de Ilídio, Lagoa dos Patos, 
Mandassaia, Guigó e Angico.  Afirmou ser preciso se reunir com o prefeito para que faça uma 
reforma nos prédios existentes e informar à justiça eleitoral sobre a existência de local apropriado 
para o funcionamento da seção eleitoral.Em aparte, o Vereador Reinalvo  afirmou que o prédio 
existente no Guigó está ativo, todo reformado, forrado, com novo piso, banheiro reformado e 
funciona com ponto de atendimento médico, de quinze em quinze dias.Em aparte, o Vereador 
Sivaldodisse estar desinformado sobre isso, que a sugestão dada pelo Vereador Almir é muito 
importante, que muitos eleitores enfrentam dificuldade para se deslocar das localidades para a 
sede para votar, que hoje os candidatos não podem mais transportar os eleitores. Mencionou que 
se as pessoas tiverem que fazer longos deslocamentos, elas vão deixar de votar. Afirmou acreditar 
que nem todas as seções serão preservadas, que é preciso fazer um estudo para ver quais têm 
condição de serem mantidas. Falou que o prédio existente na região da Mamona foi todo 
reformado pela gestão anterior.Dando continuidade, o Vereador Almir  sugeriu que o poder 
executivo tome a frente, faça o relatório e encaminhe para a justiça eleitoral. Afirmou que na 
Mamona tem um prédio em bom estado, que no Bonito tem escola e posto de saúde, que na Lagoa 
dos Patos tem a sede da Associação, que não sabe a situação da Mandassaia, que no Guigó o 
Vereador Reinalvo falou que tem o prédio, que nas localidades do Angico e São José de Ilídio tem 
uma dificuldade maior, que já correu o risco de perder a seção na última eleição, mas que eles 
conseguiram a liberação da igreja com o padre. Solicitou ao Senhor Presidente que enviasse um 
ofício em nome do poder legislativo ao poder executivo pedindo que seja feito um relatório de 
todas as localidades e questione à justiça eleitoral se existe mesmo a intenção de fechar essas 
seções eleitorais. Afirmou que os moradores de Lagoa dos Patos só estão conseguindo escolher 
como local de votação a Lage. Prosseguindo, parabenizou o prefeito Phellipe Brito pela nomeação 
do novo Secretário de Transportes, Senhor Àtila Brito, afirmando ser uma pessoa querida por 
todos, muito prestativo, o qual está com vontade de trabalhar. Pediu o envio de ofício para a 
Coelba solicitando informações sobre a iluminação de Tranqueiras, destacando existir vários 
pedidos feitos, que tem um açougue super moderno recém-construído, várias casas construídas e 
não tem energia elétrica, bem como, pára pedir a troca do transformador, afirmando que o 
existente foi instalado há trinta anos, quando não tinha metade das casas hoje existentes. 
Continuando, o Edil pediu a reforma e cobertura da quadra da Gruta da Mangabeira, bem como, a 
construção de vestiário e banheiro, enfatizando que o ex-vereador Euvaldo Figueiredo solicitou a 
construção de banheiros públicos ao gestor passado. Comentou que esteve com o prefeito Phellipe 
Brito em Tranqueiras, e que algumas pessoas postaram fotos nas redes sociais, salientando que as 
pessoas pediram para que seja feita uma operação tapa buracos na estrada da Gruta da Mangabeira 
até conseguir o novo asfalto. Sobre o pedido do Ve reador Sivaldo, disse ser preciso cobrar a 
implantação do projeto pela Coelba, enfatizando que o projeto já foi autorizado há vários anos, 
que é preciso pedir ao prefeito e aos deputados para intervir. Afirmou ser testemunha do empenho 
do Vereador Sivaldo para tentar conse guir a realização dessa obra.Em aparte, o Vereador Sivaldo

 
agradeceu pelas palavras, salientando que por vezes se sente desanimado diante da situação, que 
os demais vereadores têm conhecimento da existência desse projeto, mas que infelizmente não foi 
liberado ainda.Dando continuidade, o Vereador Almir  disse que o prefeito Phellipe Brito está 
tendo dificuldade para contratar um médico para trabalhar na COVID, sugerindo que seja feito um 
local de atendimento em anexo ao Hospital, afirmando que a demanda não é muito grande, que o 
município está recebendo recursos mensalmente para esse fim. Disse que esteve no PSF do São 
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José de Noé em companhia do prefeito, que viram de perto a situação do telhado, que é preciso 
uma reforma, que é preciso fazer uma capina no local, que os purificadores de água não estão 
funcionando, enfatizando que o prefeito disse que vai fazer essas intervenções no local. Falou que 
esteve na Escola do São José e na existente na região do Vereador  Sivaldo, que estão em perfeito 
estado de conservação, que foi pedido ao prefeito a construção de uma sala para os professores na 
Escola do São José de Noé e uma cobertura na área do fundo, pedindo que seja encaminhado 
ofício ao executivo com esses pedidos. Sobre os pedidos do Vereador Reinalvo a respeito das 
estradas, destacou que na semana anterior o Líder do Governo, Vereador José Antônio, convidou a 
todos os vereadores para ir à garagem ver a situação das máquinas, afirmando que quase todas 
estão sucateadas, que está sendo dada manutenção para iniciar o trabalho. Disse que o gestor vai 
realizar uma licitação para alugar máquinas. Afirmou que o poder executivo precisa incentivar os 
empresários que querem investir no município, destacando que eles geram emprego, que Ituaçu 
não tem muitas oportunidades de emprego, ressaltando que o maior empregador é a prefeitura. 
Afirmou que, diante de todas as denúncias apresentadas pelo Líder do Governo, pediu ao Senhor 
Presidente que instaurasse uma Comissão de Investigação. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos.Ver. Adriano Silva Machado: Após fazer as saudações de praxe, o Edilafirmou ser 
vereador de Ituaçu e que ele foi eleito para representar os moradores de todas as regiões, 
destacando que enviou um ofício para o poder executivo pedindo uma quadra de esportes para o 
Guigó, que isso doeu no Vereador  Reinalvo, enfatizando ter sido um pedido feito a ele por mais de 
quinze famílias da localidade, que desde o ano anterior vem cobrando isso e nada foi feito. Falou 
que o Vereador Reinalvo foi bem votado na Rua do Bonfim, onde mora, assim como outros 
vereadores, ressaltando que alguns moradores lhe disseram que não votariam nele por ter saído do 
lado do prefeito, que disse a estes eleitores que tinham o direito de votar em quem quisesse. Disse 
respeitar todos os vereadores, que gostaria que o Vereador Rein alvo também lhe respeitasse e 
respeitasse as pessoas da sua região que lhe procuraram. Afirmou acreditar que o prefeito Phellipe 
Brito vai fazer um bom governo.Em aparte, o Vereador Reinalvo afirmou que existem sim 
pessoas fofoqueiras, que no dia da eleição tinham um grupo preparado para fazer uma carreata 
para comemorar a sua derrota, destacando que tais pessoas não estavam querendo comemorar a 
vitória do prefeito.Dando continuidade, o Vereador Adriano , disse que o ex-prefeito queria que 
ele perdesse a eleição, investiu em outros candidatos, colocou três parentes dele para serem 
candidatos para tentar lhe derrubar, salientando que disse para a ex-primeira-dama que eles 
estavam tão preocupados em tentar lhe derrubar, que acabariam caindo e foi o que aconteceu. 
Mencionou que hoje é vereador e o ex-prefeito perdeu. Pediu que o Vereador Reinalvo respeitasse 
o povo, que ele pediu a quadra para o Guigó e se os moradores de lá lhe fizerem outros pedidos, 
vai levar ao conhecimento do prefeito, afirmando que o seu objetivo é defender o povo, que este é 
o seu trabalho, ressaltando que aqui se faz e aqui se paga. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderley Brito , agradeceu a presença de todos, destacando que os 
debates do legislativo devem ter como objetivo fomentar a discussão de projetos que ajudem o 
poder executivo a melhorar o município. Disse já ter levado ao Controlador Interno da Câmara a 
solicitação feita pelo Vereador Sivaldo. Reforçou o pedido feito pelo Vereador Reinalvo para que 
o poder executivo faça o alargamento da estrada que liga a Itaguarana à Baixa Funda, enfatizando 
que no local foi instalada uma empresa, que a instalação de novos empreendimentos deve ser uma 
busca constante porque geram empregos. Afirmou que independentemente do pedido ter sido feito 
pelo Vereador Reinalvo, todos os vereadores devem abraçar essa causa, porque a empresa está 
gerando de dez a quinze empregos. Disse ao Vereador Márcio Ap arecido que vai solicitar ao 
Assessor Jurídico da Câmara que faça uma explanação acerca do quórum de votação e outras 
questões. Em seguida, franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara. Fazendo uso da 
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palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Jônatan, saudou a todos os presentes, ao tempo em que, 
agradeceu a deferência dos vereadores ao cumprimentá-lo em suas respectivas falas. Falou que seu 
objetivo é contribuir no que diz respeito apenas às questões técnicas e que estar à disposição de 
todos para prestar maiores esclarecimentos caso não tenha sido totalmente compreendido. Sobre o 
questionamento feito pelo Vereador Márcio Ap arecido, acerca do quórum de votação do Projeto 
de Lei N.º 003/2021, enfatizou que o referido projeto já estava na segunda discussão e votação, 
que existem três tipos de quórum: simples, quando se obtém a maioria dos votos dos presentes; 
absoluta, quando se obtém a maioria dos membros da casa, independentemente do número de 
presentes; e qualificada, que normalmente é de 2/3 dos membros da casa, independentemente do 
número de presentes. Destacou que o projeto obteve sete votos a favor, alcançando, portanto, a 
maioria simples e a maioria absoluta, restando saber se para sua aprovação é necessária a maioria 
qualificada. Em relação ao quórum qualificado, afirmou ter feito uma análise do Regimento 
Interno da Câmara, que essa maioria é exigida em algumas alíneas do dispositivo legal, 
englobando: proposta de emenda à Lei Orgânica, projeto de lei que se relacione com interesse 
particular de pessoas físicas ou jurídicas, deliberação que julgue procedente acusação contra 
prefeito, deliberação relativa à perda de mandato de vereador, resolução de título honorífico, 
projeto de Plano Diretor, concessão de serviço público, alienação de bens imóveis, aquisição de 
bens por doação com encargos, alteração na denominação de vias e logradouros, concessão de 
moratória, rejeição de Parecer Prévio do TCM e projeto de Decreto Legislativo que autorize ou 
referencie convênio. Disse que quando existe um conflito aparente de normas, existem técnicas 
jurídicas para avaliar. Afirmou que no entendimento da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei N.º 
003/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, conceder garantias e dá 
outras providências, não se enquadra em nenhuma das alíneas em que se exige o quórum 
qualificado. Disse estar à disposição dos vereadores para esclarecer eventuais dúvidas. Em 
seguida, afirmou que o escritório onde trabalha tem quinze anos de existência, que advoga para as 
mais diferentes correntes ideológicas, que costuma dizer que em política não existem amigos e sim 
correligionários, que não se tem inimigos, mas sim adversários. Afirmou ser preciso levar isso em 
consideração para garantir uma boa convivência entre todos nos debates, que aos debates em 
plenários são sempre bem vindos, que tem percebidos algumas animosidades, que é preciso haver 
uma reflexão por parte dos vereadores, ressaltando que todos são cidadãos ituaçuenses, que todos 
convivem na mesma sociedade, que a melhor coisa é conduzir os trabalhos de forma harmônica, 
que os vereadores podem alguns tipos de questionamentos de forma privada ao outro, ao invés de 
expor o problema de forma pública, em plenário , fazendo um atrito desnecessário. Disse perceber 
que ainda ocorrem discussões acerca do último processo eleitoral, afirmando que essa questão já 
se exauriu, que esse tipo de discussão não é saudável, gera uma perda de tempo que poderia estar 
sendo usado no debate de assuntos de interesse público. Afirmou estar ciente de que os vereadores 
têm a liberdade para abordar qualquer assunto, mas que é preciso estar atento à pauta regimental, 
que, juridicamente, se sente no dever de aconselhar os vereadores a tentar fazer dessa forma, 
enfatizando que isso acontece nas bancadas de situação e oposição. Destacou que o 
questionamento feito pelo Vereador Márcio Aparecido acerca do quórum de votação foi de 
extrema importância, mas que se perdeu muito tempo discutindo questões alheias ao Projeto de 
Lei N.º 003/2021. Afirmou ter ouvido queixas sobre violação ao Regimento Interno, mas que na 
presente sessão também houve desrespeito, sugerindo aos vereadores que estudem o Regimento 
Interno da Câmara. Destacou que o Senhor Presidente tenta ser conciliador, que se fosse mais 
enérgico poderia ter cassado a palavra de muitos vereadores na presente sessão. Enfatizou que é 
preciso respeitar as preferências regimentais, que se o vereador pretende discutir determinado 
assunto, deve protocolar o pedido para que conste na Ordem do Dia. Disse que a Câmara está em 
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uma nova legislatura, que competia à legislatura anterior fiscalizar os atos do prefeito anterior, 
competindo à atual legislatura fiscalizar os atos do atual prefeito. Afirmou que as competências 
temporais são distintas, enfatizando que cada vereador tem o seu direito individual de fiscalizar 
ações pretéritas. Disse ter percebido algumas discussões pessoais desnecessárias em plenário, que 
as pessoas se sentem ofendidas quando uma colocação não é bem interpretada, que o ideal é que 
essas situações sejam resolvidas particularmente até para evitar que haja quebra de decoro 
parlamentar. Afirmou que na presente sessão fo i debatida por alguns vereadores a questão da 
reeleição para presidente, que não quer entrar no mérito na discussão, que apenas está alertando 
que isso não estava em pauta, que esse tipo de discussão atrapalha o bom andamento e as sessões 
viram um debate sem nenhum tipo de ordem, comprando-sea  uma “feira livre”. Fazendo uso da 
palavra, oVereador Almir  afirmou que o Assessor Jurídico estava ofendendo os vereadores, que 
ele é pago para prestar Assessoria Jurídica e não para ficar ofendendo os vereadores.Dando 
continuidade, o Assessor Jurídico pediu desculpas se foi mal interpretado, que o seu objetivo não 
foi ofender nenhum vereador, que o objetivo foi alertar sobre a necessidade de se evitar debates 
desnecessários e eventuais ofensas entre os vereadores. Agradeceu a atenção de todos, voltou a 
pedir perdão caso tenha sido mal interpretado, ao tempo em que, citou o poeta Castro Alves, 
afirmando que “o amor e a prevalência entre todos é interessante”. Disse esperar que a terra de 
Moraes Moreira, nacionalmente conhecido, também possa ser conhecida pelo espírito de amor à 
coletividade, que todos são suscetíveis de erro, que se eventualmente errou, gostaria de pedir 
perdão. Finalizou agradecendo a atenção de todos e colocando-se à disposição para qualquer 
esclarecimento. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente afirmou que a estrada do Salobro até 
a Várzea precisa sofrer uma intervenção de melhor qualidade, facilitando o acesso dos moradores 
da Várzea à sede do município. Solicitou também ao Poder Executivo a construção de uma 
barragem no povoado da Várzea. Em seguida, 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, e afirmou ser lastimável a forma como as sessões têm ocorrido, que todos pedem aparte, 
que ele espera a sua vez de falar, que quando fez uso da palavra para tratar de um assunto sério, 
nenhum vereador lhe pediu aparte para comentar o demando em Ituaçu na gestão passada. Falou 
que os vereadores precisam pedir aparte para falar dos erros também, que alguns vereadores 
pedem duas, três, quatro vezes aparte. Disse que as indicações são bem vindas, que é lastimável 
para essa casa legislativa ele ter trazido um assunto tão sério, ter falado sobre a corrupção em 
Ituaçu, desvio de dinheiro público e só o Ver eador Almir ter se manifestado a respeito, 
agradecendo ao mesmo por isso. Enfatizou que sua intenção não é ofender ninguém, que se outro 
vereador trouxer um problema para discussão, que vai solicitar aparte para apoiar, caso esteja por 
dento do assunto. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que agilizasse a compra do serviço 
de sonorização do plenário. Parabenizou o Assessor Jurídico pela sua explanação sobre quórum de 
votação, afirmando não concordar com tudo que foi dito acerca dos demais assuntos. Disse estar 
ciente de que a pauta do dia deve ser respeitada, mas que os vereadores têm liberdade para falar e 
que se determinado assunto está sendo discutido, não vê problema em conceder aparte para outro 
vereador. Dando continuidade, afirmou já ter encaminhado as denúncias para a Secretaria da 
Câmara.Em aparte, o Vereador Márcio Aparecido falou que o Vereador José Antônio está 
correto em fazer as denúncias nesta casa legislativa, bem como, ao Ministério Público e à Polícia 
Federal, que não solicitou aparte para comentar por entender que antes de se manifestar é preciso 
também ouvir a outra parte. Afirmou que no seu entendimento, se já foi feita uma denúncia à 
Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, não cabe mais ao poder legislativo municipal 
apurar fatos ocorridos na gestão passada.Dando continuidade, o Vereador José Antônio  afirmou 
ser preciso instaurar uma Comissão de Inquérito, que tem muitas coisas que precisam ser 
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fiscalizadas, que o objetivo não é perseguir ninguém, que a intenção é esclarecer as coisas para o 
povo, que os vereadores não podem ficar simplesmente fazendo indicações para mostrar ao povo. 
Disse ter o direito de abordar esse assunto na sessão, que tem o direito de externar os seus 
sentimentos em relação aos fatos, salientando que sempre vai apoiar as falas e indicações dos 
vereadores, que espera ser apoiado também em contrapartida. Destacou que cada partido tem 
direito de indicar um membro para a Comissão de Inquérito, que o objetivo é fazer uma 
investigação, ressaltando ser uma situação muito séria, que se trata de desvio de dinheiro público. 
Parabenizou o prefeito Phellipe Brito pelo bom trabalho que vem fazendo, que em menos de 
sessenta dias já fez mais do que o anterior em quatro anos. Disse que infelizmente ainda não foi 
iniciada a recuperação das estradas vicinais, afirmando que o processo licitatório ainda não foi 
concluído. Disse que o prefeito Phellipe Brito já fez um pedido de quatro mil horas de máquina 
para recuperar as estradas rurais dos Gerais e da Caatinga. Agradeceu a atenção e pediu desculpas 
caso tenha se exaltado e ofendido algum vereador, afirmando não ser esse o seu objetivo.Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente 
assinada.  Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro Secretário , mandei digitar e subscrevi. Sala das 
Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de It uaçu-BA, em vinte e seis de fevereiro de dois 
mil e vinte e um.  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________  

 ___________________________________________ 

 ____________________________________________  

 
____________________________________________  

 
____________________________________________  
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