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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA . Aos quatro dias do mês de junhodo ano de 
dois mil e vinte e um, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Jo sé Cesar Wanderley Brito, tendo como Secretários 
os Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário ) eJoel Teixeira Silva (2º Secretário).Feita a 
chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José 
Cesar Wanderley Brito (Presidente);Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Almir Santos 
Pessoa (1º Secretário); Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva,Ednei Novais 
Ferreira, Ronaldo da Silva Rocha,Tertulina Silva Andrade, José Antônio Brito Fontana e Reinalvo 
Rocha Ferreira.Ausente o Vereador Márcio Ap arecido Araújo Rocha (falta justificada). 
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,e em seguida, fez a 
leitura das seguintes portarias, abaixo transcritas:PORTARIA  Nº 006/2021, DE 02 DE JUNHO 
DE 2021. “Dispõe sobre Exoneração do Cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de 
Ituaçu, Estado da Bahia, e dá outras providências.” O PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas por lei, de acordo 
a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, RESOLVE: Art. 1º . Fica exonerado o Sr. 
VANILDO RIBEIRO ARAUJO do cargo de CONTROLADOR INTERNO da Câmara de 
Vereadores do Município de Ituaçu. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogados as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu – Bahia em 02 de Junho de 2021. Jose César Wanderley Brito – 
Presidente; PORTARIA Nº 007/ 2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021. “Dispõe sobre nomeação do 
Cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Ituaçu, Estado da Bahia, e dá outras 
providências.” O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITUA ÇU, Estado da Bahia, no 
uso das atribuições conferidas por lei, de acordo a Lei Orgânica do Município e Regimento 
Interno, RESOLVE: Art. 1º. Fi ca nomeado o Sr. JOSEMAR RIBEIRO ROCHA, para exercer o 
cargo de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Ituaçu. Ar t. 2º. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Gabinete da Presidência 
da Câmara Municipal de Vereadores de  Ituaçu – Bahia em 02 de Junho de 2021.Jose César 
Wanderley Brito – Presidente; Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário 
que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) - Ofício nº 1942/2021 – Secretaria Geral – 
TCM/BA, datado de 15 de abril de 2021, encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-Bahia, com o seguinte teor: Ofício nº 1942/2021 – SGE. Salvador, 15 de Abril de 2021. A 
sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara de Ituaçu – Bahia. Senhor Presidente, Informo a 
Vossa Excelência, para fins do exercício da comp etência dessa Câmara Municipal, que o egrégio 
Plenário do Tribunal apreciou a prestação de contas desse Poder Legislativo, referente ao 
exercício financeiro de 2019, processo nº 06815e20, e, em conformidade com o voto do 
Conselheiro Relator, foi proferida decisão no sentido da APROVAÇÃO COM RESSLAVAS, 
publicada, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do TCM, edição de 18/11/2020, tendo seu 
transito em julgado ocorrido em 15/04/2021. Por oportuno, comunico a Vossa Excelênciaque 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 
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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 Luysa Reis Mendonça Secretária Geral; b) - Ofício nº 068/2021, datadode 
13 de maio do corrente ano, encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito, ao Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, D.D Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadorescapeando Projeto de Lei nº  006/2021,que “Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”;c) 
-Ofício nº 001/2021, apresentado pelos vereadores, Ronaldo da Silva Rocha, José Antônio da 
Silva Rocha, Adriano Silva Machado, Joel Teixei ra Silva e Almir Santos Pessoa, com o seguinte 
teor: Oficio nº. 001/2020 Assunto: Edital 005/2021 Prestação de Contas Anual da Prefeitura 
Municipal de Ituaçu-Ba, Referente ao Exercício Financeiro de 2020 – Ex-prefeito Adalberto Alves 
Luz. Ituaçu, 01 de junho de 2021. Senhor Presidente, Nós vereadores que esta subscreve, vêm mui 
reverenciosamente à presença de Vossa Excelência , informar fatos e apresentar documentos que 
demonstram crimes praticados com Recursos Federais para o enfrentamento e combate ao 
COVID-19, Recursos diversos do Fundo Municipal de Educação e Livre da Educação e Saúde, a 
fim de que sejam juntados á Prestação de Contas Exercício 2020 de responsabilidade de Adalberto 
Alves Luz a que se refere no Edital 005/2021 desta Casa de Leis para conhecimento e 
providencias deste Tribunal De Contas Dos Municípios, Senão Vejamos: Das Denuncias: 1 – 
Trata-Se De Denuncia Formalizada Junto A De legacia De Polícia Federal I.P. Nº. 2021.0008983. 
Limitando-se ao ano de 2020, a gestão municipal 2017/2020, do gestor Adalberto Alves Luz, se 
recusou a realizar regular transição de Poder para a nova gestão, 2021/2024, dificultando o acesso 
a documentos, equipamentos, contratações e procedimentos licitatórios. Assim, em 04 de janeiro 
de 2021, após a realização de vistoria junto ao Hospital Municipal de Ituaçu, por servidores 
daquela instituição, foram identificados equipamentos supostamente “usados”, adquiridos da 
empresa Pronto Hospitalar Clinica e Serviços Médicos, portadora do CNPJ nº. 18.792.043/0001-
12, com sede na Rua Antônio Muniz, nº. 69, Térreo, Pontalzinho, do Município de Itabuna-Ba, 
CEP 45603-023, com Recursos de Combate ao COVID-19, com valor de compra de R$ 
272.700,00 (duzentos e setenta e dois mil e setecentos reais), Nota Fiscal nº. 27, emitida no dia 
18/12/2020. Os equipamentos descritos na nota Fiscal nº. 27 (sequência de emissão recente), de 
18/12/2020, apresentam evidentes sinais de uso e desgaste antigos, ou seja, não seriam novos, e 
por estarem sem etiquetas de identificação, número de série do fabricante e de registro no 
Ministério da Saúde, a Coordenação de Enfermagem, juntamente com a direção do Hospital 
Municipal, entenderam que os equipamentos poderiam causar risco à saúde e vida dos pacientes, 
ante a ausência de certificação dos equipamentos, entrando em contato com o fornecedor destes, 
Pronto Hospitalar, que nenhuma solução apresentou. Ato contínuo e diante da inércia do 
vendedor, a atual gestão municipal solicitou uma visita técnica do Fabricante dos equipamentos, 
para verificação, orientação e se o casa, estando em ordem os equipamentos, realização de 
treinamento para equipe hospitalar; Monitor Multiparâmetro e Bomba de Infusão, gerando assim, 
as ordens de serviços nº. 3718/3721 (quatros) anexas. Após a realização da visita técnica, a 
empresa representante do Fabricante, QualityMedic Hospitalar, atestou que estes equipamentos 
(Monitor Multiparâmetro e Bomba de Infusão) não poderiam ser analisados, “Equipamentos sem 
poder ser analisado devido ausência de Registro de Fabricação da Anvisa, Número de série”, 
observando ainda os técnicos, que: 1 - “Equipamentos encontrados com características alteradas 
fora dos padrões de fabricação.”   2 – “Sem número  de série, Registro de Fabricação da Anvisa, 
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Gabinete Pintado”  Em tempo, cumpre apontar que os demais itens da Nota Fiscal de Compra nº. 
27 de 18/12/2020, também apresentam sinais de uso antigo e segundo informações preliminares, 
tratam-se também de equipamentos usados, ou de qualidade inferior em vista ao valor licitado. 
Aludida compra se deu através de procedimento de Dispensa de Licitação nº. 020/2020, opinando 
a Procuradoria Municipal pela compra mediante prévio procedimento licitatório e diverso do que 
esta em curso, ainda assim, pela próxima Administração, se entendesse pertinente, caso fossem 
utilizados Recursos Federais, o que não foi observado. De rigor destacar que a aquisição realizada 
nos findos dias do ano de 2020, e da gestão municipal, teve unicamente o condão de zerar os 
cofres públicos, como de fato o fez, haja vista, que aludidos equipamentos só foram adquiridos 
faltando menos de 15 dias para o final da gestão municipal 2017/2020, utilizando manobra 
contábil ilegal, com a transferência dos recursos da Assistência COVID conta corrente 2197-0, 
Agência 8157-4 no valor de R$ 271.448,94 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e quarenta 
e oito reais e noventa e quatro centavos), para a conta do Fundo Municipal de Saúde COVID, 
conta corrente nº. 2183-0 da agência 8157-4, todas do Banco do Brasil S/A, extratos anexos.  2 - 
Da Aquisição De Equipamento Hospitalar Sem Certificação. No caso em tela, trata-se do Pregão 
Presencial nº. 017/2020, para aquisição de “EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO DE 
ATENDIMENTO DE SINDROMES GRIPAIS COVID 19”, com valor global de R$ 293.108,50 
(duzentos e noventa e três mil e cento e oito reais e cinquenta centavos). Diversas questões 
chamam a atenção no presente Procedimento Licitatório, tais como, Cotações de Preços com valor 
inferior ao vencedor no certame, e possível conluio dos membros conforme se irá demonstrar, 
destacando-se dentre elas, o valor pago de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), Nota Fiscal nº. 
000.691, da empresa Templus Corporação Ltda, por aquisição realizada pela municipalidade de 
um Monitor Multiparametro de 12,1. Senão vejamos: 2.1 - Da Aquisição de Monitor 
Multiparametrico Por Valor Incompatível Com o Mercado. Aludido monitor foi adquirido pelo 
dobro do valor real de mercado, considerando equipamentos de mesmo padrão e com tecnologia 
superior, Nota Fiscal nº. 000.691, da empresa Templus Corporação Ltda. Como parâmetro, temos 
a cotação de preço realizada junto à empresa vencedora do Certame, “Templus Corporação Ltda” 
em 08 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Anexa. Também chama a 
atenção o fato de que o monitor entregue não identifica o seu fabricante, apresentam evidentes 
sinais de uso e desgaste antigos, ou seja, não seriam novos, e por estar sem etiquetas de 
identificação, número de série do fabricante e de registro no Ministério da Saúde – ANVISA. O 
fato de não possuir por si só a certificação do órgão competente, já compromete o uso do aparelho 
adquirido, haja vista a insegurança quanto aos seus parâmetros de funcionamento. 2.3 – Do 
Procedimento de Licitação e Seus Vícios. Destaca-se o fato de que as empresas licitantes D.M. 
Imagem – Comércio de Produtos Hospitalares e Serviços de Equipamentos EIRELI, e a empresa 
ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, embora tenham cotado na 
fase inicial o Monitor Multiparametrico pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cada, 
sequer apresentaram proposta para se habilitarem no Certame, o que aparenta conluio com a 
empresa vencedora, a única que apresentou proposta para o LOTE em comento. Outros fatos 
chamam a atenção no Certame em comento, a exemplo: A empresa D.M. Imagem – Comércio de 
Produtos Hospitalares e Serviços de Equipamentos EIRELI, na fase inicial realizou cotação de 
preços do LOTE 05 – Termômetro Digital ao Preço de R$ 500,00 (quinhentos reais) a unidade, 
todavia, no ato da realização do Certame, a mesma ofertou preço superior ao cotado por ela, 
vencendo o LOTE 05 - Termômetro Digital ao Preço de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a 
unidade, conforme se depreende da ATA DE JULGAMENTO do Certame. No mesmo sentido, 
citada empresa venceu o LOTE 09 pelo Va lo Global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
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reais), tendo cotado o mesmo equipamento pelo preço de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro 
mil reais), conforme se depreende da AT A DE JULGAMENTO do Certame. Nos casos 
supramencionados, os equipamentos foram licitados por valores superiores ao que a empresa 
vencedora Cotou, em sede preliminar, causando evidente prejuízo ao erário municipal. Noutro 
ponto, flagrante a imperfeição da ATA DE JU LGAMENTO do Certame, que não apresenta 
MAPA DE LANÇES, embora mencione a sua ex istência. 3 - Das Compras De Mascaras 
Descartáveis. Chama a atenção o elevado número de mascaras descartáveis adquiridas pelo 
município de Ituaçu, mais de 500.000 (quinhentas mil unidades) em período não superior a 8 
meses, suficiente para abastecer a população de Ituaçu, estimada pelo IBGE em 19.030 (dezenove 
mil e trinta) habitantes, https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/ituacu/panorama, numa média de mais 
de 26 (vinte e seis) unidades por habitante, quando em verdade não houve distribuição pelo 
serviço municipal de saúde, com o pagamento de R$ 217.280,25 (duzentos e dezessete mil e 
duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), só neste item, conforme cópia dos processos de 
pagamento disponibilizado junto ao site do TCM-BA, em favor da empresa PRATES 
PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS ME. Não obstante a aquisição de tão elevado 
número de mascaras descartáveis, a atual gestão municipal não encontrou em suas repartições 
quantia que justificasse a aquisição supra, ou mesmo estoque correspondente. Como parâmetro, 
temos que a atual gestão municipal ao longo dos 4 (quatro) primeiros meses de sua gestão, 
realizou a aquisição de 6.597 unidades de máscaras descartáveis (Notas Fiscais) anexas, 
suficientes ao atendimento do município por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, 
atendendo a todas as unidades de vinculadas à Secretaria de Saúde do município. Não se 
vislumbra assim, que tenha de fato o município de Ituaçu, feito uso de mais de meio milhão de 
mascaras em um período não superior a 8 (oito) meses, se fazendo de rigor a apuração de eventual 
aquisição fraudulenta deste item, não se excluído os demais itens do processo licitatório, pagos 
com recursos do governo federal. 4 - Das Compras De Testes Rápidos IGG/IGM – Falta de 
Procedimento Licitatório. Ainda mais evidentes são as compras de 7.100 unidades de testes 
rápidos COVID-19 IGG/IGM, realizadas pelo município de Ituaçu num período pouco maior que 
70 (setenta) dias, (23/09/2020 a 21/12/2020), e o procedimento licitatório par: De entrada, 
necessário destacar que o presente levantamento não leva em consideração os testes rápidos 
adquiridos pelo município de Ituaçu no período anterior a emissão das Notas Ficais a baixo 
descritas, o que elevaria exponencialmente os quantitativo dos testes ora apresentados. Assim, não 
obstante as compras e pagamentos realizados nos últimos dias da gestão 2017/2020, e como dito 
alhures, não consideradas aqui eventuaisaquisições ocorridas entre o início da pandemia, 
realizaram os administradores municipais a compra junto a empresa COM SAUDE COMERCIO 
E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI por meio de Dispensa de Licitação nº. 
015/2020; De rigor destacar que a Dispensa de Licitação 015/2020, teve Parecer Jurídico contrário 
a sua realização, chamando a atenção dos gestores municipais que a aquisição em comento deveria 
ocorrer mediante Procedimento Licitatório diverso, o que não foi observado pela gestão 
municipal, dando seguimento ao processo de compra, senão vejamos: 4.1 - Dia 23/09/2020, Nota 
Fiscal nº. 0043, 2.100 Unidades ao custo de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos 
reais); Chama a atenção o fato de que aproximadamente 600 pessoas, realizaram testes rápidos 
tipo IGG/IGM no município de Ituaçu, entre os meses de setembro e dezembro de 2020, conforme 
lista de testados anexa. Antes mesmo de serem usados 10% dos testes adquiridos em 23/09/2020, 
a gestão municipal realizou a compra de mais 3.700 unidades de testes rápidos, sem comprovação 
de processo licitatório, conforme segue: 4.2 - Dia 18/11/2020, Nota Fiscal nº. 1.550, 1.150 
unidades ao custo de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais), (Pagamento realizado 
sem 27/11/2020, sem comprovação de processo licitatório); 4.3 - Dia 18/11/2020, Nota Fiscal nº. 

Fl. 70 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

18 DE JUNHO 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

 

1.549, 1.350 unidades ao custo de R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), 
(Pagamento realizado sem 27/11/2020, sem comprovação de processo licitatório); 4.4 - Dia 
18/11/2020, Nota Fiscal nº. 1.548, 1.200 unidades ao custo de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e 
duzentos reais), (Pagamento realizado sem 27/11/2020, sem comprovação de processo licitatório); 
Note Vossa Senhoria que as Notas Fiscais em referência foram emitidas em sequência e de modo 
fracionado, numa vã tentativa de diluir as compras de modo a escamotear o volume de testes 
comprados, até o momento, sem identificação de procedimento licitatório (possivelmente não 
realizado), no valor de R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil reais e duzentos reais), documentos 
anexos; A despeito da falta de processo licitatório para a aquisição e pagamento dos testes rápidos 
apontados anteriormente, temos ainda, não menos aviltante, a realização do Processo 
Administrativo 102/2020, objeto da Dispensa de Licitação nº. 021/2020, no valor de R$ 
288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), cópia anexa. Aludido procedimento licitatório 
como se pode observar foi realizado ao apagar das luzes em 17/12/2020, para aquisição de 8.000 
(oito) mil unidades de testes rápidos, quando em verdade o município não havia em utilizado 
como dito alhures 10% dos anteriormente adquiridos. De rigor destacar que a Dispensa de 
Licitação 021/2020, teve Parecer Jurídico contrário a sua realização, chamando a atenção dos 
gestores municipais que a aquisição em comento deveria ocorrer mediante Procedimento 
Licitatório diverso, e ainda, que este só deveria ser realizado pela nova gestão que tomaria posse 
em menos de 15 dias, o que foi ignorado pelos gestores. Daí denota-se que as aquisições 
ocorreram a fim de no mínimo zerar os cofres públicos, ou dele se locupletar, senão vejamos: 4.5 - 
Dia 21/12/2020, Nota Fiscal nº. 1.640, 300 Unidades ao custo de R$ 10.800,00 (dez mil e 
oitocentos reais); 4.6 - Dia 21/12/2020, Nota Fiscal nº. 1.641, 1.000 Unidades ao custo de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais); Nas compras referidas nos itens 4.5 e 4.6, verifica-se do 
comprovante de transferência bancária o pagamento de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 
todavia, não foi localizado junto ao site do TCM-BA, o processo de pagamento do saldo 
remanescente de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), documentos anexos. De rigor 
destacar que as compras relacionadas nos itens 2/6, foram realizadas junto à empresa PRATES 
PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS ME. Os apontamentos dos quantitativos e valores 
ora apontados não refletem a realidade da demanda municipal, senão vejamos. Atualmente o 
almoxarife da Secretaria de Saúde do município conta com 1.325 unidades de testes rápidos, todos 
adquiridos na gestão 2017/2020, conforme se depreende da Declaração emitida pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Via de regra, a Secretaria Municipal de Saúde de Ituaçu, conta com rigoroso 
controle dos testes realizados, sendo obrigatória a informação dos casos positivos junto ao 
cadastro do Ministério da Saúde, por seu turno todas as pessoas submetidas a testes são 
catalogadas. Destarte, após levantamento da lista de pessoas e testes rápidos realizados junto a 
Secretaria Municipal de Saúde, constatou-se a realização de aproximadamente 990 testes rápidos 
realizados (572 testes realizados entre os meses de setembro a dezembro de 2020, e 418 testes 
realizados entre os meses de janeiro a abril de 2021). Confrontando o acervo existente em estoque, 
com a lista de testes rápidos realizados entre os meses de setembro de 2020 a abril de 2021, temos 
um total de 2.315 testes rápidos disponíveis, considerando as notas fiscais ora apresentadas, existe 
um saldo negativo de 4.785 Testes Rápidos, sem a menor possibilidade de que tenham sido usados 
ainda que em parte, com valor correspondente aproximadamente a mais de R$ 263.175,00 
(duzentos e sessenta e três mil e cento e setenta e cinco reais), somente no que se refere a Testes 
Rápidos, aproximando-se a meio milhão de reais somente nos dois itens ora apontados. Não 
obstante os fatos e documentos ora apresentados, os números em questão são considerados a partir 
das Notas Fiscais ora apresentadas, e de certo já havia no acervo da Secretaria Municipal saldo de 
compras não apresentadas, o que reflete inclusive na elevação do saldo negativo ora apontado, 

Fl. 70V 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0718 DE JUNHO DE 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

 
 

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

 

bastando para tanto, a observação do número do LOTE nas listas das pessoas que realizaram os 
testes rápidos. Por seu turno, outros itens da Saúde adquiridos também deverão ser objeto de 
verificação, tais como, agulhas, seringas, luvas e outros. 5 – Do Superfaturamento De Despesas 
Na Reforma Da Farmácia Básica Municipal De Ituaçu. Conforme se depreende de Relatório de 
Vistoria pelo engenheiro civil do município de Ituaçu-Ba, Juniey Luz dos Anjos, em conjunto com 
os vereadores que esta subscrevem e o atual prefeito municipal Phellipe Brito, a gestão municipal 
no ano 2020, realizou a compra de 32.055,58 (trinta e dois mil e cinquenta reais e cinquenta e oito 
centavos), de materiais de construção sub a rubrica de serem utilizados na reforme do prédio da 
Farmácia Básica municipal. Todavia, conforme se depreende do relatório de vistoria anexo, não 
foi identificado o emprego de aludidos materiais na aludida reforma, sendo os quantitativos em 
muito inferiores, ao efetivamente utilizado, dando conta da falta de R$ 22.374,35 (vinte e dois mil 
e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em materiais diversos não 
empregados na obra e que não se encontra no acervo municipal para uso.  6 - Do 
Superfaturamento De Despesas Na Secretaria Municipal De Educação. Chama a atenção o 
superfaturamento na aquisição de materiais de construção para reforma das escolas municipais de 
Ituaçu, onde foi realizado Relatório de Vistoria pelo engenheiro civil do município de Ituaçu-Ba, 
Juniey Luz dos Anjos, em conjunto com os vereadores que esta subscrevem, além de 
representantes do Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Sindicato 
dos Professores e do Poder Executivo com o atual prefeito municipal Phellipe Brito, senão 
vejamos: 6.1 – Secretaria Municipal de Educação – nenhuma reforma foi realizada na sede da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Ituaçu, em que pese a emissão das Notas 
Fiscais nº. 0242, 0243, 0250, 0252, 0260, 0271, 0326 e 0396, no total de R$ 64.747,88 (sessenta e 
quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), relatório anexo. 6.2 – 
Aquisições para Escolas Manoel Alves, Durval Gualberto, Aderbal Santana, Creche da Ovelha, 
São José, Boca da Mata Juvenal Wanderley, Rodrigues Lima, Anexo Tia Clety, Campo Grande, 
Laranjeiras, Tranqueiras, e outras – nenhuma reforma foi realizada nas sedes das escolas, em que 
pese a emissão das Notas Fiscais nº. 0245, 0251, 0255, 0256, 0273, 0350, 0375, 0385, 0393, 0394, 
0402, 0405, no total de R$ 143.278,57 (cento e quarenta e três mil e duzentos e setenta e oito 
centavos, cinquenta e sete centavos), relatório anexo. 6.3 – Escola Municipal Olho D`água do 
Meio - nenhuma reforma foi realizada na sede da Escola Municipal em que pese a emissão das 
Notas Fiscais nº. 0244 e 0248, no total de R$ 12.574,30 (doze mil quinhentos e setenta e quatro 
reais e trinta centavos), relatório anexo. 6.4 – Escola Municipal Almas Pobres - nenhuma reforma 
foi realizada na sede da Escola Municipal em que pese a emissão da Nota Fiscal nº. 0386, no total 
de R$ 5.316,00 (cinco mil trezentos e dezesseis reais), relatório anexo. 6.5 – Escola Municipal 
Juvenal Wanderley - nenhuma reforma foi realizada na sede da Escola Municipal em que pese a 
emissão da Nota Fiscal nº. 0262, no total de R$ 2.022,46 (dois mil e vinte e dois reais), relatório 
anexo. 6.6 – Escola Municipal Manoel Rodrigues Amorim – do quantitativo descrito nas Notas 
Fiscais de nº. 0362, 0380, 0366, 0382 e 0389, no total de R$ 24.790,53 (vinte e quatro mil e 
setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), não foram empregados na Escola 
Municipal o valor de R$ 20.955,94 (vinte mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 
quatro centavos), relatório anexo. 6.7 – Escola Municipal Luis Eduardo Magalhães e Anexos - do 
quantitativo descrito nas Notas Fiscais de nº. 0364, 0372, 0390 e 0392, no total de R$ 44.682,17 
(quarenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), não foram 
empregados na Escola Municipal o valor de R$ 40.364,35 (quarenta mil trezentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e cinco centavos), relatório anexo. 6.8 – Escola Municipal São José de Ramiro 
e Anexos – do quantitativo descrito nas Notas Fiscais de nº. 0238, 0249, 0254, 0259, 0261, 0265, 
0267, 0272, 0312, 0317, 0270, 0257, 0258, 0303 e 0313, no total de R$ 150.307,43 (cento e 
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cinquenta mil e trezentos e sete reais e quarenta e três centavos), não foram empregados na Escola 
Municipal o valor de R$ 117.729,40 (cento e dezessete mil e setecentos e vinte e nove reais e 
quarenta centavos), relatório anexo. 6.9 - Escola Municipal do Campo Grande – do quantitativo 
descrito nas Notas Fiscais de nº. 0263, 0266, 0269 e 0294, no total de R$ 25.218,66 (vinte e cinco 
mil e duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), não foram empregados na Escola 
Municipal o valor de R$ 12.742,17 (doze mil setecentos e quarenta e dois reais e dezessete 
centavos), relatório anexo. De rigor destacar que todas as aquisições dos materiais de construção 
ora em comento, se deram através da empresa GRL COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS, que tem como sócio administrador o sobrinho do gestor municipal Robson André 
Luz Santos, no valor total de R$ 504.993,58 (quinhentos e quatro mil e novecentos e noventa e 
três reais e cinquenta e oito centavos). 7 – Das Aquisições Da Empresa GRL COMERCIAL DE 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – Do Sobrinho Do  Gestor Municipal. Chama a atenção o 
fato de que a empresa GRL COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que tem 
como sócio administrador o sobrinho do gestor Adalberto Alves Luz, estranhamente se sagrou 
vencedora dos certamos do segmento nos 04 (quatro) anos da gestão de seu tio, vendendo ao 
Município de Ituaçu;No ano de 2017 R$ 480 mil reais; No ano de 2018 R$ 500 mil reais; No ano 
de 2019 R$ 540 mil reais; No ano de 2020 R$ 1.650 mil reais; nenhuma reforma foi feita – 
nenhuma construção que justifique a aquisição ora apontada. 8 – Da Falta De Recolhimento Do 
INSS Dos Servidores Municipais de Ituaçu. De rigor destacar que o gestor municipal deixou de 
verter ao INSS o valor de R$ 16.724.966,92 (dezesseis milhões e setecentos e vinte quatro mil e 
novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme notificação da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional anexa. Há ainda de se observar o fato de que o gestor 
municipal parcelou além da dívida ora apontada o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
reais). O que significa dizer que o gestor municipal acumulou um déficit de quase R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 9 – Da Falta de Pagamento Do 1/3 de Férias Dos 
Servidores Municipais de Educação. O gestor municipal não efetuou o pagamento do 1/3 de férias 
devido aos servidores da educação municipal, não tendo deixado em restos a pagar ou mesmo, 
recurso em conta para sua eventual liquidação futura. 10 – Outras Dívidas - Além das dívidas 
supramencionadas, o gestor municipal deixou de efetuar o pagamento de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) de conta de energia elétrica, COELBA, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
junto a EMBASA, e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de PASEP. 11 – Da Execução Do 
Ministério Público Do Trabalho Não obstante as denuncias supra referenciadas, o município de 
Ituaçu está sendo executado pelo ministério Público do Trabalho por descumprimento de Termo 
de Ajuste de Conduta nº. 825/2011. Tendoo Procuradoria  Federal assim se manifestado:  “No dia 
08/09/2011, foi realizada audiência administrativa, na qual estavam presentes, além de membro do 
Parquet, o então Prefeito Municipal, Sr. Juvenal Wanderley Neto, a Promotora de Justiça de 
Ituaçu, o assessor jurídico do Gabinete, e o assessor de contabilidade da Prefeitura. Na ocasião, 
firmou-se nos autos do Inquérito Civil n.º 160.2011.05.004/2-80, em trâmite na Procuradoria do 
Trabalho no Município de Vitória da Conquista, e do Inquérito Civil nº 112.0.128.487/2011, em 
trâmite na Promotoria de Justiça da Comarca de Ituaçu, o Termo de Ajustamento de Conduta n.º 
793/2011, com posterior aditivo, resultando no Termo de Ajustamento de Conduta n.º 825/2011, 
novamente assinado. Em desmembramento oportuno, o TAC n.° 825/2011 passou a ser 
acompanhado em procedimento apartado, sendo este o Inquérito Civil n.° 000305.2011.05.004/7-
80. Dentre as obrigações assumidas no TAC n.º 825/2011, consta: 3. DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS 3.2 Abster-se de absorver mão-de-obra através de pessoa interposta (cooperativa de 
trabalho, empresa prestadora de serviços, associação civil, organizações sociais, organizações da 
sociedade civil de interesse público – OSCIP – e fundações privadas), nas suas atividades 
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permanentes e finalísticas, não sendo vedada terceirização de mão-de-obra, através da contratação 
de empresa especializada de prestação de serviços ligados à atividade meio, nos casos previstos 
em Lei, na forma da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Após a celebração do TAC, 
foram realizadas audiências e requisitados documentos para averiguar o cumprimento das 
obrigações assumidas.” O gestor Adalberto Alves Luz deliberadamente realizou diversas 
contratações em desobediência ao TAC nº. 825/2011, motivo pelo qual o Ministério Público 
Federal promove a execução de R$ 3.810.000,00 (três milhões e oitocentos e dez mil reais), 
conforme se depreende dos documentos anexos. “Diante do descumprimento da legislação 
referente à matéria tão relevante, mesmo após a assunção de obrigação perante o Ministério 
Público do Trabalho, é indispensável que o Município Executado seja compelido a pagar o valor 
da multa constante do instrumento. O valor devido pelo Executado é obtido a partir de simples 
operação aritmética, considerando-se os claros parâmetros estabelecidos pelo termo de 
compromisso. Com efeito, a cláusula quarta estabeleceu que o descumprimento do TAC resultaria 
na aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por obrigação descumprida, 
ainda que parcialmente. Vejamos o teor da cl áusula quarta do TAC nº 825/2017: 4. DA MULTA 
POR DESCUMPRIMENTO 4.1 O descumprimento do presente Termo resultará na aplicação de 
astreintes diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cláusula descumprida, ainda que 
parcialmente. A aplicação da astreinte será renovada a cada constatação de descumprimento. 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 8 4.2 O valor da astreinte será atualizado com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas utilizado pela Justiça do Trabalho. A data de incidência 
da atualização será a data de celebração do termo. Como visto, o contrato de terceirização de 
recursos humanos na área da Assistência Social iniciou-se em 05/10/2017, indo até o período de 
31/12/2017, sendo reiniciado no dia 02/01/2018, renovado até dia 02/09/2018, e novamente 
estabelecido entre o período de 02/10/2018 até 02/12/2018. Assim, chega-se ao total de 381 
(trezentos e oitenta e um) dias de descumprimento da obrigação inserta no item 3.2 do TAC, 
devido então o seguinte valor: R$10.000 x 381 dias = R$3.810.000,00$ (três milhões, oitocentos e 
dez mil reais).” Sem mais;  Subscrevo atenciosamente; RONALDO DA SILVA ROCHA – 
Vereador; JOSÉ ANTÔNIO BRITO FONTANA – Vereador; ADRIANO SILVA MACHADO – 
Vereador; JOEL TEIXEIRA SILVA – Vereador ; ALMIR SANTOS PESSOA – Vereador.d) – 
Projeto de Lei nº 001/2021, apresentado pelo Vereador Almir Sa ntos Pessoa, como o seguinte 
teor:PROJETO DE LEI Nº 001 DE 04 DE JUNHO DE 2021. (De autoria do Vereador Almir 
Santos Pessoa). “Institui como Atividade Essencial os estabelecimentos de prestação de serviços 
de educação física públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a 
prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para saúde da população no 
âmbito do Município de Ituaçu Bahia e da outras providências.” A CAMARA MUNICIPAL DE 
ITUAÇU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por lei, Faz Saber que o Plenário 
aprovoue remete ao Chefe do Poder Executivo para sanção, a seguinte LEI: Art. 1º - Fica 
instituída a prática de atividades físicas, orientadas por profissionais da Educação Física, como 
essenciais para saúde da população e declara a Essencialidade dos estabelecimentos de prestação 
de serviços de educação física públicos ou privados como forma de prevenir doenças físicas e 
mentais no âmbito do Município de Ituaçu. §1o Fica estabelecido que as academias de 
musculação, ginásticas, natação, hidroginástica, PILATES e demais as modalidades esportivas 
como atividades essenciais à saúde mesmo em período de calamidade pública. §2o Poderá ser 
realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção sanitárias 
objetivando impedir a propagação de doenças, de acordo com a gravidade da situação e desde que 
por decisão devidamente fundamentada em normas sanitárias e de segurança pública, a qual 
indicará a extensão, motivos e critérios técnicos e científicos das restrições que porventura 
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venham a ser expostas. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições ao contrário.  Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ituaçu, Bahia, 04 de junho de 2021. Almir Santos Pessoa - Vereador  PSD. JUSTIFICATIVA : 
O presente projeto de lei que ora submeto à análise dos nobres pares tem por objetivo garantir a 
essencialidade da atividade física e do exercício físico e garantir o funcionamento de 
estabelecimento que prestam estes serviços de saúde por profissionais de educação física. A 
atividade física regular é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema 
imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecer os ossos, por 
exemplo. Esses benefícios podem ser alcançados em cerca de um mês após o início da atividade 
física regular, como caminhadas, pular corda, correr, dançar ou praticar musculação. 
PORTANTO, o exercício físico e a “atividade física” de forma planejada e estruturada com o 
objetivo de manter ou melhorar a aptidão física, e deve ser operacionalizada por profissional da 
área. CONSIDERANDO que a prática regular e orientada de exercícios físicos tem importante 
impacto na prevenção, tratamento e recuperação dos principais agravos crônico-degenerativos, 
tanto em academias, clínicas, clubes e programas de condicionamento físico individualizado, 
quanto no Sistema Único de Saúde - SUS (atenção primária, secundária e terciária), assim como 
em toda rede vinculada a Saúde Suplementar; CONSIDERANDO a Resolução do CONFEF n° 
391/2020, que dispõe sobre o reconhecimento e a definição da atuação e competências do 
Profissional de Educação Física em contextos hospitalares e dá outras providências. 
CONSIDERANDO a Lei n° 12.864, de 24 de setembro de 2013, que altera o caput do art. 3º da 
Lei n° 8.080, incluindo a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Promoção da Saúde, regulamentada pela Portaria 
Ministerial n° 687/GM, de 30 de março de 2006, que trata dodesenvolvimento das ações de 
promoção da saúde no Brasil e inclui a Educação Física na Política de Promoção da Saúde; 
CONSIDERANDO a Lei Federal 9696/1998, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação 
Física. Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, 
supervisionar, dinamizar, dirigir,  organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, pianos e 
projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos 
especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes 
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto. 
CONSIDERANDO que a nossa Carta Magna trata de forma clara que a saúde é um direito de 
todos e um dever do poder público de prover as condições necessárias para o melhor 
desenvolvimento do pleno exercício deste direito consagrado no artigo 6º da nossa Constituição 
Federal, através de políticas econômicas e sociais com foco na redução de doenças tanto físicas 
como psíquicas. CONSIDERANDO a Lei Federal 8080/1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. (“Destaca o direito fundamental pela saúde”). Art. 2º A 
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. §1• - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 
e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. §2º - 0 dever do 
Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.. PORTANTO, a simples 
análise do texto apresentado, reforça que, é direito fundamental de qualquer pessoa a saúde. Ainda 
podemos estender a importância então, as “academias de musculação, ginásticas, natação, 
hidroginástica, PILATES e demais as modalidades esportivas”, como ferramentas para 
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preservação deste direito fundamental, todas com o auxílio de profissionais de educação física na 
prestação deste serviço essencial à saúde, resultando um aperfeiçoamento físico e psicológico, 
ensejando o direito à dignidade da pessoa humana, inclusive em tempos de pandemia. Assim, 
pedimos aos ilustres colegas vereadores que se manifestem de acordo com o presente Projeto de 
Lei, conforme proposto, em regime de tramitação ordinária.  Almir Santos Pessoa – Vereador; e) - 
Projeto de Resolução nº 002 de 04 de Junho de 2021, apresentado pelo Vereador Almir Santos 
Pessoa, com o seguinte teor:Projeto de Resolução nº 002 de 04 de Junho de 2021. Institui o 
Programa Câmara Itinerante no Município de Ituaçu e dá outras providências. O Presidente da 
Câmara Municipal de Ituaçu Bahia Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 
seguinte Resolução: Art. 1º Fica instituído no Município de Ituaçu-Bahia o Programa Câmara 
Itinerante, visando o atendimento e a integração dos munícipes junto às ações do Poder 
Legislativo Municipal.  Art. 2º Os objetivos e as normas reguladoras do Programa Câmara 
Itinerante são os constantes do Anexo Único, parte integrante desta Resolução.  Art. 3º Os 
trabalhos da Câmara Itinerante serão organizados e dirigidos pelo Presidente do Poder Legislativo, 
e na sua eventual ausência pelo Vice-Presidente. Parágrafo único. As reuniões da Câmara 
Itinerante poderão ser realizadas no mesmo período das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal. 
Art. 4º As reuniões da Câmara Itinerante terão caráter informal, no intuito de obter subsídio junto 
à população para intermediar os seus reais anseios perante o Poder Executivo Municipal ou a 
quem de direito. Art. 5º A participação dos Ver eadores e Servidores da Câmara na execução do 
Programa instituído por esta Resolução será considerado serviço público relevante. Art. 6º As 
despesas operacionais com a realização do Programa Câmara Itinerante correrão, no que couber, à 
mesa diretora. Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições ao contrário. Almir Santos Pessoa - Vereador PSD; ANEXO ÚNICO: I – DO 
PROGRAMA: O programa “Câmara Itinerante” é um instrumento da Câmara Municipal, a ser 
implementado pelo Presidente e demais Verea dores, voltado para a interiorização do Poder 
Legislativo, de suas atividades e interação com a comunidade, buscando atingirem objetivos pré-
definidos. O programa será desenvolvido durante o ano, podendo ser realizado no período das 
Sessões Ordinárias, constituindo Reunião Legislativa de Trabalho informal em cada local da 
cidade. II- DOS OBJETIVOS: O Programa “Câmara Itinerante” atingirá diversos objetivos, sendo 
eles: a) Popularizar os trabalhos Legislativos, aproximar o contato direto do Vereador com a 
população de cada região urbana e rural; b) Promover a integração entre o Poder Legislativo e a 
comunidade, abrindo a perspectiva de trabalharem juntos a partir da discussão comum dos 
problemas que envolvem o Município, com o intuito de encontrar uma solução homogênea; c) 
Propiciar ao Vereador, conhecer de perto o com portamento de cada comunidade, suas reações, 
opiniões e anseios, propiciando uma intimidade que desemboque em realizações mútuas; d) 
Antever as aspirações populares, visando intervir junto a cada comunidade, como interlocutor no 
estudo de seus problemas, encaminhando suas propostas aos setores competentes da 
Administração Municipal. III- DA PARTICIPAÇ ÃO DOS VEREADORES: Os Vereadores serão 
convidados a participar das reuniões de trabalho do Programa “Câmara Itinerante”. Para este fim, 
poderão usar da palavra durante dez minutos cada um, em cada reunião. Caso seja o Vereador 
citado por qualquer membro da comunidade, indagado ou se sentir na necessidade de manifestar 
sua opinião, por motivo de defesa de seu posicionamento ideológico, poderá o mesmo utilizar o 
prazo máximo de mais dez minutos. Caso o Presidente da reunião informal e itinerante perceba 
que o assunto se distanciou do objetivo principal, poderá dar Prosseguimento ao evento, passando 
a palavra ao próximo munícipe. IV- DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE: Em todas as 
reuniões de trabalho serão convidados a participar as lideranças comunitárias, assim como os 
agentes públicos que residam em cada região, bem como profissionais liberais, empresários, 
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autoridades classistas, políticas, da segurança, judiciárias, enfim, os cidadãos (ãs) identificados 
como agentes ativos das mesmas regiões comunitárias. V- DA ORGANIZAÇÃO DAS 
REUNIÕES DE TRABALHO: As reuniões serão organizadas pelo Presidente da Câmara 
Municipal, com apoio e participação das entidades representativas dos moradores e das escolas 
instaladas em cada uma das regiões, cujas direções queiram auxiliar o Poder Legislativo. A 
Câmara disponibilizará funcionários assim como equipamentos que serão instalados onde se 
realizará a Câmara Itinerante, que deverão estar aptos para auxiliar os Vereadores e participantes 
do evento, principalmente relacionadas com informações e mecanismos de funcionamento do 
Poder Legislativo. Uma equipe da Câmara Municipal composta pela Assessoria de imprensa e 
Direção Geral fará antecipadamente visita ao local definido para a realização do evento, a fim de 
conhecer suas condições físicas e estruturais, para oportunamente instalar o equipamento e o 
fornecimento de material necessário. VI- DO COMPROMISSO DA CÂMARA COM A 
COMUNIDADE: As Reuniões de Trabalho servirão para debater assuntos mais importantes de 
cada região comunitária, sempre na busca de suas soluções, e na análise global da estrutura de 
cada região com o intuito de prepará-las para o futuro. No encerramento, de comum acordo entre 
Vereadores e comunidade, será marcada nova reunião, cuja data será definida em conjunto, para 
que a Câmara Municipal, buscando atingir os fundamentos para que foi criado o Programa, retorne 
ao local com soluções, informações, e enfim, dar ciência aos moradores sobre as providências, 
tomadas para cumprir com suas finalidades. VII- DA DIVULGAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO: 
Caberá à Câmara Municipal dar ampla divulgação e promoção ao Programa “Câmara Itinerante”, 
bem como registrar, em resumo sucinto, os trabalhos realizados.  VIII- DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS: As reuniões serão abertas e encerradas pelo Presidente, que as dirigirá. Estes encontros 
com as comunidades reunidas serão denominadas de Reuniões de Trabalho, não contendo caráter 
deliberativo, e se constituirão em trabalho relevante, sem a percepção de qualquer remuneração.f) 
-Indicações apresentadas pelo Vereador Almir Sa ntos Pessoa, abaixo transcritas: I –Exmo. Senhor 
Jose Cesar Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Ve readores de Ituaçu – 
Bahia. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que 
seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO:“Perfuração e Instalação de um Poço Tubular (Água Doce), no Povoado 
da Gruta da Mangabeira, neste Município de Ituaçu, Bahia”; JUSTIFICATIVA:  A Gruta da 
Mangabeira há muito vem sofrendo com a falta de água doce para servir os seus moradores e 
turistas que visitam anualmente a Caverna do Sagrado Coração de Jesus. A perfuração e 
implantação de um poço tubular com água doce naquelas imediações, dará condições para resolver 
este grande problema, melhorando assim a sua capacidade de servir não só a comunidade, bem 
como, aos turistas e romeiros, podendo surgir investimentos em infraestrutura, o que melhorará o 
seu aspecto de condições de atrair mais turistas e romeiros 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,  Almir Santos Pessoa -  Vereador- PSD; II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. 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 Quadra 
Poliesportiva na localidade de Manoel Alves”; JUSTIFICATIVA:  A construção de quadras 
poliesportiva em Povoados é de suma importância para o desenvolvimento e integração de seus 
habitantes, pois além de ser um espaço de lazer tanto para as crianças, jovens e adultos, na prática 
do esporte, serve ainda para outras atividades recreativas, festivas e culturais, tornando-se assim, 
um ponto de integração das famílias da região e comunidades circunvizinhas, resultando em uma 
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integração regional que certamente irá proporcionar momentos agradáveis a todos. Deste modo, 
rogo ao executivo municipal para que construa uma Quadra Poliesportiva na Localidade de 
Manoel Alves, atendendo assim o anseio de todos daquela comunidade. 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,Almir Santos Pessoa -Vereador- PSD; III – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley 
Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. 
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 DA PRAÇA DA FEIR A ONDE SÃO INSTALADAS AS 
BARRACAS DA FEIRA LIVRE”. JUSTIFICATIVA:  A feira livre do Municipal de Ituaçu é um 
importante encontro de produtores locais que aos sábados, comercializam seus produtos advindos 
da agricultura familiar, confecção de artesanatos e produtos locais. A cobertura do espaço 
dedicado a feira livre é imprescindível para dar conforto, segurança e bem estar aos feirantes, haja 
vista que os alimentos ficam expostos ao sol e as vezes as chuvas, considerando que as pessoas 
que ali trabalham não dispõe de recursos financeiros suficientes para adequar as suas instalações 
de barraca. Deste modo é importante que o Município, ofereça a contrapartida para esses 
trabalhadores que movimentam a economia local, realizando o mais breve possível a cobertura do 
espaço em que são instalada as barracas aos sábados. 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,Almir 
Santos Pessoa - Vereador- PSD; IV –Exmo. Senhor  Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada  ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Policiamento Rural nas localidades 
de Tranqueiras e Lagoa da Lage”. JUSTIFICATIVA:  O policiamento rural é a denominação dada 
à atuação policial em áreas rurais, isto é, as intervenções desenvolvidas pelas instituições policiais 
com ações preventivas e repressivas visando garantir a segurança pública, as comunidades das 
zonas rurais, em especial as das regiões em que há prática de pecuária e agricultura, e 
agronegócio, têm sido cada vez mais assoladas por ações de criminosos. Deste modo é importante 
que o Executivo interceda junto ao Governo do Estado da Bahia para que disponibilize um maior 
efetivo policial no Município de Ituaçu, para que os mesmos possam também deslocar-se para as 
comunidades rurais. 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, Almir Santos Pessoa - Vereador- 
PSD; g) - Indicações apresentadas pelo Vereador R onaldo da Silva Rocha, abaixo transcritas: I –
Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa  Excelência, para que seja 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo 
transcrita: INDICAÇÃO: “Controle de Acesso de Veículos Automotores em horários específicos 
na Praça Barão do Sincorá”. JUSTIFICATIVA:  A Praça Barão do Sincorá, localizada no Centro 
da Cidade de Ituaçu é um importante cartão postal do Município, além de uma opção de lazer para 
pais e adultos que aproveitam o verde dos jardins, lanchonetes, churrascarias e sorveterias ali 
instalados para passearem com crianças e animais de estimação é, sobretudo ponto de referencia 
para bate papos entre amigos.  Ocorre que nos ú ltimos dias, o transito desenfreado de veículos 
automotores naquelas imediações tem trazido desconforto, preocupação e insegurança para os 
transeuntes, já que os pais usufruem do lazer oferecido pelos bares locais, enquanto seus filhos 
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divertem e aproveitam as opções de brincadeiras do parquinho de diversão. Neste sentido é 
altamente recomendável que a administração publica municipal, utilize meios para controlar o 
acesso de veículos naquelas imediações aos sábados e domingos principalmente no período 
compreendido entre as 14h ate as 22h, disponibilizando, se for o caso, um servidor vigilante para 
que controle o ir e vir de veículos naquele espaço, notadamente na altura do beco da sorveteria do 
Russão ate o Bar de Baxaréu, local de maior concentração de pessoas. Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. 
Atenciosamente, Ronaldo Da Silva Rocha - Vereador- PSD; II - Exm o. Senhor Jose Cesar 
Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. It uaçu (BA), 04 de Junho 
de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência , para que seja encaminhada ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: 
“Disponibilização de Casa de Apoio na Sede do Município de Ituaçu”. JUSTIFICATIVA: É sabido 
de todos que as casa de apoio prestam serviços assistenciais, principalmente implementados a 
partir de iniciativas de âmbito caritativo e humanitário, suprindo as carências de pessoas que 
necessitam utilizar dos mesmos. Desta maneira é necessário salientar que o Município de Ituaçu é 
extenso, e sua área de abrangência rural, cobre maior parte do território de domínio Municipal, 
com isso, muitas famílias precisam deslocar-se para o centro da cidade a procura de ajuda medica 
e/ou realização de procedimentos de exames, atualização de programas sociais e demais 
atendimentos que visam melhorar a qualidade de vida de pessoas que dependem dos serviços 
públicos locais. Ocorre que muitas pessoas ao se deslocarem não dispõe de parentes com 
residência disponível para recebê-los, o que os obrigam a esperar as madrugadas pelos 
atendimentos pretendidos. Assim sendo, é humanitário o olhar da Administração Publica 
Municipal, no sentido de dispor de uma casa de apoio aos usuários de programas sociais e pessoas 
de baixa renda, residente em áreas rurais, que necessita deslocar para a sede e não tem onde 
repousar, diminuindo o sofrimento e angustia de espera dos mesmos.  Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. 
Atenciosamente, Ronaldo aa Silva Rocha - Ve reador- PSD; III - Exmo. Senhor Jose Cesar 
Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. It uaçu (BA), 04 de Junho 
de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência , para que seja encaminhada ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:

 “Perfuração de Poço Artesiano na Localidade de Campo Grande”. JUSTIFICATIVA: A 
Comunidade do Campo Grande, devido ao aumento de residentes, o que demanda um maior 
consumo de água potável, constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época de 
estiagem, o que ocasiona grande sofrimento às pessoas pela dificuldade em conseguir águapara o 
sustento de suas famílias. As famílias que ali residem, há muito tempo clamam por um 
abastecimento de água, continuo, sem interrupções ou racionamento para que possam ter uma vida 
mais digna. A Perfuração de um Poço Tubular visa, sobretudo, a possibilidade de melhorar a 
qualidade da água para o consumo humano. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais 
edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, 
elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha 
- Vereador- PSD; IV - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de  Junho de 2021. 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 
Localidade de Ingazeira”. JUSTIFICATIVA: Os residentes daquela região, como em quase todos 
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no Município de Ituaçu, são pessoas que gostam da prática desportiva, e 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.  Comument e, todos os munícipes, residentes em áreas 
rurais anseia com a construção de uma Quadra Esportiva, portanto, nada mais justo que 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. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo da 
Silva Rocha - Vereador- PSD; V - Exmo. Senhor Jo se Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. 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 Localidade de São José”. JUSTIFICATIVA: FUTSAL é uma das modalidades de esportes mais 
praticadas nos tempos atuais, sendo também, um bem a saúde, um lazer e bem estar para todos. Os 
residentes na Região do São Jose de Lídio, como em quase todos no Município de Ituaçu, são 
pessoas que gostam da prática desportiva e muitas vezes necessitam deslocar-se para outras 
comunidades para pratica esportiva. A construção de uma Quadra Esportiva naquela região 
somará importantes conquistas tanto no lazer, como na saúde de pessoas que terão espaço para 
praticar seus exercícios físicos. Há de considerarque além dos diversos benefícios, deve pontuar 
que um as acomodações necessárias, servira também para desempenhar as diversas atividades da 
comunidade que requer um bom espaço inclusive para realização de festejos locais.  Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis  e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - Vereador- PSD; VI - Exmo. Senhor Jose 
Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de 
Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excel ência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: 
“Manutenção da Iluminação Publica na Localidade de Campo Grande”. JUSTIFICATIVA: 
manutenção da iluminação Publica nas localidade rurais é de suma importância para a segurança 
das comunidades, haja vista que os arredores dos povoados e residências estando iluminados 
dificultam a ação de pessoas má intencionadas, reduzindo consideravelmente os pequenos roubos 
e furtos em casas afastadas e em sua grande maioria habitada por idosos. Deste modo, é 
importante a atenção do Poder Publico, para que possa realizar a manutenção da iluminação 
publica da localidade de Campo Grande, considerando a necessidade de substituição de lâmpadas 
e acréscimos de braços em locais já povoados. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo da 
Silva Rocha - Vereador- PSD; VII - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada  ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Instalação de refletores no entorno 
do Mercado Municipal desta cidade de Ituaçu, Bahia”; JUSTIFICATIVA: A feira livre de nossa 
cidade localiza-se no entorno da Praça do Mercado Municipal e, como todos nós sabemos os 
feirantes instalam suas barracas de vendas dos seus produtos na noite do dia anterior a realização 
da referida feira, contudo, em virtude da Praça ser de grande extensão, a iluminação pública 
daquele local torna-se insuficiente para atender a todos, por isso, urge a necessidade de instalação 
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de refletores para solucionar o problema. Ressalta-se, para que os feirantes demonstrem e 
arrumem os seus produtos de venda necessitam de claridade, o que se torna impossível sem a 
iluminação, acarretando assim, no atraso ao atendimento aos cidadãos e cidadãs frequentadores da 
feira livre de nossa cidade. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - 
Vereador- PSD; VIII -Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de  Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:“Implantação da Guarda Municipal neste 
município de Ituaçu, Bahia. JUSTIFICATIVA: A feira livre de nossa cidade localiza-se no 
entorno da Praça do Mercado Municipal e, como todos nós sabemos os feirantes instalam suas 
barracas de vendas dos seus produtos na noite do dia anterior a realização da referida feira, 
contudo, em virtude da Praça ser de grande extensão, a iluminação pública daquele local torna-se 
insuficiente para atender a todos, por isso, urge a necessidade de instalação de refletores para 
solucionar o problema. Ressalta-se, para que os feirantes demonstrem e arrumem os seus produtos 
de venda necessitam de claridade, o que se torna impossível sem a iluminação, acarretando assim, 
no atraso ao atendimento aos cidadãos e cidadãs frequentadores da feira livre de nossa cidade. 
Certo do acolhimento de Vossa Excelência e dema is edis e tendo a certeza de que o Chefe do 
Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - Vereador- PSD;IX –Exmo. 
Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 04 de Junho de 2021. 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 uma Ponte sobre o Rio da localidade de Espirito Santo”. 
JUSTIFICATIVA: A construção de uma ponte sobre o Rio na localidade de Espírito Santo, estrada 
que liga aquele Povoado de Espírito Santo e Povoados circunvizinhos a sede deste Município de 
Ituaçu, Bahia, é de caráter estruturante e que oferecerá possibilidades para uma evolução sem 
precedentes na região. Faz necessário mencionar, que quando as fortes enchentes levaram a 
estrutura existente, a Prefeitura construiu uma passagem molhada que quando em fortes chuvas a 
comunidade fica isolada, sem condições de a travessia, e a construção de uma PONTE com 
estrutura adequada para o acesso dos moradores em tempos chuvosos, será de grande valia para os 
residentes, vez que convivem com o medo de necessitar deslocar-se rapidamente em tempos de 
altos índices pluviométricos. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a 
certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os 
votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - 
Vereador- PSD; X – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de  Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: Aquisição de cadeiras de rodas para os PSFs e 
adequação para acessibilidade nos Órgãos Públicos”; JUSTIFICATIVA: Acessibilidade são a 
condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários 
e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Deste modo é importante que as pessoas portadoras de deficiência, possam sentir-se em casa, ou 
sem nenhum constrangimento quando deslocam para determinados lugares. Assim sendo, solicito 
da Administração Publica Municipal, que disponibilize nas unidades de saúde cadeiras de rodas de 
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uso coletivo, para condução de pessoas com mobilidade reduzido desde o descer do carro ate o 
atendimento medico. Há de considerar, que além da disponibilização da cadeira de rodas, faz 
necessária a adequação com acessibilidade de locais públicos, para que possam receber todos os 
cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomover-se. Certo do acolhimento de Vossa 
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para 
atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, 
Ronaldo da Silva Rocha - Vereador- PSD; apreço e elevada consideração. Atenciosamente, 
Ronaldo da Silva Rocha - Vereador- PSD; XI – Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. 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: “Manutenção das estradas vicinais 
com colocação de manilha na região da Bateia”;JUSTIFICATIVA: A colocação de manilhas para 
escoamento deáguas das chuvas representa um importante passo da Administração, para que os 
serviços de recuperação de estradas tornem mais duradouros, oferecendo assim uma maior 
segurança e conforto as pessoas que residem nas localidades rurais.  Assim sendo, solicito da 
gestão municipal, especial atenção na região da Bateia, no sentido de recuperação imediata das 
estradas vicinais daquele entorno, bem como a colocação de manilhas que atendam a necessidade 
de recuperação da via sem que as primeiras chuvas desfaçam os serviços realizados. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis  e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração. Atenciosamente , Ronaldo da Silva Rocha - Ver eador- PSD; h) - Indicações 
apresentadas pelo Vereador Adri ano Silva Machado, como o seguinte teor: I  – Exmo. Senhor Jose 
Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de 
Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excel ência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: 
INDICAÇÃO:“Construção de Quadra Poliesportiva na Localidade de Guigó”. 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 É SAÚDE, É 
LAZER, É VIDA. Certo do acolhimento de Vossa Ex celência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador- PSB; 
II - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de  Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para 
que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, 
abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Perfuração de Poço Artesiano na localidade de Riacho do 
Boqueirão”. JUSTIFICATIVA: A presente Indicação se dá pela necessidade da Perfuração e 
Instalação de um Poço Tubular na Localidade do Riacho do Boqueirão, deste Município, vez que, 
aquela população vem constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na época de 
estiagem, o que ocasiona grande sofrimento às pessoas pela dificuldade em conseguir água potável 
para o sustento de suas famílias. As famílias que ali residem, há muito tempo clamam por um 
abastecimento de água para que possam ter uma vida mais digna. A Perfuração de um Poço 
Tubular visa, sobretudo, a possibilidade de melhorar a qualidade da água para o consumo humano, 
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uma vez que a escassez de água na região é grande, devido a seca prolongada que atinge o 
município, sendo que este ano  representa uma das piores secas dos últimos anos, o que levou o 
município a ter que decretar estado de emergência. ÁGUA É VIDA! Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará 
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. 
Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Ver eador- PSB; III - Exmo. Senhor Jose Cesar 
Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. It uaçu (BA), 04 de Junho 
de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência , para que seja encaminhada ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: 
INDICAÇÃO:“Manutenção das estradas vicinais com colocação de manilha na localidade de 
Riachão e Cana Brava de Horácio”. JUSTIFICATIVA: A colocação de manilhas para escoamento 
de águas das chuvas representa um importante passo da Administração, para que os serviços de 
recuperação de estradas tornem mais duradouros, oferecendo assim uma maior segurança e 
conforto as pessoas que residem nas localidades rurais.  Assim sendo, solicito da gestão 
municipal, especial atenção na região da Cana Brava de Horácio e régios do Riachão, no sentido 
de recuperação imediata das estradas vicinais daquele entorno, bem como a colocação de manilhas 
que atendam a necessidade de recuperação da via sem que as primeiras chuvas desfaçam os 
serviços realizados. Certo do acolhimento de Vossa  Excelência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador- PSB; 
IV - Exmo. Senhor Jose Cesar Wanderley Brito  MD. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de  Junho de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para 
que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, 
abaixo transcrita: INDICAÇÃO: Manutenção das estradas vicinais com colocação de manilha na 
localidade de Riachão e Cana Brava de Horácio”; JUSTIFICATIVA: A colocação de manilhas 
para escoamento de águas das chuvas representa um importante passo da Administração, para que 
os serviços de recuperação de estradas tornem mais duradouros, oferecendo assim uma maior 
segurança e conforto as pessoas que residem nas localidades rurais.Assim sendo, solicito da gestão 
municipal, especial atenção na região da Cana Brava de Horácio e régios do Riachão, no sentido 
de recuperação imediata das estradas vicinais daquele entorno, bem como a colocação de manilhas 
que atendam a necessidade de recuperação da via sem que as primeiras chuvas desfaçam os 
serviços realizados. Certo do acolhimento de Vossa  Excelência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador- PSB; 
i) - Indicações apresentadas pelo Vereador José Cesar Wanderley Brito, com o seguinte teor:I –
Exmo. Senhor Adriano Silva Machado, MD.Vice - Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. Ituaçu (BA), 04 de  Junho de 2021. Senhor Vice Presidente, Pelo presente, exponho a 
Vossa Excelência, para que seja encaminhada  ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção da Iluminação Publica 
com colocação de braços e Lâmpadas na Localidade de Mandassaia”. JUSTIFICATIVA: A 
manutenção da iluminação Publica nas localidade rurais é de suma importância para a segurança 
das comunidades, haja vista que os arredores dos povoados e residências estando iluminados 
dificultam a ação de pessoas má intencionadas, reduzindo consideravelmente os pequenos roubos 
e furtos em casas afastadas e em sua grande maioria habitada por idosos. Deste modo, é 
importante a atenção do Poder Publico, para que possa realizar a manutenção da iluminação 
publica da localidade de Mandassaia, considerando a necessidade de substituição de lâmpadas e 
acréscimos de braços em locais já povoados por residentes. Certo do acolhimento de Vossa 
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Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para 
atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada consideração. Atenciosamente, 
Jose Cesar Wanderley Brito - Vereador- PP; II - Exmo. Senhor Adriano Silva Machado, MD.  
Vice - Presidente da Câmara Municipal de Ve readores. Ituaçu (BA), 04 de Junho de 2021. Senhor 
Vice 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 banheiros públicos na localidade de Lagoa da 
Lage”.JUSTIFICATIVA : O Povoado De Lagoa da Lage vem crescendo a cada dia, 
consequentemente a frequência da população em suas praças e ruas, bem como a presença do 
publico na feira livre vem aumentando, não só em grande numero de pessoas que já residem ali, 
como também em numero de frequentadores das regiões circunvizinhas, deixando-os sem nenhum 
apoio quanto a algumas necessidades fisiológicas, por isso, é de suma importância a construção de 
banheiros públicos, em numero de dois, para que os homens e mulheres possam utilizar 
separadamente, o que evitará o uso de outros lugares em substituição de banheiros e, até mesmo os 
atos de desrespeitos ao pudor público, não se esquecendo que a higiene é fator de saúde pública. 
Certo do acolhimento de Vossa Excelência e dema is edis e tendo a certeza de que o Chefe do 
Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
elevada consideração. Atenciosamente, Jose Cesar Wanderley Brito - Vereador- PP;j) -Indicação 
Apresentada pelo Vereador Siva ldo Ferreira Rocha, com o seguinte teor:Exmo. Senhor Jose Cesar 
Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. It uaçu (BA), 04 de Junho 
de 2021. Pelo presente, exponho a Vossa Excelência , para que seja encaminhada ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: 
“Restauração e Manutenção da Caixa d’agua na Localidade do Tamburi”. JUSTIFICATIVA: Água 
é vida, através deste liquido preciso é que mantém e, sobretudo faz viverem todos os seres que 
possuem vida na terra. Além do cuidado para levar água ate as comunidades rurais é também 
importante observar os recipientes que reservam a água, evitando assim o acumulo de sujeiras e 
ate mesmo a infiltração que provoca o desperdício. Deste modo, solicito que seja realizada 
intervenção nas caixas d’agua das localidades de tamburi, com necessidade inclusive, de 
revestimento para melhor conservação e qualidade da água, beneficiando assim os reservatório 
queabastecem as comunidade de Tamburi, Mamona, Riacho da Cabaceira, Piaba e o Povoado de 
Barbosa. Certo do acolhimento de Vossa Excelê ncia e demais edis e tendo a certeza de que o 
Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, 
apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Sivaldo Ferreira da Silva - Vereador- PP; l) - 
Indicação Apresentada pelo Vereador Reinal vo Rocha Ferreira, com o seguinte teor::Exmo. 
Senhor Jose Cesar Wanderley Brito MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ituaçu 
(BA), 04 de Junho de 2021. 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 dá acesso a Lagoa da 
Lage”.JUSTIFICATIVA É sabido de todos que é dever do Executivo Municipal desempenhar as 
atividades de roçagem de estradas vicinais, bem com promover toda manutenção necessária para 
oferecer aos transeuntes a devida segurança enquanto gozam dos principais constitucionais de ir e 
vir.Nos últimos meses, os usuários de estradas vicinais da zona rural do Município de Ituaçu, tem 
cobrado com intensidade a imediata recuperação das vias de acesso.Assim sendo, solicito do 
Poder Publico Municipal que promova urgente manutenção na estrada que liga Cana Brava a 
Lage, principalmente por aquela rota, visto que os médicos ao se deslocarem para aquelas 
localidades, utilizam do referido trecho, cuja situação encontra-se em estado de abandono.Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis  e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
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Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e elevada 
consideração.Atenciosamente, Reinalvo Rocha Ferreira - Vereador- PP; m) – Edital nº 006/2021, 
com o seguinte teor:Edital 06/2021. “Trata da disponibilidade publica da Prestação de Contas 
Anual da Câmara de Vereadores de Ituaçu – Ba , referente ao exercício financeiro de 2020”. O 
PRESIENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE  ITUAÇU, Estado da Bahia, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente verem, 
conhecimento tiverem e interessar, que estará à disposição de TODOS OS CONTRIBUINTES DE 
ITUAÇU – BAHIA, ate o fim do prazo legal para exame e apreciação, A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ITUACU – BAHIA, REFERENTE AO 
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 de Responsabilidade do Gestor Marcio Aparecido Araújo 
Rocha. O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá acessar na plataforma digital do 
E_tcm Consulta Publica através do link: 
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam que deverá esta disponível a partir do 
dia 30/04/2021. Conforme os termos do Artigo 95, parágrafo 2º da Constituição do Estado da 
Bahia e Artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, o prazo de disponibilidade publica das 
referidas contas é de 60 (sessenta dias). Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu – Bahia em 30 de Abril de 2021. José César Wanderley Brito - Presidente -
Na sequência, o Senhor Presidente, encaminhou o Projeto de Lei nº 06/2021 (LDO), às Comissões 
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, para apreciação e apresentação 
do parecer ao referido projeto de lei. Em seguida, encaminhou ás Comissões de Legislação, Justiça 
e Redação Final e de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, o Projeto de Lei nº 
001/2021, de autoria do Vereador Almir Santos Pessoa, para apreciação e apresentação dos 
pareceres ao referido projeto de lei,ao tempo em que, franqueou a palavra aos Edis por cinco 
minutos para fazerem os comentários sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra os seguintes 
Vereadores: Ver. Tertulina Silva Andrade : Disse ter achado errado o requerimento mencionar a 
reforma da escola de Olhos D’água do Meio, enfatizando que todos tem ciência de que essa 
reforma foi efetivamente executada. Em seguida, questionou ao Vereador Joel Teixeira se a 
reforma foi realmente feita ou não? Em resposta o Vereador Joe l afirmou que foi feita uma 
reforma, mas é preciso ver a forma. Dando continuidade, a Vereadora Tertulina  afirmou não ter 
se referido a forma, que não sabe o valor que foi gasto na reforma, mas que tem certeza de que a 
obra foi realizada na escola de Olhos D’água do Meio. Disse não ter certeza se foram gastos 
efetivamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou se foi mais ou menos. Ver. José Antônio Brito

 Fontana: Falou que não poderia deixar de comentar os expedientes lindos, afirmando ter 
encaminhado para essa casa as notas fiscais, que vai entregá-las para Secretária da Câmara, 
destacando que as notas comprovam os desvios de recursos públicos ocorridos durante a gestão 
anterior e que foram praticadas pelo ex-gestor Adalberto Luz. Afirmou esperar que todas as notas 
sejam conferidas para depois não  dizerem que ficou faltando alguma. Em seguida, destacou que, a 
respeito dessas notas, houve um audiência com o Procurador da República e o Advogado Dr. 
Helcônio Brito, e na ocasião o Procurador questionou o que a câmara havia feito a respeito, se 
havia sido criada uma Comissão de Inquérito?  Disse que essa fala do Procurador está gravada, e 
que na oportunidade o Procurador questionou quais atitudes foram tomadas pelos Vereadores e 
enfatizou que são denúncias graves, que crimes foram praticados. O Edil mencionou que o ex-
gestor cometeu crimes e precisa pagar por eles, que cabe aos Verea dores apurar e criar a Comissão 
de Inquérito. Dando continuidade, questionou qual a posição do Presidente em relação à criação 
da Comissão de Inquérito, afirmando que os Vereadores de Situação deram entrada no 
requerimento há quase 60 dias, solicitando que conste em ata a posição do presidente a respeito 
deste requerimento.Em resposta, o Senhor Presidente disse ter encaminhado o requerimento, 
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assinado pelos cinco Vereadores de situação , com base no que determina o Artigo 53 do 
Regimento Interno, para apreciação da Assessoria Jurídica, visando dar mais amplitude na 
apreciação e garantir que seja executado da forma mais correta possível. Falou que antes da 
próxima sessão vai apresentar o parecer dado pela Assessoria Jurídica. Prosseguindo, o Vereador

 

José Antônio afirmou que já se passou muito tempo desde a apresentação do requerimento, 
ressaltando que o parecer da Assessoria Jurídica já deveria ter sido emitido, que os Vereadores de 
Situação estão aguardando pacientemente, mas que é preciso ter uma posição da Mesa Diretora 
sobre essa questão. Disse que os cinco Vereadores, que apresentaram o requerimento, esperam 
essa posição do Presidente. Em seguida, o Senhor Presidente, disse que vai se posicionar sobre 
essa questão, que provavelmente antes da próxima sessão dará o seu parecer e vai executar tudo 
que for cabível.Ver. Joel Teixeira Silva :Saudou a todos os presentes, e continuando, o 
Edilagradeceu a Deus por fazer parte de mais uma sessão legislativa, salientando que o Vereador 
Ednei ficou nervoso após a leitura dos expedientes, questionando se ele havia achado algo de 
errado? Quem o teria ofendido e o que teria motivado o pedido para que o respeitassem? Em 
resposta, oVereador Ednei afirmou que o Vereador José Ant ônio foi um dos que defendeu que os 
Vereadores não deveriam marcar  nenhum compromisso na sexta-feira por se tratar do dia da 
sessão, que querendo ou não, aquele era o dia de sessão, enfatizando, que este foi o seu 
questionamento, e em seguida, pediram a ele que se controlasse, que em razão disso, pediu que o 
respeitassem e respeitassem a sua opinião. Prosseguindo, oVereador Joel disse que o Vereador 
Ednei estava completamente errado, que o Governador da Bahia iria estar em Ituaçu naquele dia, 
sendo preciso respeitar a vinda do Governador ao município, salientando que se o Vereador Ednei 
não queria acompanhar a visita do governador, existiam outros Vereadores que queriam, sendo 
preciso respeitar isso. Em aparte, o Vereador José Antônio  disse que quando se referiu a 
necessidade dos Vereadores estarem presentes durante a visita do governador, estava se referindo 
aos Vereadores de Situação, que fazem part e do mesmo grupo político, ressaltando que se o 
Vereador Ednei vestiu a carapuça,  era problema dele. Continuando, oVereador Joel  afirmou que 
o Vereador Ednei não tem motivo para pedir que os cinco Vereadores da situação o respeitem, que 
jamais poderia ter pedido isso, que cabe ao referido Edil respeitá-los. Afirmou que existe um áudio 
do Vereador Ednei circulando nas redes sociais. Em questão de ordem, o Senhor Presidente 
solicitou ao Vereador Joel que deixasse para  abordar outras questões no Grande Expediente, 
enfatizando que espaço do Pequeno Expediente é limitado aos comentários das matérias 
lidas. Ver. Almir Santos Pessoa :Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edilafirmou que o 
requerimento, assinado pelos cinco Vereadores de situação foi entregue em razão do Decreto 
baixado pelo presidente, que deu prazo de 60 dias para que os Vereadores analisassem as contas 
da prefeitura, de responsabilidade da gestão anterior. Disse que os Vereadores já analisaram as 
referidas contas e querem que o ofício seja encaminhado para o Tribunal de Contas dos 
Municípios juntamente com as contas da gestão anterior. Destacou que os Vereadores estão dentro 
do prazo legal, enfatizando que o prazo legal se encerra em vinte e nove de junho. Solicitou do 
Senhor Presidente que encaminhasse as denúncias feitas pelos cinco Vereadores de situação 
juntamente com as contas do ex-prefeito Adalberto Luz, relativas ao exercício financeiro de 2020, 
para análise do Tribunal de Contas dos Municípios antes do julgamento das referidas contas. 
Acrescentou que os Vereadores de situação vão encaminhar cópia da denúncia para outros órgãos 
de fiscalização.Dando continuidade, o Senhor Presidenteiniciou aORDEM DO DIA, e colocou 
em discussão e votação as seguintes matérias: a) - Indicações apresentadas pelo Vereador Almir 
Santos Pessoa: I - “Perfuração e Instalação de um Poço Tubular (Água Doce), no Povoado da 
Gruta da Mangabeira, neste Município de Ituaçu, Bahia”;II - “Construção de Quadra Poliesportiva 
na localidade de Manoel Alves”; III - “Cobertura da Praça da Praça da Feira onde são instaladas as 

Fl. 78 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 22

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

18 DE JUNHO 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

 

barracas da Feira Livre”; IV - “Policiamento Rural nas localidades de Tranqueiras e Lagoa da 
Lage”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos, 
acima transcrita; b) - Indicações apresentadas pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha: I -

 

“Controle de acesso de veículos automotores em horários específicos na Praça Barão do Sincorá”; 
II - “Disponibilização de Casa de Apoio na sede do município de Ituaçu”; III - “Perfuração de 
Poço artesiano na localidade de Campo Grande”; IV -“Construção de Quadra Poliesportiva na 
localidade de Ingazeira”; V - “Construção de Quadra Poliesportiva na localidade de São José”; VI 
- “Manutenção da iluminação Pública na localidade de Campo Grande”; VII -    “Instalação de 
refletores no entorno do Mercado Municipal desta cidade de Ituaçu, Bahia”; VIII -    “Implantação 
da Guarda Municipal neste município de Ituaçu – Bahia”; IX - “Construção de uma Ponte sobre o 
Rio da localidade de Espirito Santo”; X -  “A quisição de cadeiras de rodas para os PSFs e 
adequação para acessibilidade nos Órgãos Públicos”; XI - “Manutenção das estradas vicinais com 
colocação de manilha na região da Bateia”,acima transcritas, sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; c) – Indicações apresentadas pelo Vereador Adriano Silva 
Machado, como o seguinte teor:  I - “Constru ção de Quadra Poliesportiva na localidade de 
Guigó”;  II - “Perfuração de Poço Artesiano na localidade de Riacho do Boqueirão”;  III -   

“Manutenção das estradas vicinais com colocação de manilha na localidade de Riachão e Cana 
Brava de Horácio”;acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de 
votos; d) – Indicações apresentadas pelo Vere ador José Cesar Wanderley Brito, com o seguinte 
teor:  I - “Manutenção da Iluminação Pública com colocação de braços e lâmpadas na localidade 
de Mandassaia”; II - “Construção de banheiros públicos na localidade de Lagoa da Lage”, acima 
transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas por unanimidade de votos; e) - Indicação 
Apresentada pelo Vereador Siva ldo Ferreira Rocha, para a “Restauração e Manutenção da Caixa 
d’agua na Localidade do Tamburi”; acima transcrita, sendo a mesma aprovada por unanimidade 
de votos; f) -Indicação Apresentada pelo Vereador Reinalvo Rocha Ferreira , para a“Recuperação 
da estrada que dá acesso a Lagoa da Lage”;acima transcrita, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade de votos. Na sequência, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e 
franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. 
Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Ednei Novais Ferreira :Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil disse que os moradores da rua onde mora estão solicitando a 
construção de dois redutores de velocidade, enfatizando que a rua foi calçada. Em seguida, fez 
uma indicação verbal ao poder executivo solicitando a construção de dois redutores de velocidade 
para a referida rua. Dando continuidade, comentou o áudio que enviou no grupo dos Vereadores, 
afirmando ter certeza de que o documento saiu de dentro da Câmara, que se trata de um 
documento privado, no qual ele e outros vereadores solicitaram a instalação de uma Comissão de 
Inquérito. Falou que este documento foi enviado para algumas pessoas para enganá-las, dizendo 
tratar-se de outra coisa, que o objetivo seria de prejudicar os moradores da comunidade da 
Melancia. Afirmou que o áudio que postou no grupo, foi dirigido para a pessoa que enviou, que 
tem certeza de que essa pessoa é de dentro da Câmara de Vereadores. Em seguida, comentou a 
fala do Vereador Joel, afirmando que este o acus ou de ter faltado com respeito aos Vereadores, 
ressaltando que em alguns momentos do seu áudio, acabou se exaltando e gostaria de se desculpar 
por isso, mas que tem razão em estar chateado com a falta de respeito em relação ao documento 
assinado por ele. Destacou que uma pessoa mal-intencionada está tentando jogar os moradores da 
localidade da Melancia contra ele. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom 
dia aos presentes.Ver. Tertulina Silva Andrade : Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, a 
Vereadora questionou quando será iniciada a obra de  recuperação das estradas, se Já foi licitada a 
recuperação do trecho que liga Rio Ourives a Lage? Em resposta, o Vereador José Antônio  disse 
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que as máquinas já estão trabalhando na recuperação das estradas, que atualmente estão sendo 
recuperadas as estradas dos Gerais e da Caatinga. Dando continuidade, a Vereadora Tertulina

 

disse ter ciência de que essas estradas estão sendo recuperadas. Voltando a fazer uso da palavra, o 
Vereador José Antônio  disse que se a Vereadora Tertulina Andrade quer informação a respeito 
dos recursos alocados pelo Deputado Federal Paulo Magalhães, gostaria de informá-la que o 
processo licitatório ainda está em andamento. Prosseguindo, a Vereadora Tertulina  agradeceu as 
explicações dadas pelo Vereador  José Antônio. Em aparte, o Vereador Almir  afirmou que já 
foram iniciadas as obras de encascalhamento, que a empresa responsável, que venceu a licitação, 
esteve no local no dia anterior para verificar os locais em que será necessária a instalação de 
manilhas, enfatizando que essas manilhas serão colocadas antes das obras de encascalhamento, 
nos trechos mais críticos. Salientou que as obras serão iniciadas na próxima segunda-feira, que 
assim que as manilhas forem instaladas, serão iniciadas as obras de encascalhamento. Disse que 
esteve com o prefeito e o ex-prefeito Albercinho para conversar sobre o encascalhamento e o ex-
prefeito solicitou que ele visse com o Vereador Si valdo para fazer o mapa geográfico da região, 
visando a instalação das manilhas nos pontos críticos nas regiões de Boca da Mata, Ingazeira e 
outras.Voltando a fazer uso da palavra, a Vereadora Tertulina agradeceu as explicações dadas 
pelo Vereador Almir, enfatizando que graças a Deus as obras de recuperação das estradas estão 
sendo iniciadas. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao gestor pedindo a 
disponibilização de atendimento médico na localidade de Melancia, pelo menos uma vez por mês, 
que o ideal seria a cada 15 dias, mas se não for possível, que seja pelo menos uma vez por mês. 
Dando continuidade, lamentou a exoneração do Controlador Interno Vanildo Ribeiro Araújo, 
afirmando ter ficado muito sentida quando soube, poistrata-se de uma pessoa inteligente e 
competente, mas que a vida segue. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Sivaldo  
Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus por participar de mais uma 
sessão legislativa, e prosseguindo, o Edil, agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão 
legislativa, destacando que está havendo um excesso de apartes durante as sessões, sugerindo que 
o Vereador, que ainda não fez uso da palavra, deixasse para fazer os comentários na sua própria 
fala, evitando a interrupção do outro Vereador. Disse  que se isso ocorrer, as sessões vão fluir 
melhor. Em seguida, questionou ao Vereador José  Antônio, se tem informação de quando será 
realizado o trabalho de recuperação das estradas na região da Mamona, afirmado que a população 
da região está cobrando, que até mesmo quando ele está trafegando pela estrada, as pessoas 
acenam para que ele pare e fazem o questionamento. Destacou que informa aos moradores que 
têm feito questionamentos constantes durante as sessões. Em seguida, disse que as indicações são 
muito importantes, que visam beneficiar os moradores de todas as regiões do município, 
ressaltando que os Vereadores tem mais conhecime nto sobre as necessidades de cada uma das 
regiões do município. Dando continuidade, fez uma indicação verbal ao chefe do poder executivo, 
pedindo a construção de uma quadra poliesportiva no povoado de Boca da Mata, afirmando que 
no local existe um colégio de alto nível, que o colégio atende toda aquela região, que a construção 
da quadra vai beneficiar os alunos e também os moradores. Agradeceu a presença de todos na 
sessão e finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando um bom dia aos presentes.Ver. 
Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, ao público 
presente, e prosseguindo, o Edil, fez uma indicação verbal ao chefe do poder executivo pedindo 
que, com urgência, adquira um aparelho celular para a recepção do hospital, equipado com o 
aplicativo WhatsApp, para facilitar a comunicação das pessoas que estão com parentes internados 
lá, principalmente os que contraíram a covid-19, já que estes pacientes não podem ter um 
acompanhante. Destacou ser de extrema importância a disponibilização desse meio de contato. 
Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício ao SAMU 192 pedindo que disponibilize um 
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número de telefone com WhatsApp, enfatizando que os moradores da zona rural não tem como 
ligar para o serviço através do um telefone, e que não tem acesso a rede móvel de telefonia e só 
conseguem fazer ligação através do WhatsApp. Destacou que seria de extrema importância a 
disponibilização desse meio de comunicação. Ver. Adriano Silva Machado : Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil comentou a fala do Vereador Ednei, afirmando que o mesmo disse 
não ter assinado o ofício mas que estava com o ofício em mãos e no mesmo constava a assinatura 
do Vereador. Disse que respeita t odos os Vereadores, mas que é inadmissível o uso de palavras de 
baixo calão durante as sessões.Em questão de ordem, o Senhor Presidente afirmou que tem 
procurado atuar da forma mais equânime possível, tratando a todos os Vereadores da mesma 
forma, destacando que na sessão anterior solicitou ao Vereador Adriano que se contivesse e da 
mesma forma o fez na presente sessão com o Ve reador Ednei. Destacou que todos estão cientes 
dessa sua forma de conduta.Dando continuidade, o Vereador Adriano  questionou ao Vereador 
Ednei qual Vereador o mesmo teria chamado de ‘bundão’ e ‘moleque’, afirmando que é preciso 
identificar quem foi o Vereador ofendido para que este possa solicitar a adoção das medidas 
cabíveis. Disse ser uma falta de respeito os áudios que estão circulando nos grupos, que se preciso 
ele pode mostrar a todos. Em seguida, exibiu o áudio transcrito a seguir: "esses Vereadorzinhos 
mandados, que só falam o que alguém manda, para mim é pau de bosta, porqueira mesmo. Bom 
dia Vereadores, fiquei sabendo que tem uns Vereadores levantando fa lso, que não vai levar a água 
para os moradores da Melancia por causa dele e de outros Vereadores. Para mim, um cara desse aí 
é bundão, um pau de bosta, porque para ele tentar se eleger, teve que inventar coisa dos outros, 
que isso é uma coisa que nunca foi acontecida, não teve votação nenhuma na câmara de projeto de 
água, que para ele inventar isso, pra mim é um pau de bosta, um porqueira. Isso não é nem homem 
para mim, isso é um moleque. Um dos que mandou aí, tá tirando foto de papel e mandando print 
para o pessoal passar para o povo para tentar queimar eu, Branco, Neném, que nós estaria 
impedindo de ir água para a região da Melancia, que um cara desses nem homem é. Eu também 
penso assim, amiga Lígia, mas tem uns cara que não, eles quer só para eles, eles não faz política, o 
negócio deles é derrubar, mas eles têm que entender que quem está no controle é Deus, que se 
dependesse de mim, isso aí não tinha nenhum voto, mas eles precisam entender que quem manda é 
Deus, não é eles não. Por isso que o mundo tá desse jeito aí, todo mundo sofrendo, uma pessoa 
tem coragem de inventar uma coisa que nunca aconteceu”. Dando continuidade, o Vereador 
Adriano Machado questionou ao Vereador Nei Ednei se o áudio foi gravado por ele? Em seguida, 
o Vereador Ednei  solicitou um aparte ao Vereador Adri ano, que o negou. Em questão de ordem, 
o Senhor Presidente,esclareceu que ao negar o pedido de aparte ao Vereador Ednei, o Vereador 
Adriano não poderia mais conceder aparte a nenhum outro Vereador.Dando continuidade, o 
Vereador Adriano disse ser preciso haver respeito entre os Vereadores, mostrando o documento 
assinado pelo Vereador Ednei e outros Verea dores. Afirmou que o áudio do Vereador Ednei 
configura quebra de decoro parlamentar, que é passível de cassação de mandato, que o Vereador 
faltou com respeito aos seus pares. Questionou quem é o Vereador mandado, destacando que 
todos os Vereadores tem autonomia para exercer  os seus mandatos.Em questão de ordem, o 
Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Adriano que escl arecesse sobre o documento 
apresentado, questionando o que será efetivamente investigado pela Comissão de Inquérito 
requerida? Prosseguindo, o Vereador Adriano  disse que o Presidente precisa chamar atenção dos 
Vereadores que ficam mandando áudio, enfatizando que é muito fácil esses áudios vazarem, que é 
preciso haver respeito entre os Ve readores, que se um Vereador que r respeito, precisa dar respeito. 
Afirmou que os Vereadores têm suas divergências , mas que isso não pode ser levado para o lado 
pessoal. Pediu ao Vereador Ednei respeitasse os  Vereadores, que se o referido Vereador se 
considera macho, ele também se considera. Afirmou que ninguém é melhor que ninguém. 
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Finalizou desejando um bom dia a todos e agradecendo pela atenção.Ver. José Antônio Brito 
Fontana: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, e prosseguindo, o Edilteceu 
comentários sobre o referido áudio, destacando que foram palavras muito fortes, que houve ofensa 
aos Vereadores, mesmo que o Vereador Ednei nã o citou nominalmente nenhum dos Vereadores. 
Disse acreditar que o Vereador Ednei não teve corage m de citar, que se fosse ele, citaria. Afirmou 
que, de toda forma, houve falta de respeito aos seus pares, que ao chamá-los de ‘moleques’ de 
‘bundão’, isso configura quebra de decoro parlamentar, que caberia aos Vereadores apurar e até 
mesmo cassar o mandato. Afirmou que todos os Ve readores foram atingidos, já que o Vereador 
Ednei não se referiu a nenhum Vereador especí fico, acabou ofendendo a todos. Disse ser preciso 
tratar com respeito para ser respeitado, que não vestiu a carapuça, que não ouviu o nome de 
nenhum Vereador, mas se o Vereador Ednei tivesse se dirigido a ele, ouviria uma resposta naquele 
momento. Em seguida, agradeceu ao Vereador Almir pela sua fala no Pequeno Expediente, 
afirmando que os Vereadores de situação vão encaminhar cópia das denúncias ao Tribunal de 
Contas dos Municípios para que seja analisada conjuntamente com as contas do ex-prefeito 
Adalberto Luz. Afirmou que as cópias das notas fiscais com suspeita de fraude já foram entregues 
na Polícia Federal, que falta ainda entregar ao TCM, Ministério Público Estadual e Câmara de 
Vereadores. Pediu ao Senhor Presidente que encaminhasse o ofício e as notas fiscais, juntamente 
com as contas do ex-gestor, para o Tribunal de Contas para que este órgão fique a par de todos os 
desvios ocorridos na gestão anterior. Dando continuidade, comentou as indicações, afirmado não 
ter nada contra as indicações feitas, que a indicação feita pelo Vereador Almir é bem viável, as 
quais foram requisitadas construções de quadras, cobertura do mercado Municipal. Disse que há 
16 anos fez essa mesma indicação e não foi atendido, e que no inicio desse ano, refez a mesma 
indicação solicitando a padronização das barracas. Afirmou ser da feira, que é o Vereador que tem 
mais prioridade para falar sobre a freira, sobre as pessoasque trabalham na feira, mas que a 
indicação apresentada pelo Ve reador Ronaldo é bem-vinda, assim como a apresentada pelo 
Vereador Almir. Destacou já ter apresentado várias  indicações nesta legislatura, assim como fez 
nas outras legislaturas, que gostaria de solicitar aos seus pares que as indicações fossem feitas em 
conjunto, evitando que dois Vereadores façam a mesma indicação. Falou que o ideal é que as 
indicações sejam subscritas pelos cinco Vereadores  que integram a base de situação. A respeito 
das quadras, disse que as colocações feitas pelo Ve reador Almir são pertinentes, que a localidade 
do Manoel Alves precisa mesmo de uma quadra. Afirmou ter muita honra de ter votado no 
Deputado Federal e hoje Ministro João Roma, informando que o município foi contemplado com 
duas quadras a pedido do prefeito Phellipe Brito, sendo uma quadra no Manoel Alves e outra em 
uma localidade que não se lembra no momento, mas quem vai buscar a informação e trazer na 
próxima sessão. Destacou que o município foi beneficiado ainda com cinco mil cestas básicas pelo 
Ministro e Deputado João Roma, que foi uma conquista do prefeito PhellipeBrito ,e que gostaria 
de deixar registrado o seu agradecimento ao Ministro João Roma e ao Prefeito Phellipe Brito pelos 
benefícios conquistados para o município de Ituaçu. Destacou que os Vereadores apresentaram 
tantas indicações, que deixaram de comentar os expediente lidos a respeito dos desvios de dinheiro 
público durante a gestão anterior. Afirmou que foi lida nota por nota, inclusive com valores e ele 
não ouviu nenhum comentário a respeito, com exceção de um dos Vereadores da base de situação, 
que já tinha conhecimento prévio. Disse ser obrigação e função dos Vereadores fiscalizar, 
comentar o erro e apontar onde está, mesmo que não aceite, mas que é preciso comentar se é 
verdade ou é mentira. Mencionou que foram apresentadas notas fiscais de empresas, 
principalmente do sobrinho do ex-prefeito, ressaltando que no ano de 2017 totalizaram cerca de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que no ano de 2018 totalizaram cerca de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), que no ano de 2019 totalizaram cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

Fl. 80 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 26

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

18 DE JUNHO 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

 

reais) e no ano de 2020 chegaram a quase R$ 1.800.00,00 (hum milhão e oitocentos mil reais). 
Mencionou que nenhum vereador comentou nada, destacando que cabe aos Edis fiscalizar, que o 
Procurador, na audiência que teve com o prefeito e o Assessor Jurídico, perguntou onde estavam 
os Vereadores, qual foi a manifestação da Câma ra de Vereadores, salientando que cabe aos 
Vereadores se manifestar, criar uma Comissão de Inquérito. Disse que essa conversa está gravada 
e se os Vereadores quiserem, pode trazer uma cópia na próxima sessão. Afirmou que cabe aos 
Vereadores fiscalizar, que é de ver deles atuar como fiscal do povo, que o Procurador questionou 
se foi instalada uma CPI na Câmara de Veread ores, que o advogado Dr. Helcônio Brito informou 
que já havia sido requerida a instalação da comissão, mas que até aquele momento ainda não havia 
sido instalada. Falou que o Senhor Presidente afirmou que até a próxima sessão vai dar o seu 
parecer acerca do requerimento, solicitando que isso conste em ata para que os Vereadores possam 
tomar as medidas cabíveis. Disse que o Ministério Público está aí para isso, para atender qualquer 
um, que isso não é brincadeira, que é crime, é desvio de dinheiro público, é desvio de dinheiro do 
povo. Disse ainda, que os Vereadores não podem ficar  somente apresentando indicações, deixando 
o errado passar, que o legislativo tem cinco Vereadores preoc upados com essa situação, que 
espera que os onze Vereadores também esteja m preocupados com as denúncias feitas. Afirmou 
que houve desvio, que cabe a todos os Vereadores i nvestigar, que as notas fiscais estão aí para 
provar, que cabe aos onze Vereadores tomar uma atitude, dar seguimento na Comissão de 
Inquérito. Enfatizou que existe um requerimento apresentado pelos Vereadores de oposição, 
afirmando estar de acordo com a instalação da comissão, mas que é preciso ter argumento e 
fundamento, que não se pode criar uma Comissão de Inquérito sem fundamento, que a Comissão 
requerida pelos Vereadores de situação tem argum ento, tem fundamento e provas. Disse que se os 
Vereadores de oposição querem instaurar uma Comissão de Inquérito, devem apresentar provas, 
que se forem apresentadas provas, irá subscrever o pedido. Falou que cada um dos Vereadores foi 
nas casa dos eleitores pedindo um voto de confiança, que a população deu esse voto de confiança 
e elegeu cada um dos Vereadores que fazem parte da atual legislatura. Afirmou que a maioria dos 
Vereadores da legislatura passada foram reeleitos, que isso demonstra que eles fizeram um bom 
trabalho, mas que não poderia deixar de criticar esses vereadores por terem deixado passar tantas 
denúncias de irregularidades, mas que agora chegou o momento de mostrar o seu papel de 
Vereador e fiscalizar. Destaco u que muitas vezes o povo não sabe o que está acontecendo, não 
sabe das notas fiscais, não sabe das obras que foram efetivamente realizadas, que em razão disso 
está pedindo para que haja a instauração da Comissão de Inquérito e para que as sessões do 
legislativo Municipal sejam transmitidas ao vivo, através das redes sociais, para que o povo saiba 
quem são os Vereadores que defendem os seus interesses. Afirmou que o povo precisa saber quem 
são os Vereadores atuantes, que a população não que r saber de Vereador ficar colocando áudio em 
grupo de WhatsApp, ficar xingando os outros, que isso é uma vergonha, ressaltando que o 
Vereador ainda é evangélico. Disse que nunca faria isso, que se tivesse de falar alguma coisa para 
alguém, falaria na frente da pessoa, que algumas pessoas até o criticam pela sua forma de falar, 
que está ciente de que em alguns momentos se exalta, mas que prefere falar na presença da pessoa. 
Falou que não publica nada em rede social para ofender os outros, que fala na cara de qualquer 
um. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil perguntou ao membros da Mesa Diretora quem foi o responsável 
pela retirada desse papel da câmara e levado até o povoado da Melancia, dizendo que os 
Vereadores de oposição não foram contra a instalação do sistema de abastecimento de água. Em 
seguida, destacou que o Vereador Adriano afir mou que eles teriam assinado no ofício, 
questionando qual foi o ofício assinado por eles pedindo para que não fosse instalada a água na 
comunidade da Melancia? Comentou a fala do Ve reador José Antônio Brito afirmando não ter 
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feito nenhum comentário por se tratar de assunto referente à gestão anterior, à mandato passado, 
que ele nunca abordou nada relativo a mandatos anteriores em suas falas. Disse que o Vereador 
José Antônio foi Vereador em outras legislatur as e durante esses mandatos houve grandes erros 
dos gestores, que ele não queria trazer esse assunto novamente para discussão, que nessas ocasiões 
o Vereador José Antônio não fez nenhuma denúncia , que tem ex-prefeito até mesmo inelegível e 
não houve nenhuma denúncia por parte do Verea dor José Antônio, mas que agora ele fica 
acusando os Vereadores da legisl atura passada de terem sido negligentes. Disse que o Vereador 
José Antônio foi Vereador e não deu conta dos erros ocorridos nas gestões anteriores, que nunca 
comentou nada a respeito desses erros. Em aparte, o Vereador José Antônio  afirmou que cada 
Vereador tem o seu partido, tem as suas coligações , que nunca teve motivo para denunciar Prefeito 
que passou pelo município a não ser aquele que errou. Disse estar fazendo o seu papel de 
Vereador ao denunciar quem errou, desculpando-se com o ex-prefeito Lupes José dos Santos pela 
sua fala e pelas denúncias feitas, mas que estava cumprindo o seu papel de Vereador. Enfatizou 
que cobra dos Vereadores da le gislatura passada porque eles não fizeram da mesma forma, 
principalmente quem exercia a presidência do legislativo municipal. Afirmou que o ex-prefeito 
Lupes José dos Santos foi penalizado em razão de uma das denúncias feitas por ele, que naquela 
ocasião estava cumprindo o seu papel de Vereador.  Afirmou que se o atual prefeito Phellipe Brito 
errar vai denunciá-lo, que todos os Vereadores  podem ter certeza disso. Afirmou que Vereador 
não pode saber o que vai acontecer no futuro. Em aparte o Vereador Almir disse que repudiava a 
fala do Vereador José Antônio, afirmando que ele precisava direcionar as suas críticas aos 
Vereadores que ele considera não ter cumprindo o seu papel na legislatura passada. Disse ter a 
consciência tranquila, que cumpriu com o seu papel de Vereador, que fiscalizou o ex-gestor 
Adalberto Luz, que fez as denúncias sobre o que ele achava que estava errado. Afirmou que as 
críticas do referido Vereador não podem ser di rigidas a ele, salientando que tem a sua cabeça 
erguida, que procurou fiscalizar a gestão anterior conforme determina a lei, que o Vereador José 
Antônio pode solicitar a documentação relativa à legislatura passada e vai verificar tudo o que ele 
fez para fiscalizar. Falou que o Vereador José Antônio, a exem plo do que pediu ao Vereador 
Ednei, precisava dizer a quem são dirigidas as suas críticas. Disse não aceitar a crítica, que não 
fechou os olhos para os erros da gestão anterior, que trabalhou de olhos abertos em prol do povo, 
em prol do município, que o povo reconheceu o seu trabalho nas urnas e lhe deu 720 (setecentos e 
vinte) votos.Voltando a fazer o uso da palavra, o Vereador José Antônio  disse que o Vereador 
Almir tem conhecimento do que ele já anteriormente, pedindo desculpas pela sua falha ao não 
comentar novamente na presente sessão, mas que tem certeza de que na legislatura passada tinha 
quatro Vereadores que fizeram denúncias e gostaria de se desculpar por isso. Voltando a fazer uso 
da palavra, o Vereador Reinaldo  questionou porque as indicações deveriam ser assinadas 
somente pelos cinco Vereadores de situação, enfatizando que a Câmara é composta por onze 
vereadores e todos deveriam assinar as indicações conjuntamente, como foi sugerido pelo 
Vereador José Antônio. Afirmou que todos os  Vereadores querem o bem do município.Em 
questão de ordem, o Senhor Presidente afirmou que, conforme foi externado pelo Vereador José 
Antônio, cada Vereador tem o direito de se manifestar livremente, de acordo com o seu partido e a 
conveniência, destacando que os Vereadores vão defender os interesses dos seus partidos e grupos 
políticos.Dando continuidade, o Vereador Reinalvo  afirmou que os Vereadores de oposição 
assinaram um requerimento pedindo a instalação de uma Comissão de Inquérito, que nunca 
assinaram documento pedindo para que não fornecida água para os moradores da Melancia, que 
isso precisa ficar claro, que é preciso esclarecer para população que o documento apresentado pelo 
Vereador Adriano é referente a instalação da Co missão de Inquérito, que não pode deixar que os 
moradores sejam induzidos ao erro pelo referido Vereador. Em se guida, o Senhor Presidente disse 
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que todos os Vereadores têm o direito de se defender, mas que eles não podem se exaltar ou 
ofender os seus pares. Falou que o Vereador Ednei a não poderia ter feito da forma que fez. 
Prosseguindo, o Vereador Reinalvo mencionou que gostaria de requisitar a informação para saber 
quem foi o responsável por levar a informação falsa ao conhecimento dos moradores da Melancia. 
Disse ser preciso identificar se o ato foi praticado por algum Ver eador ou se algum morador da 
localidade veio pessoalmente na Câmara requisitar cópia do ofício. Em resposta, o Senhor 
Presidente afirmou que dará uma resposta na próxima sessão. Dando continuidade, o Vereador

 

Reinalvo fez uma indicação verbal ao chefe do poder executivo municipal, pedindo a construção 
de quadras poliesportivas nos povoados da Baixa Funda, Canabrava e Guigó afirmando que vai 
apresentar essas indicações a despeito de já terem sido apresentadas por outro Vereador, porque 
este não respeitou o fato de se tratar de localidades representadas por ele e, em razão disso, 
também não vai respeitar as localidades representadas pelo citado Edil. Em seguida, desculpou-se 
com os Vereadores caso os tenha ofendido eventu almente, e finalizou desejando um bom dia aos 
presentes.Ver. Joel Teixeira Silva : saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil comentou a 
fala do Vereador Reinalvo afirmado que o documento circulou em vários grupos, destacando que 
os documentos da Câmara Municipal são públicos, que qualquer cidadão pode requisitar uma 
cópia. Em resposta ao Vereador Ednei , afirmou que ele precisa respeitar a Câmara de 
Vereadores, que fato semelhante já ocorreu na Câmara de Brumado e o Vereador ficou suspenso 
por trinta dias, que o Vereador Ednei merecia a mesma punição, merece ser intimado na delegacia 
para prestar depoimento para identificar a qual Vereador estava se referindo. Disse ainda, que na 
Câmara não tem nenhum Vereador ‘bundão’ ou ‘mol eque’, que todos são pais de família, são 
pessoas trabalhadoras e não aceita que sejam chamados de ‘bundão’. Mencionou que respeita o 
Vereador Ednei e todos os outros Vereadores, que nunca mandou áudio denegrindo a imagem de 
outro Vereador e nem do ex-prefeito Adalberto Lu z, apesar de ter sido muito maltratado por ele. 
Afirmou ter tentado conseguir algumas coisas com o ex-prefeito, mas nunca conseguiu em lugar 
nenhum. Comentou que o Vereador Ednei assinou o documento, e que este documento pode ser 
levado ao conhecimento de todos os moradores do município. Sugeriu aos Vereadores  de situação 
que compareçam na delegacia Municipal para prestar queixa e intimar o Vereador Ednei para que 
preste depoimento. Defendeu que os Vereadores  de Situação ingressassem com o pedido de 
cassação do mandato, enfatizando que isso já ocorreu em outros municípios, que é preciso haver 
respeito entre os Vereadores, que é preciso saber conversar, que não pode ser permitido que o 
Vereador se expresse da forma como Verea dor Ednei se expressou. Em seguida, respondeu a 
Vereadora Tertulina, afirmando que  a recuperação da estrada já foi iniciada, que os funcionários 
da Caixa Econômica Federal estiveram no local no dia anterior para fazer as medições, que as 
manilhas já serão instaladas nos pontos mais críticos e em seguida será iniciada a obra de 
recuperação das estradas. Disse que gostaria de deixar registrado os seus agradecimentos ao ex-
prefeito Albercinho, afirmando que o governador Rui Costa estava no município para instalar os 
sistemas de abastecimento de água que foram pedidos pelo ex-prefeito Albercinho, em 2013, 
juntamente com os deputados Marquinhos Viana e Paulo Magalhães, destacando que tem atas que 
comprovam que foi o ex-prefeito que pediu os r referidos sistemas de abastecimento de água, 
ressaltando que as obras somente foram iniciadas na gestão do ex-prefeito Adalberto Luz.Ver.

 
Almir Santos Pessoa: Saudou aos colegas vereadores, aos funcionários da Casa, o Assessor 
Jurídico, Dr. Eric Menezes,todos os presentes, e em seguida, o Edilrespondeu ao Vereador Ednei, 
afirmando que ele assinou um documento contra a instalação o fornecimento de água aos 
moradores da Melancia, que assinou o requerimento pedindo a instalação de Comissão de 
Inquérito para investigar o prefeito Phellipe Brito sobre o Decreto de Calamidade Pública, 
salientando que para ser renovada a operação pipa era preciso que fosse editado o decreto, que o 
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Vereador Ednei assinou o documento contra a água daquela região, que pode provar isso. Disse 
que o Vereador Ednei, quando fala em seu áudi o que os Vereadores são mandados, deveria ter 
ciência de que quem é mandado é ele, que assinou uma coisa sem ler. Afirmou que o Vereador 
precisa ler primeiro para depois assinar, que o Vereador Ednei que é mandado, que ele precisa 
respeitar os demais Vereadores. Falou que  o grupo de WhatsApp é uma ferramenta de 
comunicação entre os Vereadores, que o Vereador Ednei não deveria ter usado esta rede social 
para postar um áudio denegrindo a imagem dos outros Edis, que esse áudio pode facilmente vazar 
e chegar ao conhecimento de toda a população. Destacou que o acesso do público à casa 
legislativa é irrestrito, que todos têm acesso aos documentos, que não tem nada escondido, que os 
documentos são públicos.Em aparte, a Vereadora Tertulina  disse não ter conhecimento do que 
foi dito pelo Vereador Almir, que não sabia dessa informação, pedindo desculpas e afirmando que 
já assinou e agora não tem mais jeito, que infelizmente ela não tinha conhecimento do que estava 
assinando, que assinou no escuro.Dando continuidade, o Vereador Almir  leu um trecho do 
documento a seguir transcrito: “o decreto assinado pelo prefeito, decretando estado de calamidade 
pública é uma afronta aos órgãos de controle da administração pública, pois impede que esses 
órgãos defendam os interesses da sociedade, fiscalizem a legalidade dos atos administrativos. A 
motivação fática do Decreto foi o baixo nível pluviométrico ocorrido em Ituaçu dos últimos 
meses. O decreto não poderia ser baixado porque choveu muito no município e isso não passa de 
uma falácia, tendo em vista que no ano de 2020 o município teve índice pluviométrico acima da 
média, o que se repetiu nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, contradizendo o Decreto 
Municipal, a Lei e o interesse público”.  Falou que, ao assinar esse documento, o Vereador Ednei, 
requereu a instalação de Comissão de Inquérito visando o afastamento do prefeito Phellipe Brito, 
que ao fazer isso, assinou sim contra a água da Caatinga. Afirmou que o Vereador Ednei é 
mandado, que assinou sem ler, que ele precisa ler o que assina. Destacou que todas as denúncias 
feitas na legislatura passada, foram feitas de forma consciente, que leu antes, que sempre estudou 
os assuntos antes de assinar. Afirmou que em razão disso, não aceita a crítica de que todos os 
Vereadores teriam fechado os olhos na legislatura passada, ressaltando ter feito várias denúncias 
contra o ex-prefeito Adalberto Luz, que partes dessas denúncias estão no Ministério Público e 
agora cabe ao Promotor instaurar o inquérito para apurar, mas que as denúncias foram feitas. 
Dando continuidade, disse que o Senhor Presidente precisa analisar com a maior brevidade 
possível os requerimentos para instauração das comissões de inquérito, que o presidente precisa 
dizer se vai deferir ou indeferir os pedidos, enfatizando que pelo Regimento, a Comissão de 
Inquérito proposta pelos Vereadores de situa ção, apresentou farta documentação comprovando os 
indícios de irregularidades. Defendeu que o presidente precisa seguir o que determina o 
Regimento Interno e instaurar a Comissão de Inquérito para que os Vereadores possam investigar, 
enfatizando que quem cometeu erros, deve pagar por eles, que quem errou, precisa pagar. Disse 
que não vai aceitar que a decisão seja protelada indefinidamente como foi feito na legislatura 
passada pelo ex-presidente, que o ex-presidente Márcio Aparecido só ficava nervoso quando o ex-
prefeito Adalberto Luz negava algum pedido feito por ele, que por ocasião da eleição da Mesa 
Diretora para o segundo biênio, o ex-presidente assumiu vários compromissos, mas não cumpriu, 
que acabou se aliando ao ex-prefeito Adalberto Luz para conseguir a reeleição. Falou que os 
Vereadores de Situação apostaram no atual Presidente José César, e o elegeram esperando que ele 
dê continuidade ao processo de instalação da Comissão de Inquérito.Em aparte, o Vereador

 
Adriano afirmou que as denúncias feitas na legislatura passada tinham assinatura de quatro 
Vereadores sendo eles: Almir, Joel, Ronaldo e Adriano.Voltando a faze r uso da palavra, o 
Vereador Almir  disse que cabe a cada um dos Vereador es falar em seu próprio nome, que o 
Vereador Adriano deve usar o se u tempo de fala para questionar a informação ou que deveria ter 
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solicitado aparte ao Vereador José Antônio para es clarecer isso e repudiar sua fala, assim como ele 
fez. Disse que cabe ao Vereador, que se sentir ofendido, se defender, que não cabe ao Vereador 
Almir defender outros Vereadores durante as sessões, que se ele assumir essa responsabilidade vai 
ser bombardeado pelos outros.Em aparte, o Vereador Joel  pediu ao Senhor Presidente que 
solicitasse ao Vereador Ednei que fosse às localidades de Curralinho e Melancia para ver a 
situação do rio e das famílias que lá residem. Disse que esteve na localidade do Roncador e os 
moradores estão comprando água para beber e se a situação persistir, terão que comprar água até 
mesmo para tomar banho. Afirmou que quem chegar na localidade de Curralinho vai encontrar 
apenas uma barragem com um pouco de água, mas se trouxer uma amostra para análise, vai ver 
que é totalmente imprópria para consumo. Destacou que os moradores da Lage estão recebendo 
água tratada, que não se pode comparar a qualidade da água fornecida aos m oradores da Lage 
com a água disponível nas localidades de Curralinho e Melancia. Salientou que os moradores 
dessas localidades só tem acesso a água tratada quando a operação pipa está em andamento.Dando 
continuidade, o Vereador Almir  fez a leitura de mais um trecho do requerimento para instalação 
da comissão de inquérito, apresentado pelos Verea dores de oposição, no qual os mesmos afirmam 
que as recentes chuvas encheram os rios, aguadas e lagoas da zona rural, beneficiando a produção 
agrícola e o abastecimento da população, que prova disso seria a ausência de reclamação por parte 
da população. Afirmou que os Vereadores de o posição assinaram um documento dizendo que a 
população não estava reclamando da falta de água. Disse ter conversado recentemente com os 
Vereadores Joel e Tertulina a respeito de um mo rador da localidade da Melancia que lhe procurou 
pedindo socorro, e disse que estava tendo que comprar água. Disse ter levado esse pedido ao 
conhecimento do prefeito Phellipe Brito.  Em seguida, o Vereador Almir soliicitou da Mesa 
Diretora uma cópia das imagens e dos vídeos que os Vereadores anexaram ao requerimento 
protocolado na câmara para entregar uma cópia aos moradores. Disse que os Vereadores no 
requerimento afirmam ter fotos e vídeos comprovando que os rios estão cheios, que eles falam que 
aquela região não precisa de água. Prosseguindo leu mais um trecho onde os vereadores de 
oposição dão a entender que os agricultores e pecuaristas estariam satisfeitos, que não estariam 
precisando de nenhuma ajuda, destacando que o requerimento é subscrito pelo Vereador Ednei e 
foi assinado no dia 19 de abril de 2021. Dando continuidade, disse ter se reunido com a Secretária 
de Saúde e com o prefeito há cerca de 20 dias e recebeu uma notícia muito boa sobre a 
disponibilização de um médico para atender no PSF de Tranqueiras. Afirmou que será preciso 
fazer remanejamento devido à falta de profissionais e o médico vai atender dois ou três dias da 
semana. Continuando, comentou que logo mais estará na localidade da Gruta da Mangabeira, 
juntamente com o Governador Rui Costa, com o prefeito Phellipe Brito e demais autoridades para 
mostrar ao governador as demandas daquela região. Afirmou que a maior reivindicação da 
população é a implantação do sistema de abastecimento de água tratada,destacando que a obra está 
orçada em R$ 1.100.000,00, (hum milhão e cem mil reais) que vai pedir, juntamente com o 
prefeito Phellipe Brito, a construção de sistema de abastecimento de água, que eles vão mostrar ao 
governador o potencial turístico da localidade e a sua grande importância econômica para o 
município. Prosseguindo, pediu ao Senhor Presidente que agilizasse a tramitação dos dois projetos 
de lei propostos por ele, afirmando que um dos projeto trata da Câmara Itinerante e o outro torna 
as academias atividade essencial no município. Requisitou ao Senhor Presidente que 
encaminhasse para o Tribunal de Contas do Municípios o ofício apresentado pelos Vereadores da 
situação, juntamente com as contas do ex-prefeito Adalberto Luz. Agradeceu ao Deputado Paulo 
Magalhães, ao Deputado Marquinhos Viana, ao governador Rui Costa pela quadra que vai atender 
os moradores da localidade de Manoel Alves. Disse que vai apresentar um anteprojeto na próxima 
sessão para concessão de bolsas de estudo para estudantes universitários, afirmando tratar-se de 
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uma parceria do município com uma universidade. Disse não concordar que os Vereadores se 
retirem antes do término da sessão, que é preciso aguardar a fala de todos os Vereadores, que 
quando um age dessa forma, não pode reclamar do outro, que já teve questionamento em outras 
sessões quando algum Vereador quis  se retirar antes. Disse que se todos os Vereadores ouviram a 
fala do Vereador José Antônio, porque ele não pode  ouvir a fala dos outros. Finalizou a sua fala 
agradecendo a atenção de todos. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vice-
líder da Oposição. Fazendo uso da palavra, o Vice-líder da Oposição, Vereador Reinalvo Rocha

 

Ferreira, mencionou que o Decreto do prefeito Phellipe Brito foi baixado numa época em que os 
rios estavam cheios, os reservatórios estavam cheios, que todos os rios estavam com água 
corrente, que todas as Lagoas e aguadas estavam cheias, que caberia ao prefeito, na época, 
informar aos Vereadores o objetivo do Decret o, que o prefeito deveria ter informado aos 
Vereadores que o objetivo era viabilizar a vinda da operação pipa para o município. Disse que 
nada disso foi informado aos Vereadores, que so mente foi apresentado o Decreto de Calamidade 
Pública em razão da seca, que os Vereadores não tinham elementos para acreditar que naquele 
momento caberia o Decreto, porque não havia se configurado a situação de seca. Disse ter 
assinado o documento e que os Vereadores da s ituação estão tentando confundir a cabeça das 
pessoas, dos moradores da caatinga, tentando dizer a eles que o objetivo do documento assinado 
pelos Vereadores de oposição seria inviabilizar o fornecimento de água, mas que isso não é 
verdade.Em questão de ordem, o Senhor Presidente disse que a fala do Vereador Reinalvo é 
pertinente, que quando o poder executivo encaminhou o Decreto para apreciação do legislativo, o 
município tinha registrado bons índices pluviométricos, que todos os reservatórios estavam cheios, 
que o decreto poderia ser baixado posteriormente quando a chuva cessou. Afirmou que em 
nenhum momento o poder executivo informou aos Vereadores sobre a possibilidade de falta 
d'água nas localidades da Caatinga, enfatizando que todos os Ver eadores estão preocupados com o 
bem-estar da população, que a Vereadora Tertulina se desdobra em dez para buscar o que é melhor 
para os moradores da sua região, que ela está seguindo o s passos da sua mãe, que durante muito 
tempo exerceu mandato eletivo e sempre tratou a todos de forma igual  e buscou melhorias na área 
da saúde e do abastecimento de água. Afirmou que o Vereador Edne i pode até ter se exaltado em 
alguns momentos do áudio, mas que o seu questionamento foi relativo ao período em que o poder 
executivo baixou o Decreto de calamidade, enfatizando que naquela ocasião os rios estavam 
cheios, mas que posteriormente, cerca de dois ou três meses depois, começou a falta d'água. 
Destacou que as indagações feitas pelos Vereadores eram pertinentes naquela ocasião. Em relação 
a instalação da comissão de inquérito, afirmou estar muito preocupado com essa situação, que está 
ciente de que muito tempo já se passou desde a apresentação do requerimento, que vai procurar 
segu ir o que determina o Regimento Interno, que não vai passar por cima do Regimento Interno e 
também não vai aceitar que o legislativo seja usado somente para prejudicar alguém, que se for 
devido, será devido. Afirmou que, da mesma forma como solicitou ao Vereador Adriano que se 
contivesse na sessão anterior, solicitou ao Verea dor Ednei que também assim fizesse na presente 
sessão. Falou que em outra ocasião, também solicitou ao Vereador Márcio Aparecido que se 
contivesse, quando o mesmo ficou exaltado. Disse que alguns Vereadores fi cam até irritados com 
ele, em alguns momentos, mas que o seu objetivo é seguir o que determina o Regimento Interno, 
que quando baixou o decreto suspendendo as sessões por três semanas, estava preocupado com o 
aumento do número de casos de COVID no município, que naquela ocasião nem tinha 
conhecimento de que a Secretaria de Saúde haviacontraído a doença. Afirmou terem usado as 
redes sociais, para tentar macular a sua imagem nesta ocasião, bem como tentaram macular a sua 
imagem no tocante a aplicação dos recursos públicos da Câmara de Vereadores. Disse que todos 
os recursos da Câmara estão sendo investidos no próprio legislativo municipal, que pediu 
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orientações ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal e conta com uma boa Assessoria 
Contábil e Jurídica, que não vai admitir esse tipo de difamação em redes sociais. Afirmou que o 
seu objetivo é dar mais conforto para os Vereador es no exercício dos seus mandatos, com cadeiras 
de melhor qualidade, serviço de som para que todos ouçam as sessões, ressaltando que o poder 
legislativo tem sua dotação orçamentária própria e esses recursos devem ser prioritariamente 
aplicados no próprio do legislativo Municipal, que assim ele tem feito, doa a quem doer. Afirmou 
que só vai devolver recursos ao poder executivo se houver uma sobra orçamentária, que a câmara 
de Vereadores começa e termina cada ano com o seu caixa zerado, que seria muito bom se a 
Câmara pudesse usar os recursos públicos para doar cestas básicas, mas que infelizmente a 
legislação não permite e se ele fizer isso, será punido pelos órgãos de fiscalização e responderá a 
processo.Dando continuidade, o Vereador Reinalvo  afirmou que o Vereador Almir disse em sua 
fala que na época os Vereadores de situação fo ram a favor, mas que na verdade ele foi contra a 
reeleição para presidente da Câmara, mesmo sendo da base de situação. Afirmou que alguns 
Vereadores estão exercendo os mandatos como se  ainda estivessem em campanha, que é preciso 
deixar a política partidária de lado e lembrar que a Câmara é uma casa de leis, que não concorda 
com a divulgação em redes sociais de documentos com o objetivo de prejudicar a imagem de 
alguns Vereadores. Afirmou que o prefeito Phellipe Brito poderia ter enviado uma justificativa 
acerca do Decreto de Calamidade Pública, que se os Verea dores tivessem conhecimento de que a 
continuidade da operação pipa dependia da aprovação do Decreto, com certeza teriam votado a 
favor. Afirmou que, em nenhum momento, os Vereadores de  oposição foram contra o 
fornecimento de água para os moradores da Melancia, que todos os Verea dores se preocupam com 
o bem-estar da população em geral, que apesar de ter sido eleito por algumas regiões, são 
Vereadores de todo município, representam t oda a população, ressaltando que nunca votou contra 
indicação apresentada por Vereador, seja ele da situação ou oposição. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos. Na sequência, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vice-líder da 
Situação na Câmara.  Fazendo uso da palavra, oVice-líder da Situação, Vereador Almir Santos 
Pessoa,solicitou que ficasse registrado em ata as suas desculpas ao Vereador Reinalvo, afirmando 
ter se equivocado quando falou que ele havia apoiado a proposta que modificou regimento interno 
e autorizou a reeleição do presidente. Afirmou que o Vereador Reinalvo foi contra o referido 
projeto, assim como o então Vereador Otacílio. Disse  que todas as indicações apresentadas por ele 
podem ser subscritas por qualquer Vereador, i ndependentemente de ser situação ou oposição. 
Finalizou agradecendo a atenção de todos. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador José

 César Wanderley Brito , disse que foi ao Tribunal de Contas dos Municípios em busca de 
orientação acerca do que poderia e do que não poderia ser feito com os recursos do poder 
legislativo, que questionou sobre a realização de licitação para aquisição de cadeiras, sistema de 
som e outros benefícios. Afirmou que tudo que foi adquirido na sua gestão foi através de processo 
licitatório, que as licitações foram realizadas pela comissão da prefeitura, já que o legislativo não 
tem pregoeiro. Disse que as pessoas, que estão tentando distorcer a sua gestão como presidente, 
precisam levar em consideração que a comissão de licitação é da prefeitura, que os processos 
foram conduzidos pela equipe do poder executivo, que ele contratou a empresa que ofereceu o 
menor valor no processo licitatório conduzido pelos membros da comissão de licitação da 
Prefeitura de Ituaçu. Afirmou não ter participado de nenhum certame realizado na Câmara, que 
não interferiu de nenhuma forma em favor de qualquer empresa. Em seguida, ressaltou que a 
política é dinâmica, que os aliados de hoje, podem ser os adversários de amanhã, que as pessoas 
que apoiaram ex-presidente Márcio Aparecido hoje são contra o mesmo. Disse ter sido eleito com 
os votos de sete vereadores, que desde o início deixou claro que o seu objetivo é melhorar o poder 
legislativo, que a sua intenção é fazer o que for melhor para o município, independentemente de 
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que isso agrade ou não a quem está ocupando o cargo de prefeito. Enfatizou que todos projetos 
encaminhados pelo poder executivo serão analisados e se for preciso melhorados para então sejam 
votados e, se forem bons para Ituaçu, terão o seu voto favorável. Mencionou que não liga para as 
pessoas que votaram nele e acham que ele deve perseguir o atual gestor, que vai continuar fazendo 
de acordo com a sua consciência. Disse já ter apresentado várias indicações ao poder executivo, 
que não sabe se serão atendidas ou não, que essa decisão é do prefeito, de acordo com as suas 
conveniências. Disse que, enquanto estiver na presidência da câmara, vai priorizar os interesses do 
povo, ressaltando que o mandato de Presidente é de apenas dois anos e que daqui a quatro anos, 
todos os Vereadores serão submetidos ao cr ivo popular, através das urnas e quem não estiver 
trabalhando em benefício do povo, não será reeleito, salientando que o povo está cada dia mais 
esperto. Falou que se propôs a instalar o serviço de som no legislativo Municipal e posteriormente 
transmitir as sessões ao vivo pelas redes sociais para levar ao conhecimento da população o 
trabalho que é feito pelos Veread ores. Destacou que o objetivo é evitar que os vereadores sejam 
criticados e chamados de ‘lagartixa’. Disse que as sessões serão transmitidas pelo 
Instagram,Facebook e rádio, que todos os membros da comunidade poderão acompanhar os 
trabalhos dos Vereadores. Afirmou que a população vai ver quem fala uma coisa e age de outra 
forma. Pediu desculpas aos Vereadores caso os tenha ofendido eventualmente, afirmando que isso 
é fruto da emoção do momento. Desculpou-se com os moradores do município por ter limitado a 
participação popular nas sessões, ressaltando que essa medida foi necessária e tem sido adotada 
em outras esferas de poder para evitar a propagação do Coronavírus. Destacou que a Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia ficou fechada durante uma semana, que o Ministério Público em 
Vitória da Conquista não está fazendo atendimento presencial, que quem quiser criticar nas redes 
sociais, que critique, mas é preciso ter fundamento nas críticas. Afirmou estar fazendo tudo 
baseado nos pareceres que são dados pela equipe de assessoria, enfatizando tratar-se de 
profissionais qualificados e competentes. Disse que o ex-controlador interno da câmara, Vanildo 
Ribeiro Araújo, vai ficar para sempre no seu coração, que fará de tudo para estar sempre ao lado 
do mesmo, que no seu lugar foi nomeado outro cidadão de bem, Senhor Josemar Ribeiro Rocha, 
uma pessoa maravilhosa. Falou que só tem a agradecer pelos votos recebidos da população, 
enfatizando que vai fazer jus a confiança recebida, que vai procurar exercer o seu mandato de 
forma justa, que não vai perseguir ou alisar o prefeito Phellipe Brito, doa a quem doer. Disse 
esperar que a vacina chegue o mais rapidamente possível para toda a população, possibilitando a 
volta de uma vida normal, com a presença de público na sessões. Falou que algumas pessoas, que 
nunca assistiram a uma sessão legislativa, estão usando as redes sociais para criticá-lo, afirmando 
esperar que essas pessoas compareçam quando tudo voltar ao normal. Nada mais havendo a 
tratar,declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada 
conforme vai devidamente assinada.  Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro Secretário , mandei 
digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em 
quatro de junho de dois mil e vinte e um.  
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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  
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