


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

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, no Edifício do Paço 
Municipal, situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões 
da Câmara, esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley 
Brito (Presidente), tendo como Secretários os Vereadores: Ver. Almir Santos Silva (1º 
Secretário) e Ronaldo da Silva Rocha. Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o 
Livro de Presença os seguintes Vereadores: José César Wanderley Brito (Presidente); Adriano 
Silva Machado (Vice-Presidente); Ver. Almir Santos Silva (1º Secretário); Ronaldo da Silva 
Rocha, Tertulina Silva Andrade, Reinalvo Rocha Ferreira, Márcio Aparecido Araújo Rocha, 
Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de Novais Ferreira. Ausentes os Vereadores Joel Teixeira 
Silva (2º Secretário) e José Antônio Brito Fontana (faltas Justificadas).  Devido a ausência do 
Segundo Secretário, o Senhor Presidente convidou o Vereador Ronaldo da Silva Rocha, para 
compor a Mesa. Constatado o quórum regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José 
César Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, e em 
seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao 
Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Dando prosseguimento aos Trabalhos o 
Senhor Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário 
que fizesse a leitura das seguintes matérias: a) – Ofício nº 0..../2022, encaminhado pelo Prefeito 
Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Presidente da Câmara Municipal de 
Ituaçu-BA, Vereador José César Wanderley Brito, capeando Projeto de Lei nº 010/2022,com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, D.D Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Ofício nº ..../2022. Ituaçu-BA, 13 de maio de 2022. 
Exmo. Senhor, Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe o Projeto de Lei nº 
010/2022, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercício econômico-financeiro de 2023 – LDO, a fim de ser submetido à apreciação dessa 
Egrégia Casa Legislativa. A justificativa que acompanha o Expediente evidencia as razões e a 
finalidade da presente proposta. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito – Prefeito 
Municipal. Mensagem ao Projeto de Lei nº 010/2022 .Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o 
presente Projeto de Lei que “dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
do exercício financeiro de 2023”, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da 
Constituição Federal, e artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.Trata-se de 
instrumento imprescindível na administração pública, pois além de estabelecer as metas e 
prioridades, orienta a elaboração do orçamento anual e sua execução, bem como dispõe sobre 
as alterações da legislação tributária e constitui-se em indissociável elo entre os planejamentos 
de médio e curto prazo, e reveste-se de essencialidade ao monitoramento da gestão fiscal 
responsável como requer a Lei Complementar 101/00-LRF. O presente Projeto de LDO 
apresenta os anexos de metas e riscos fiscais elaborados de forma a dar maior consistência ao 
planejamento e aperfeiçoar a gestão fiscal, reafirmando a filosofia deste Governo de sempre 
gerir os recursos públicos de forma responsável. Para elaboração dos anexos, particularmente o 
que envolve a metodologia da receita e despesa e os de resultados primários, é sem dúvida 
necessário um cenário prévio do Orçamento para o exercício vindouro, estimando receitas e 
fixando despesas de forma agregada. Nesta perspectiva, a receita da LDO de 2023 foi projetada 
levando em consideração a atual conjuntura econômica do país, marcada por um quadro de 
recessão, com crise fiscal acentuada e credibilidade abalada. Nesse cenário de total incerteza, 
onde os entes federativos convivem com elevados índices de frustração de receitas, que 
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comprometem sobremaneira a gestão administrativa e especialmente os programas de 
investimentos, a construção das peças orçamentárias requer, como premissa básica, uma 
postura cautelosa, quer nas estimativas das receitas, quer na fixação dos gastos, de forma a 
preservar a sustentabilidade da conduta responsável do gestor público. Nos anexos que 
integram este Projeto, merece destaque Anexo I – de Metas Fiscais, em especial por seus 
demonstrativos que versam sobre as Metas Anuais, a Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do Exercício Anterior e as Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 
Exercícios Anteriores, visando a permanente obtenção do equilíbrio das contas públicas, 
propiciando assim condições para que o município avance rumo ao desenvolvimento social e 
econômico, com suporte na valorização da produção local integrada e consequente redução das 
desigualdades sociais. Sob essa nova contextualização, para o período 2023/2025, o Projeto de 
Lei prevê, com base nos pressupostos de continuidade do crescimento econômico, associados 
aos atuais níveis de inflação, uma tendência no sentido de restabelecer a trajetória de equilíbrio 
fiscal, conforme expresso no Demonstrativo de Metas Anuais.  Importa ressaltar que os 
Anexos de Metas Fiscais, sobretudo os quanto aos dados relativos a 2023, poderão ser revistos 
e adequados ao contexto econômico-financeiro por ocasião da elaboração da proposta 
orçamentária para 2023, conforme determina a legislação vigente. Por fim, solicito a 
reconhecida presteza de Vossa Excelência e dos demais Pares dessa Casa Legislativa para o 
pronto acolhimento e respectiva aprovação deste Projeto de Lei, considerando a elevada 
importância da matéria. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência e aos demais 
Vereadores os protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito - Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 010/2022, “Dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras 
providências”. b) – Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da Silva, com o 
seguinte teor: Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Disponibilização de matricula e transporte escolar para localidades de Almas Pobres, Boca da 
Mata e Assentamento da Boca da Mata ate a Creche de Ovelhas.” Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. 
Atenciosamente, Sivaldo Ferreira Silva - Vereador – PP; c) - Indicação apresentada pelo 
Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. 
Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Disponibilização de profissional adicional para 
manutenção da iluminação pública municipal.” Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Márcio Aparecido 
Araújo Rocha - Vereador – PL; d) - Indicações apresentadas pelo Vereador Ronaldo da Silva 
Rocha, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor 
Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Divulgação do Turismo Religioso no âmbito do Município de Ituaçu.” Certo do acolhimento 
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de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. 
Atenciosamente,  Ronaldo da Silva Rocha - Vereador – PSD; II - Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. 
Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Abertura de Poço Artesiano na Localidade de 
Espírito Santo.” Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de 
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de 
estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Ronaldo da Silva Rocha - Vereador - PSD; e) 
– Indicação apresentada pelo Vereador Edinei de Novais Ferreira, com o seguinte teor: Exmo.
Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a
Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Colocação de Braços de
Lâmpadas na Localidade de Bela Vista região de Tranqueiras”. Certo do acolhimento de Vossa
Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará
para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente
Edinei de Novais Ferreira -  Vereador – PL; f) - Indicações apresentadas pelo Vereador Almir
Santos Pessoa, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de
2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo
transcrita: INDICAÇÃO: “Construção de 02 (dois) banheiros na Escola da Localidade de Gruta
da Mangabeira”. Certo do acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de
que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de
estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD; II -
Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo
presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO:
“Ampliação e Cobertura da Quadra localizada na Gruta da Mangabeira.” Certo do acolhimento 
de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. 
Atenciosamente, Almir Santos Pessoa - Vereador – PSD; g) – Indicação apresentada pelo 
Vereador José César Wanderley Brito, com o seguinte teor: Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. 
Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Pavimentação na estrada que liga a cidade de 
Ituaçu-BA ao Povoado da Várzea, passando pela quadra do Bairro Primavera”. Certo do 
acolhimento de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder 
Executivo sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e 
consideração. Atenciosamente, José César Wanderley Brito - Vereador – PP; h) - Indicações 
apresentadas pelo Vereador Adriano Silva Machado, com o seguinte teor: I – Exmo. Senhor 
José César Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – 
Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
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Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Manutenção e roçagem da estrada que liga as 
localidades de Ingazeira, Riachão e Catingueiro.” Certo do acolhimento de Vossa Excelência e 
demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo sensibilizará para atender esta 
indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Adriano Silva 
Machado - Vereador – PSB; II – Exmo. Senhor José César Wanderley Brito, MD. Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. 
Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa Excelência, para que seja encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de minha autoria, abaixo transcrita: 
INDICAÇÃO: “Perfuração de poço artesiano na Localidade de Riacho”. Certo do acolhimento 
de Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. 
Atenciosamente, Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; III - Exmo. Senhor José César 
Wanderley Brito, MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia. 
Ituaçu (BA), 20 de Maio de 2022. Senhor Presidente, Pelo presente, exponho a Vossa 
Excelência, para que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a indicação de 
minha autoria, abaixo transcrita: INDICAÇÃO: “Substituição de lâmpadas com consequente 
melhoramento na iluminação publica da região do Catingueiro.” Certo do acolhimento de 
Vossa Excelência e demais edis e tendo a certeza de que o Chefe do Poder Executivo 
sensibilizará para atender esta indicação, elevo os votos de estima, apreço e consideração. 
Atenciosamente,  Adriano Silva Machado - Vereador – PSB; Na sequência, o Senhor 
Presidente, encaminhou às Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e de Legislação, 
Justiça e Redação Final, o Projeto de Lei nº 010/2022, acima mencionado, para apresentação 
do parecer 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. Não houve uso da palavra. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e 
votação as seguintes matérias: a) –  Indicação apresentada pelo Vereador Sivaldo Ferreira da 
Silva, para  a “Disponibilização de matricula e transporte escolar para localidades de Almas 
Pobres, Boca da Mata e Assentamento da Boca da Mata ate a Creche de Ovelhas” ; c) - 
Indicação apresentada pelo Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha, para a 
“Disponibilização de profissional adicional para manutenção da iluminação pública 
municipal”, acima transcrita,  sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de voto;”; 
d) - Indicações apresentadas pelo Vereador Ronaldo da Silva Rocha, acima transcritas: I –
“Divulgação do Turismo Religioso no âmbito do Município de Ituaçu” ; II - “Abertura de 
Poço Artesiano na Localidade de Espírito Santo”, sendo as referidas indicações aprovadas por 
unanimidade de votos; e) – Indicação apresentada pelo Vereador Edinei de Novais Ferreira, 
para a “Colocação de Braços de Lâmpadas na Localidade de Bela Vista região de 
Tranqueiras”, acima transcrita, sendo a referida indicação aprovada por unanimidade de votos; 
f) - Indicações apresentadas pelo Vereador Almir Santos Pessoa: I - “Construção de 02 (dois)
banheiros na Escola da Localidade de Gruta da Mangabeira”; II - “Ampliação e Cobertura da 
Quadra localizada na Gruta da Mangabeira”, acima transcritas, sendo as referidas indicações 
aprovadas por unanimidade de votos; g) – Indicação apresentada pelo Vereador José César 
Wanderley Brito, para  a “Pavimentação na estrada que liga a cidade de Ituaçu-BA ao Povoado 
da Várzea, passando pela quadra do Bairro Primavera”, acima transcrita, sendo a referida 
indicação aprovada por unanimidade de votos; ; h) -  Indicações apresentadas pelo Vereador 
Adriano Silva Machado: I - “Manutenção e roçagem da estrada que liga as localidades de 
Ingazeira, Riachão e Catingueiro” ; II - “Perfuração de poço artesiano na Localidade de 
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Riacho”; III - “Substituição de lâmpadas com consequente melhoramento na iluminação 
publica da região do Catingueiro”, acima transcritas, sendo as referidas indicações aprovadas 
por unanimidade de votos. Dando continuidade, o Senhor Presidente, justificou a ausência do 
Vereador José Antônio Brito Fontana, informando que o pai do Edil teve um problema de 
saúde e, em razão disso, o vereador precisou se ausentar com urgência. Em seguida, iniciou o 
GRANDE EXPEDIENTE e franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de 
assuntos de qualquer natureza. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Usaram da palavra 
os seguintes Vereadores: Ver. Tertulina Silva Andrade: Saudou a todos os presentes, aos 
internautas das redes sociais, aos funcionários da câmara, e continuando, a Vereadora disse que 
na sessão anterior solicitou um pouco mais de tempo para falar e em razão disso houve 
algumas críticas por parte de outros vereadores, ressaltando que dificilmente usa todo o seu 
tempo regimental, destacando que só tinha usado cinco minutos, que outros vereadores 
extrapolam o tempo regimental e ela nunca os criticou por isso. Disse considerar que houve 
falta de consideração com ela. Em aparte, o Senhor Presidente, falou que no exercício da 
presidência procura respeitar todos os vereadores, que sempre usa o bom senso para conceder 
ou não o tempo para os Edis, enfatizando que se concedeu para outros vereadores, tem 
obrigação de conceder também para a Vereadora Tertulina.  Disse ser preciso respeitar a fala 
de todos os vereadores e manter a ordem dos trabalhos nas sessões. Prosseguindo, a Vereadora 
Tertulina, agradeceu ao Senhor Presidente por ter concedido mais um tempo para falar, 
afirmando que não tinha usado todo o seu tempo regimental, voltando a dizer, que considera as 
críticas feitas pelos seus pares falta de consideração. Disse que nunca questionou o fato de 
outro vereador extrapolar o tempo regimental de quinze minutos, que os demais vereadores 
devem respeitar o seu direito de fala. Afirmou que o seu tempo foi usado para fazer um 
comentário, que não usou para fazer uma crítica. Em seguida, agradeceu ao Prefeito Phellipe 
Brito pela ponte que ele consertou na sua região, salientando que foi de grande serventia para 
toda comunidade dos municípios de Ituaçu e Tanhaçu. Destacou que o Prefeito de Tanhaçu 
tinha obrigação de ajudar o gestor de Ituaçu a realizar o conserto da ponte, ressaltando que o 
equipamento fica na divisa dos dois municípios e é usado pelos moradores de Tanhaçu e 
Ituaçu. Finalizou a sua fala desejando a todos um feliz final de semana, com muita paz e saúde. 
Ver. Sivaldo Ferreira da Silva: Saudou a todos os presentes, aos internautas das redes sociais, 
aos funcionários da câmara, e em seguida, o Edil solicitou ao gestor a recuperação da estrada 
que liga Boca da Mata à divisa do município de Barra da Estiva, afirmando que o trecho está 
em situação muito precária, que a máquina esteve na região recentemente, que foram deixados 
alguns montes de cascalho no local, mas que esse material não foi espalhado. Disse que esse 
cascalho está atrapalhando o trânsito, que recentemente passou nesta estrada e ao cruzar com 
um caminhão, foi necessário parar fora da estrada para que os dois conseguissem passar porque 
o cascalho está atrapalhando o trânsito. Falou que a população está pedindo ao prefeito para
que mandasse recuperar essa estrada e espalhar o cascalho. Salientou que a Prefeitura de Barra
da Estiva mandou recuperar a estrada até Rio do Morro, que o trecho foi encascalhado e tapado
os buracos, que agora a Prefeitura de Ituaçu precisa recuperar o restante da estrada. Dando
continuidade, pediu a troca das lâmpadas queimadas nas regiões de Mamonas, Tamboril,
Riacho da Cabaceira, Barbosa e Piaba, afirmando que os moradores estão se queixando, que já
tem os braços de lâmpada e só é preciso trocar as lâmpadas. Mencionou que alguns moradores
já cogitaram a possibilidade de comprar as lâmpadas por conta própria, mas não tem os
equipamentos necessários para fazer a troca, destacando que já vem fazendo esse pedido há
bastante tempo, mas até o momento não foi atendido pela administração municipal. Afirmou
que a iluminação pública é muito importante para os moradores, que muitas pessoas transitam
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à noite para frequentar as missas e cultos e tem que fazer esse trajeto no escuro. Finalizou a sua 
fala agradecendo a presença de todos, a audiência dos internautas das redes sociais, desejando a 
todos um bom dia e excelente final de semana. Ver. Ronaldo da Silva Rocha:  Saudou a todos 
os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários da câmara, e em seguida, o 
Edil convidou a todos para prestigiar o I Encontro Motociclístico de Ituaçu, enfatizando que o 
evento será realizado no final de semana, enfatizando que será um evento de grande porte que 
vai abrilhantar mais a cidade. Destacou que eventos deste tipo já são tradicionais em 
municípios como Livramento, Rio de Contas e Mucugê, que em Ituaçu não vai ser diferente e 
vai ser um sucesso. Dando continuidade, fez uma indicação verbal ao poder executivo pedindo 
a sinalização das áreas de estacionamento no entorno da feira livre, afirmando que no sábado 
teve dificuldade para conseguir passar pelo local de ônibus. Disse que um comerciante estava 
vendendo mudas no local e tomou muito espaço da rua, afirmando ser preciso intensificar a 
fiscalização para que isso não ocorra, que o trânsito não seja prejudicado. Sugeriu que a 
Prefeitura só permita o estacionamento em um dos lados da via, destacando que se isso ocorrer 
o trânsito vai fluir com mais facilidade. Ressaltou que a via é muito usada por motoristas que
passam pela cidade vindo de Tanhaçu para Barra da Estiva e vice-versa. Prosseguindo,
parabenizou o Grupo Sem Fronteira pelo evento realizado no último domingo, no São José de
Noé, destacando ter sido um evento belíssimo. Afirmou que, a cada evento, esse grupo se
supera, ressaltando que no último evento foi feita uma linda homenagem ao grande amigo
‘Noé’, pai do Vereador Márcio Aparecido. Destacou ter sido uma homenagem merecida, que
está feliz de participar desse grupo, enfatizando que o Grupo Sem Fronteira não visa só
diversão, que está sempre ajudando as pessoas e fazendo homenagens. Destacou que o Grupo
Sem Fronteira também arrecada cestas básicas para doação, ressaltando que as doações são
feitas sem nenhuma conotação político-partidária, que as doações são feitas para as famílias
que realmente precisam, inclusive de municípios vizinhos. Rogou a Deus que continue
abençoando a todos os integrantes do Grupo Sem Fronteira para que eles continuem com a
mesma garra e dedicação, ajudando quem necessita. Finalizou a sua fala desejando um bom dia
e um abençoado final de semana a todos. Ver. Reinalvo Rocha Ferreira: Saudou a todos os
presentes, os internautas das redes sociais, os funcionários da câmara, e em seguida, o Edil
comentou a fala do Vereador Ronaldo, afirmando que o Grupo Sem Fronteira foi fundado na
região do Guigó e expandiu suas atividades para todo o município, divertindo e ajudando as
pessoas ao mesmo tempo, inclusive pessoas de outros municípios, a exemplo de Vitória da
Conquista e Brumado. Disse ter um colega, que mora em Vitória da Conquista e pediu uma
cesta básica para uma família que estava necessitando, que o grupo fez um evento e conseguiu
arrecadar muitas cestas básicas, tendo uma delas sido enviada para essa família de Vitória da
Conquista. Enfatizou que o Grupo Sem Fronteira ajuda muito, que os seus membros são
unidos, realizam eventos, brincam de futebol e depois fazem um churrasco para se divertir, que
a cada dia aumenta o número de participantes. Dando continuidade, pediu ao prefeito que
instalasse uma manilha na baixada da Itaguarana, salientando que quando chove a passagem
fica interditada e isso prejudica os moradores de várias regiões, a exemplo da Caatinga e
Canabrava. Pediu ao prefeito a instalação de manilhas nos dois córregos do Caldeirão, que
ficam perto da casa de José Carlos, afirmando que quando chove o local fica de difícil acesso.
Finalizou a sua fala agradecendo a presença do público na sessão, a audiência dos ouvintes e
desejando a todos um feliz final de semana. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: Saudou a
todos os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários da câmara, e
prosseguindo,  Edil disse que algumas oficinas eram realizadas no município pela gestão
anterior e que a atual gestão não deu continuidade. Enfatizou que essas oficinas eram
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realizadas pelo CRAS, que alguns jovens estão pedindo o retorno das oficinas e pediram que 
fizesse essa cobrança ao gestor municipal. Destacou que eram diversas oficinas, que tinha 
curso de violão, que os jovens sentem necessidade de ter acesso a esses cursos, sentem vontade 
de apreender a usar um instrumento musical, aprender bordado ou outras atividades. Disse não 
entender o porquê de o município ter parado esses cursos, ressaltando que precisam voltar a 
funcionar. Solicitou que o seu pedido de reabertura das oficinas seja feito na forma de 
indicação ao poder executivo. Continuando, o Edil comentou sobre a iluminação da 
comunidade do Cubículo, solicitando que seja enviada uma indicação ao poder executivo, em 
seu nome e em nome do Vereador Reinalvo, pedindo a implantação de iluminação pública na 
comunidade do Cubículo. Afirmou que os moradores dessa comunidade estão cobrando o 
benefício, que se trata de uma comunidade esquecida pelo poder público, que a implantação da 
iluminação pública vai trazer mais segurança para a comunidade. Destacou que diversas 
localidades ainda não têm iluminação pública, citando como exemplos: São José de Noé, Santa 
Clara, Bebedouro, Açude e Riachão. Afirmou que em algumas comunidades os próprios 
moradores instalaram a iluminação, mas as lâmpadas queimaram e os moradores não têm 
condição de comprar novas lâmpadas para manter o funcionamento da iluminação pública. 
Prosseguindo, destacou ter cobrado a reforma da estrada do Inhame em sessão anterior, 
afirmando que os moradores estão se queixando porque os alunos estão tendo que se deslocar a 
pé para ter acesso ao transporte escolar. Falou que o poder executivo precisa dar uma solução 
para esse problema, ressaltando que o aluno não deve se deslocar a pé para ter acesso ao 
transporte escolar porque já chega cansado na sala de aula. Reforçou a fala do Vereador 
Sivaldo, pedindo ao prefeito que mande espalhar o cascalho que foi depositado na estrada da 
Boca da Mata, enfatizando que a estrada é importante, dá acesso ao município de Barra da 
Estiva e é muito utilizada pelos produtores de morango para escoar a produção. Em aparte, o 
Vereador Sivaldo afirmou que essa estrada é muito importante, realmente está precisando de 
manutenção, assim como a estrada que liga Boca da Mata ao Catingueiro, passando pela 
Fazenda de ‘Tõe Zuíno’. Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido afirmou ter sido 
cobrado pelos moradores para falar sobre a situação da estrada de Boca da Mata, enfatizando 
que o Vereador apenas cumpre o seu papel e leva ao conhecimento do prefeito as cobranças 
feitas pelos moradores. Em seguida, sugeriu ao Presidente que elabore um projeto de resolução 
para alterar o horário da sessão, sugerindo que a sessão comece às nove horas. Afirmou que 
dificilmente as sessões vão começar às oito horas, que todos os vereadores preferem que 
comece às nove horas. Em aparte, o Senhor Presidente, falou que vai discutir essa questão 
com todos os vereadores e se houver um consenso haverá a mudança de horário, enfatizando 
que o horário precisa ser viável para todos inclusive para o público que assiste pelas redes 
sociais.  Dando continuidade, o Vereador Márcio Aparecido falou sobre a estrada do Açude, 
afirmando que é época de colheita do café e esse trecho é muito usado pelos produtores, que 
trazem o café para secar na cidade. Disse que muitos produtores estão optando por trazer o café 
para secar na cidade porque aqui tem a máquina de beneficiamento de café, que dá uma 
qualidade melhor ao produto e garante melhores preços na hora da comercialização. Afirmou 
que uma saca de Café Rio é vendida por R$ 800,00 (oitocentos reais) , enquanto uma saca de 
Bebida Dura vale R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Destacou ser vantajoso para o 
produtor beneficiar o café na cidade, mas que devido as condições das estradas, os produtores 
estão com dificuldade para transportar a produção. Disse que vários moradores estão pedindo a 
construção e reforma das passagens molhadas existentes na estrada do Açude ao Angico, 
ressaltando que essa via á importante no escoamento da produção de café. Afirmou ter ciência 
de que a demanda é grande, mas õ poder executivo precisa trabalhar para viabilizar o 
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escoamento da produção.  Prosseguindo, falou sobre a situação dos prestadores de serviço que 
atuam no transporte escolar, afirmando que o poder executivo precisa reajustar o valor pago 
pelo serviço porque o valor atual mal está sendo suficiente para cobrir os custos com o 
combustível, devido aos recentes aumentos do preço do diesel. Em aparte, o Vereador
Reinalvo afirmou que o diesel em Ituaçu é um dos mais caros de toda a região, que na cidade 
vizinha de Barra da Estiva o produto está sendo comercializado a R$ 7,70 (sete reais e setenta 
centavos) e em Ituaçu está sendo vendido a R$ 8,12 (oito reais e doze centavos). Em aparte, o 
Senhor Presidente disse ter acompanhado uma visita feita pelo prefeito Phellipe Brito em 
Tranqueiras, que teve a oportunidade de ver o empenho do gestor municipal na recuperação 
das estradas. Falou que as máquinas estão trabalhando na recuperação da estrada que liga a 
Gruta da Mangabeira ao São José, que o serviço já está bem adiantado. Destacou que o 
município vai realizar o encascalhamento de trezentos quilômetros de estradas, que as 
principais estradas serão encascalhadas até o final do ano. Dando continuidade, o Vereador
Márcio Aparecido afirmou que a estrada do São José está sendo encascalhada com recursos 
de emenda parlamentar do Deputado Federal José Rocha. Disse que a emenda era destinada 
originalmente para pavimentação asfáltica nas localidades de Ferreira, Mangabeira, São José 
de Noé, Campo Grande, Melancia, São José de Lídio e saída da Lage, mas foi modificada a 
finalidade pela atual gestão. Em aparte, a Vereadora Tertulina destacou ter questionando ao 
Presidente na sessão anterior sobre o asfalto da Melancia e que o Presidente ficou de dar uma 
resposta na presente sessão, questionando se já tem uma resposta? Em resposta, disse que o 
calçamento na Melancia será feito com piso intertravado, o mesmo que foi usado na Praça 
Barão do Sincorá. Disse não ter nenhuma resposta sobre o asfalto da Lage. Dando
continuidade, o Vereador Márcio Aparecido solicitou da empresa que está realizando o 
encascalhamento da estrada do São José que mande retirar as pedras maiores, enfatizando que 
as pedras grandes dificultam e atrapalham a compactação, que quando chove e a medida que os 
carros vão passando, a tendência é que essas pedras se soltem e isso coloca em risco a vida de 
quem precisa trafegar por essa via. Prosseguindo, comentou a fala do Vereador Ronaldo sobre 
o Grupo Sem Fronteiras, aproveitando o ensejo para parabenizar os seus integrantes pelo belo
trabalho realizado e pela linda homenagem feita ao seu pai. Agradeceu a Jairo e equipe pela
transmissão do evento pela Web TV, bem como, a todos que participaram da homenagem ao
seu pai. Ressaltou que as pessoas colhem o que plantam, que se as pessoas sentem carinho pelo
seu pai é porque ele é uma pessoa maravilhosa e todos sabem disso. Finalizou a sua fala
desejando a todos bom dia e bom final de semana. Ver. Adriano Silva Machado: Saudou a
todos os presentes, aos internautas das redes sociais, aos funcionários da câmara, e em seguida,
o Edil solicitou o envio de ofício ao prefeito pedindo que mande água para os moradores do
Estreito, afirmando que as caixas estão vazias e os moradores estão alertando para o risco de
rachar caso fiquem muito tempo vazias. Agradeceu ao prefeito pela abertura do poço na
comunidade do Riacho, bem como, pelo manilhamento, enfatizando ter sido um pedido seu e
um sonho dos moradores. Falou a respeito do manilhamento próximo da propriedade de
Reinaldo Tubaína, no córrego descendo para casa de Dona Helena, afirmando ser uma obra
necessária. Falou a respeito da Escola Rodrigues Lima, ressaltando já ter comentado sobre esse
assunto em sessão anterior. Sugeriu que seja feito o fechamento da rua no horário de entrada e
saída dos alunos, destacando ser um local muito movimentado e com grande risco de acidente.
Em aparte, o Vereador Sivaldo questionou ao Vereador Adriano se os moradores da
comunidade do Estreito estão sendo abastecidos com água do poço artesiano ou se essas caixas
são usadas apenas para armazenar água potável para consumo humano? Em resposta, o
Vereador Adriano  disse que as caixas são usadas para armazenar água potável, própria para o
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consumo humano. Em seguida, finalizou a sua fala mandando um abraço para os internautas 
das redes sociais e desejando a todos um bom dia. Ver. Almir Santos Pessoa: Saudou a todos 
os presentes, os internautas das redes sociais, os funcionários da câmara, e em seguida, o Edil 
reiterou a sua indicação para que Bruno do Táxi e o Professor José Roberto recebam o Título 
de Cidadão Ituaçuense. Disse que esteve na EMAC, conversou com a responsável pela emissão 
do RG e questionou se haveria a possibilidade de fazer o atendimento na zona rural, tendo sido 
respondido que seria possível fazer o atendimento nas localidades que possuem banco 
expresso, já que os interessados precisam efetuar o pagamento da taxa. Agradeceu ao prefeito 
Phellipe Brito pela finalização das obras de encascalhamento do São José dos Gerais ao Campo 
Grande, afirmando ter ficado uma bela estrada, que passou por lá essa semana e viu de perto 
como o serviço foi bem-feito. Agradeceu ao Secretário Átila pelo bom serviço que vem 
fazendo à frente da Secretaria de Transportes. Fez uma indicação verbal ao poder executivo 
pedindo a pintura da quadra da Ovelha, afirmando que esteve lá, conversou com os desportistas 
e eles estão pedindo a pintura da quadra com a maior brevidade possível. Pediu a pintura da 
quadra da localidade de Mamonas também. Comentou a fala do Vereador Ronaldo sobre a 
feira, enfatizando que alguns comerciantes já cobraram uma melhor organização daquele local, 
que muitos reclamam que veículos de grande porte estacionam na porta dos comércios e isso 
atrapalha a entrada de clientes e prejudica as vendas. Pediu ao prefeito que designasse uma 
pessoa para organizar o estacionamento de veículo entre a casa do ex-vereador Tonhão até o 
Bar de Pipoca. Agradeceu a Diretora da Escola de Lagoa da Lage, Luciana, a vice-diretora 
Lucidalva, a Coordenadora Ionete e demais pessoas que trabalharam no evento realizado no 
domingo. Ressaltou que o referido evento marcou a reabertura do ginásio de esporte, que o 
prefeito esteve presente, juntamente com o Secretário e demais pessoas, oportunidade em que 
foram entregues o ginásio de esportes e a escola para a comunidade. Disse que gostaria de 
deixar registrado o seu agradecimento a todas as pessoas que não mediram esforços para ajudar 
e para tudo que fosse perfeito. Agradeceu o início do encascalhamento no trecho que vai do 
Balneário ao São José, enfatizando que as obras já foram iniciadas, que o prefeito e o secretário 
estão acompanhando de perto, que também esteve no local, que a obra vai dar mais conforto 
para quem precisa trafegar por essa via. Convidou a todos para participarem do novenário da 
Gruta da Mangabeira, que se iniciava naquele dia, a partir das 19hs30min e vai até o dia 29/05. 
Afirmou estar fazendo o convite a pedido de João e ‘Dua’. Agradeceu ao prefeito Phellipe 
Brito pelo empenho para que a barragem de Tranqueiras seja consertada, salientando que o 
prefeito lhe comunicou que uma equipe do governo do estado vai estar em Tranqueiras para 
dar início na obra, no mais tardar no início de junho. Solicitou o envio de ofício ao Secretário 
de Transportes pedindo que envie semanalmente água potável para abastecer os moradores da 
Gruta Mangabeira. Em seguida, o Senhor Presidente, franqueou a palavra ao Vice-líder do 
Prefeito. Fazendo uso da palavra, o Vice-líder do Prefeito, Vereador Almir Santos Pessoa,
comentou a fala do Vereador Sivaldo a respeito das lâmpadas queimadas, destacando que dois 
eletricistas do município estão afastados do serviço por motivo de saúde, que o município só 
conta com um eletricista e o profissional está dando manutenção na iluminação pública da 
sede. Afirmou que, tão logo seja finalizada essa manutenção, será iniciado o trabalho de 
substituição das lâmpadas queimadas nas localidades de Mamona, Piaba, Tranqueiras, Gruta da 
Mangabeira e outras localidades, de acordo com o cronograma pré-estabelecido. Disse estar 
ciente que a manutenção está demorando, que tem muitas lâmpadas queimadas, mas não está 
faltando empenho para resolver o problema. Parabenizou o eletricista ‘Carreirinha’, afirmando 
que o profissional é incansável, trabalha até nos sábados para adiantar o serviço. Em seguida, 
comentou a fala do Vereador Márcio Aparecido acerca dos cursos, afirmando que o Assessor 
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Jurídico Dr. Helcônio Brito está tentando que o Ministério Público autorize a contratação de 
mão-de-obra para o retorno destes cursos. Destacou que o município de Ituaçu assinou um 
TAC com o Ministério Público e isso está dificultando o retorno destes cursos. Falou que o 
prefeito Phellipe Brito e o Assessor Jurídico Dr. Helcônio estão empenhados para que estes 
cursos voltem o mais rapidamente possível, ressaltando que a gestão municipal está ciente da 
importância destes cursos para geração de renda. Logo após, o Presidente da Câmara, 
Vereador José César Wanderely Brito, fez a leitura do ofício encaminhado pelo Diretório 
Estadual do PL, assinado pelo Presidente do PL na Bahia, Senhor Vitor Azevedo, com o 
seguinte teor: Ofício s/nº, datado de 10 de 2022. Exmo. Sr. Presidente, Venho através deste 
ofício informar a posição do Diretório Estadual do PL na Bahia, referente a Representatividade 
e Liderança do Partido na Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. O Diretório Estadual do 
Partido Liberal aponta o Vereador Ednei de Novais Ferreira, como indicado do Diretório 
Estadual para compor a Liderança do Partido na Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. 
Certo de contar com sua colaboração, receba meus agradecimentos antecipados. Aproveito a 
oportunidade para manifestar votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vitor 
Azevedo – Presidente do PL na Bahia. Prosseguindo, o Senhor Presidente, disse que o ofício é 
muito claro, ressaltando que o PL agora faz parte da base do governo municipal e não mais da 
oposição. Em questão de ordem, o Vereador Márcio Aparecido afirmou que a figura do líder 
de partido não se confunde com a figura do líder da bancada de oposição. Questionou se iria 
poder ou não usar o tempo regimental como líder da bancada de oposição. Dando continuidade, 
o Senhor Presidente falou que vai verificar com a Assessoria Jurídica da Câmara como vai
ficar essa situação, destacando ainda não ter certeza do que isso vai representar na prática, mas
que, por questão de bom senso, iria conceder o tempo regimental de cinco minutos para que o
Vereador Márcio Aparecido fizesse uso como líder da bancada de oposição. . Fazendo uso da
palavra, o Líder da Bancada de Oposição, Vereador Márcio Aparecido Araújo Rocha,
solicitou ao poder executivo a reforma da quadra de esportes que fica localizada ao lado do
Colégio Juvenal Wanderley, enfatizando que a gestão municipal está fazendo a reforma de
várias quadras e a localizada ao lado do colégio Juvenal Wanderley é uma das mais
importantes, porque beneficia mais de oitocentos (800) alunos que estudam nessa instituição de
ensino. Pediu ao prefeito que, além da reforma, faça também a cobertura da quadra de esportes,
enfatizando que várias quadras estão recebendo esse benefício e a quadra do Colégio Juvenal
Wanderley também merece. Em seguida, afirmou que o legislativo municipal tem duas
bancadas: situação e oposição, que o lí der de cada bancada dispõe do tempo regimental de
cinco minutos no final de cada sessão, enfatizando não saber por que as pessoas querem calar a
sua voz. Encerrou a sua fala citando uma frase dita pelo ex-governador e ex-senador Antônio
Carlos Magalhães: “erro não se discute, erro se corrige”. Prosseguindo, o Senhor Presidente,
registrou a presença da ex-vereadora Maria Rosa Teixeiraira (Dona Santa), mãe da Vereadora
Tertulina. Em seguida, falou sobre a iluminação pública do Cubículo, destacando que esteve no
domingo com José Antônio Pinto, Edivaldo Piloto e Adão e eles cobraram esse benefício.
Pediu ao gestor municipal que atenda o seu pedido dos moradores. Dando continuidade,
afirmou que o prefeito está dando manutenção na estrada da Gruta ao São José, ressaltando que
estão sendo usadas nove caçambas, retroescavadeira e está sendo feito um trabalho de
excelente qualidade. Parabenizou o prefeito pela sua luta incansável. Afirmou que esteve em
Boca da Mata e daqui a 60 dias, deve ser realizada a inauguração do ginásio de esporte . Fez
uma indicação verbal ao poder executivo pedindo a iluminação público do povoado do Viana,
afirmando que há muito tempo os moradores pedem esse benefício. Pediu ao gestor que dê
manutenção na ladeira da Abóbora, afirmando estar em situação precária e necessitando de

Fl. 96V 

03/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS PÁGINA 11

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



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

manutenção. Parabenizou o seu amigo Beto Ramos pelo aniversário, saudou a todos os 
internautas das redes sociais que acompanham as transmissões das sessões, desejou a todos um 
belíssimo dia e um bom final de semana. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
desejou a todos um bom dia e um belíssimo final de semana, e declarou encerrada a Sessão, 
solicitando que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente 
assinada. Ver. Almir Santos Pessoa – Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala 
das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte de maio de dois mil e 
vinte e dois.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Ata da Sexta Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e quatro dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte dois, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, 
situado na Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara 
esteve reunida esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, tendo 
como Secretários os Vereadores: Joel Teixeira Silva (2º Secretário) e Ronaldo da Silva Rocha. 
Feita a chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes 
Vereadores: José César Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado Vice-Presidente; 
Joel Teixeira Silva (2º Secretário), José Antônio Brito Fontana, Ednei de Novais Ferreira, 
Reinalvo Rocha Ferreira; Ronaldo da Silva Rocha e Tertulina Silva Andrade. Ausentes os 
Vereadores: Sivaldo Ferreira da Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha e Almir Santos Pessoa -
1º Secretário (faltas justificadas). Devido a ausência do Primeiro Secretário, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador Ronaldo da Silva Rocha, para compor a Mesa. Constatado o quórum 
regimental, o Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, saudou a todos os presentes,
destacando que esta Sessão Extraordinária tem na sua pauta a  deliberação do Projeto de Lei Nº
011/2022, que “Dispõe sobre a criação de cargos comissionados para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Assistência Social, Administração e Finanças, Saúde, Educação, 
Obras e Transportes, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, do 
Município de Ituaçu, e dá outras providencias”. Dando prosseguimento aos Trabalhos o Senhor 
Presidente, iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE e solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse
a leitura da seguinte matéria: a) - Ofício nº 011/2022, encaminhado pelo Prefeito Municipal, 
Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, ao Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu-BA, 
Vereador José César Wanderley Brito, capeando Projeto de Lei nº 011/2022, abaixo transcritos:  
Exmº Sr. Jose Cesar Wanderley Brito, M.D. Presidente da Câmara Municipal. Ituaçu – BA. 
Ofício GPJ n.º 011/2022. Ituaçu/BA, 17 de maio de 2022. Ref: Projeto de Lei Municipal n.º 
011/2022. Senhor Presidente, Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, para 
apreciação dos Senhores Edis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei 
Municipal n.º 011/2022 que: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS 
COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SAÚDE, 
EUCAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES, TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER, 
AGRICULTURA E MEIO AMBIÊNTE, DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. Certos de sermos congratulados com a aprovação do presente projeto de lei, 
reiteramos os votos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves 
Brito - Prefeito Municipal. MENSAGEM Nº 011, DE 17 DE MAIO DE 2022. Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, Encaminhamos a Vossa Excelência, para 
apreciação e deliberação dos ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara Municipal, o 
incluso PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 011/2022, que “DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SAÚDE, EUCAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES, 
TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER, AGRICULTURA E MEIO AMBIÊNTE, DO 
MUNICÍPIO DE ITUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A justificativa apresentada 
funda-se, principalmente, na reestruturação do quadro de cargos em comissão, de livre nomeação 
e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, com a finalidade de individualizar os cargos e suas 
funções, em atenção à necessidade do Poder Executivo e suas Secretarias Municipais. De pronto, 
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cabe destacar a necessidade de adequação da estrutura municipal do setor de Licitações e 
Contratos, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, em atendimento à nova Lei de 
Licitações sancionado no dia primeiro de abril do ano de 2021, a norma que já está em vigor, irá 
substituir até 2023 integralmente a atual lei de licitações (8.666/93), a lei do pregão (10.520/02) 
e o Regime Diferenciado de Contratações (12/462/11), modificando as normas referentes aos 
sistemas de contratação da administração pública. Diante disso, surge a necessidade de reavaliar 
a realidade dos cargos e suas respectivas funções no quadro construtivo de servidores públicos, o 
que pretende a Administração Municipal para bem atender aos ditames da nova legislação. A 
readequação dos cargos dentro de condições mais oportunas e convenientes para o bom 
andamento da Administração Municipal, deve levar em consideração as atribuições de cada 
servidor dentro desse novo cenário das contratações públicas. Em respeito, principalmente, a 
segregação funções, agora erigida a princípio expresso da Lei de Licitação, que se configura em 
verdadeira ferramenta que garante que os agentes envolvidos nas distintas fases do 
procedimento licitatório desempenhe suas atribuições com eficiência e segurança, sendo, assim, 
necessário a readequação da estrutura atual do departamento de compras, licitação e contratos 
desse município, segregando essa funções. No mesmo espeque, chama a atenção deste Egrégia 
Casa De Leis, a necessidade de atendimento das carências da Secretaria de Assistência Social, e 
da necessidade de atendimento dos Programas Sociais vinculados àquela Secretaria Municipal, a 
exemplo do Programa Criança Feliz, Escolinha de Futebol, Cursos de Capacitação, Música e 
Artesanato. Tais Programas sociais é de fundamental importância para fortalecer os vínculos 
familiares além de identificar eventuais situações de vulnerabilidade, notadamente, de crianças e 
idosos. Tem-se, ainda, pela constitucionalidade deste projeto, eis que de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo, agente político competente para dispor acerca da criação de cargos para o 
Quadro do Poder Executivo. Quanto ao conteúdo da proposição, a balizada doutrina 
administrativista de Hely Lopes Meirelles assim disserta acerca da conveniência e oportunidade, 
sob a forma de competência privativa, do Chefe do Poder Executivo para a criação e extinção 
dos cargos que compõe o Quadro da Administração Pública Municipal: A criação, transformação 
e extinção de cargos e funções ou empregos públicas do Poder Executivo exige lei de iniciativa 
privativa do Presidente da República, dos Governantes dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Prefeitos Municipais, conforme seja federal, estadual ou municipal a Administração interessada, 
abrangendo a Administração direta, autárquica e fundacional (CF, art. 48, X, c/c o art. 61, §1º, II 
“d”). Com a EC 32/2001, ao Chefe do Poder Executivo compete privativamente dispor sobre a 
“extinção de funções ou cargos quando vagos” (CF, art. 84, VI, “b”). Assim, não estando vago, a 
extinção depende de lei, também de sua iniciativa privativa. A privatividade de iniciativa do 
Executivo torna inconstitucional o projeto oriundo do Legislativo, ainda que sancionado e 
promulgado pelo Chefe do Executivo, porque as prerrogativas constitucionais são irrenunciáveis 
por seus titulares. Trata-se do princípio constitucional da reserva de administração, que impede a 
ingerência do Poder Legislativo em matéria administrativa de competência exclusiva do Poder 
Executivo, ou, mesmo, do Judiciário. Portanto, o projeto não apresenta vícios, no que diz 
respeito à iniciativa, já que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo iniciar o 
processo legislativo sobre projetos de lei que criem e extingam cargos públicos, observada a 
cláusula de governabilidade, ou seu espaço de conveniência e oportunidade. Dessa forma, 
impõem-se urgentes providências no sentido de dotar a estrutura da Administração Pública 
Municipal dos meios indispensáveis ao desempenho satisfatório de suas atribuições de acordo 
com o explanado, pelo que se propõe as alterações no quadro de cargos em comissão e funções 
gratificadas, constantes do presente projeto de lei ora submetido à apreciação de Vossas 
Excelências, representando as medidas aqui consubstanciadas inadiáveis necessidades deste 
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Poder. A alteração e extinção de cargos, visa organizar o eixo administrativo de contratações 
públicas no âmbito do Poder Executivo para garantir a ação cotidiana e bom funcionamento 
desse Poder no cumprimento de sua missão pública institucional e de cumprimento aos 
princípios constitucionais, em especial, os de legalidade e eficiência. Ante o exposto, 
considerando os motivos acima, solicitamos a apreciação e a aprovação deste projeto de lei, em 
regime de urgência urgentíssima. Sem mais e confiando na aprovação da matéria, apresentamos 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Ituaçu – BA, 17 de Maio de 2022. 
Atenciosamente, Phellipe Ramonn Gonçalves Brito - Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 
MUNICIPAL N.º 011, DE 17 DE MAIO DE 2022. “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
CARGOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SAÚDE, 
EUCAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES, TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER, 
AGRICULTURA E MEIO AMBIÊNTE, DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, IV, da Lei Orgânica do Município, Faz 
saber que a Câmara Municipal de Ituaçu aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 
1º - Ficam criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças do 
Município de Ituaçu. § 1º - 01 (Um) cargo de Coordenador de Licitações, 01 (Um) cargo de 
Supervisor de Licitação e Contratos e 01 (Um) cargo de Supervisor Contábil, 01 (Um) cargo de 
Supervisor de Almoxarifado. Art. 2º - Ficam criados no âmbito da Secretaria Municipal de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos. § 1º - 01 (Um) cargo de Diretor de Engenharia e 
Projetos, 01 (Um) cargo de Coordenador de Limpeza Pública, 01 (Um) cargo de Supervisor 
Administrativo, 01 (Um) cargo de Coordenador de Poços Tubulares. Art. 3º - Fica criado no 
âmbito da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer; § 1º - 01 (Um) cargo de 
Supervisor Administrativo. Art. 4º - Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente; § 1º - 01 (Um) cargo de Supervisor Administrativo. Art. 5º - 
Ficam criados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; § 1º - 01 (Um) cargo de 
Coordenador de Marcações e Consultas, 01 (Um) cargo de Coordenador de Transportes do TFD, 
1 (Um) cargo de Coordenador de Serviços de Inspeção Sanitária Municipal. Art. 6º - Ficam 
criados no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social; § 1º - 01 (Um) cargo de 
Coordenador de Proteção Social Básica, 01 (Um) cargo de Coordenador de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (Criança, Adolescente e do Idoso), 01 (Um) cargo de Coordenador 
de Vigilância Socioassistencial, 01 (Um) cargo de Coordenador de CadÚnico, 01 (Um) cargo de 
Diretor de Benefícios Socioassistenciais, 01 (Um) cargo de Coordenador do Programa Criança 
Feliz, 01 (Um) cargo de Supervisor do Programa Criança Feliz, Coordenador de Programas 
Sociais, 08 (oito) Cargos de Assistente de Secretaria, 01 (Um) cargo de Supervisor 
Administrativo.  Art. 7º - Os cargos criados por esta lei são de livre nomeação e exoneração pelo 
Executivo Municipal, sendo que para investidura deverão ser observados o requisitos mínimos e 
carga horária correspondente, constantes no Anexo I desta Lei. Art. 8º - Pelo exercício do cargo, 
o ocupante receberá a título de remuneração, o quanto disposto no Anexo II desta Lei. Art. 9º - 
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu, estado da Bahia, 17 de maio 2022. Phellipe Ramonn 
Gonçalves Brito - Prefeito Municipal; ANEXO I  - PROJETO DE LEI Nº 011/2022. QUADRO 
DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS - Cargo / Horas / Requisitos; Coordenador de Licitações – 
Graduação em Nível Superior - 40 horas; Atribuições: Gerenciar a realização dos procedimentos 
licitatórios visando à contratação de obras, serviços, e a aquisição de bens de consumo e
permanente; - Elaborar normatizações referentes à área de processos licitatórios, por meio de 
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políticas internas; - Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações e 
conhecimentos necessários ao desempenho das atribuições da equipe do Departamento; - 
Coordenar e orientar a equipe de servidores do Departamento, dentro das diretrizes legais que 
norteiam os procedimentos licitatórios; - Receber e analisar todos os processos pertinentes 
aquisição de materiais, contratação de serviços e obras, concessão de espaços físicos e oferta de 
bens, definindo a modalidade licitatória adequada para cada qual destas demandas; - Auxiliar, 
quando possível, outros departamentos objetivando assim, a correta elaboração dos processos 
que motivarão os certames licitatórios; - Propor, quando for o caso, alterações em procedimentos 
e padrões na fase interna dos processos, sempre objetivando alcançarmos melhores resultados, 
emitindo a análise preliminar necessária; - Realizar o planejamento do Departamento, focando na 
celeridade das tarefas desenvolvidas pelo mesmo; - Encaminhar minutas de editais para exame e 
emissão de parecer perante a Procuradoria Municipal; - Acompanhar os trabalhos realizados pela 
equipe de servidores lotados no Departamento, emitindo as avaliações e relatórios necessários, 
dentro da periodicidade cabível; - Dar transparência aos certames licitatórios realizados pelo 
Departamento; - Emitir pareceres que fundamentem o não encaminhamento dos processos 
recebidos; - Distribuir as tarefas do Departamento com a equipe de servidores, de forma coerente 
e que foquem uma maior celeridade nas licitações; - Participar de reuniões diversas 
representando o Departamento, sempre que convocado;- Coordenar aos trabalhos realizados pela 
equipe de servidores do departamento de Licitações; - Realizar um planejamento de cursos e 
treinamentos que sejam atrelados às atividades desenvolvidas, objetivando assim, qualificar cada 
vez mais, os servidores lotados no departamento; - Gerenciar a equipe de servidores no que tange 
a execução dos trabalhos, os resultados a serem obtidos e o cumprimento das funções de cada um 
dentro do Departamento; - Prestar atendimento ao público, quando necessário; - Gerenciar os 
trabalhos e atribuições naquilo que concerne à catalogação de materiais e serviços; - Definir o 
quadro de horário de trabalho da equipe de servidores vinculados, ajustando-o de acordo com a 
demanda necessária para o eficaz andamento das tarefas atribuídas a este departamento, sempre 
em consonância com as diretrizes recebidas da autoridade superior e mantendo-o os controles de 
frequência sempre atualizados; - Definir pela republicação ou não de editais que tenham sido 
homologados como fracassado, dentro da avaliação correta e necessária, sempre respeitando a 
agenda de licitações e as demandas do Departamento, afim de não prejudicar o andamento de 
outros processos; - Responsável pelo cadastro de fornecedores, de modo a mantê-lo devidamente 
atualizado; - Preencher a planilha de movimentação e indicadores do departamento de licitações; 
- Elaborar anualmente o relatório de atividades e indicadores do Departamento; - Executar outras
atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pela autoridade competente. Cargo /
Horas / Requisitos; Supervisor de Licitação e Contratos – Graduação em Nível Superior - 40
horas; Atribuições: Analisar os termos de referência, projetos básicos e instrumentos congêneres,
contribuindo para seu aperfeiçoamento e adesão aos procedimentos de licitação, credenciamento,
alienação e contratação; - Orientar na elaboração de editais, minutas de contratos e instrumentos
congêneres necessários às licitações, credenciamentos, alienações e contratações de bens e
serviços; - Instruir, sob o aspecto formal, os processos licitatórios para a aquisição, alienação e
contratação de bens e serviços, sendo responsável pelos atos relativos à publicidade legal e
obrigatória dos respectivos procedimentos; - Subsidiar o pregoeiro, leiloeiro e as comissões de
licitação com as informações pertinentes e necessárias à condução dos trabalhos; - Solicitar
instauração do processo administrativo de aplicação, a licitantes, de penalidades e/ou sanção
administrativa, quando for o caso, nas hipóteses previstas na legislação vigente; - Executar outras
atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pela autoridade competente. Cargo /
Horas / Requisitos: Supervisor Contábil - Graduação em Nível Superior em Ciências Contábeis –
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40 horas; Atribuições: - Elaborar relatório gerenciais contábeis;- Prestar consultoria contábil ao 
setor de licitação e demais departamentos desta administração Pública;- Conferir lançamentos no 
Sistema Contábil; Cargo / Horas / Requisitos: Supervisor de Almoxarifado – Graduação em 
Nível Médio – 40 horas; Atribuições: -Supervisionar as rotinas de recebimento, estocagem, 
cadastramento e liberação de materiais; - Avaliar a necessidade de reposição, encaminhando 
solicitações de compra e realizar inventário de estoque.- Supervisionar a logística de 
suprimentos; - Realizar planejamento estratégico; Cargo / Horas / Requisitos: Coordenador de 
Engenharia e Projetos - Graduação em Nível Superior em Engenharia Civil – 30 horas; 
Atribuições: - Planejar, organizar, dirigir e controlar os projetos de engenharia civil para 
construção e manutenção de obras de edificações; - Definir sistemas e programas de atuação; - 
Emitir relatórios das obras em andamentos, ou findas;- Fiscalizar o cumprimentos das normas 
técnicas e ou projetos das obras decorrentes de convênios com Governos, autarquias e 
empresas privadas; - Realizar gestão baseada em resultados, coordenar equipes com foco na 
qualidade, eficiência e economia do empreendimento e na gestão de pessoas;- Assegurar a 
execução de uma obra seguindo as normais legais e regulamentares; - Coordenar os processos 
de normatização, racionalização e avaliação de custo e benefício dos programas e processos 
de engenharia civil. Cargo / Horas / Requisitos: Coordenador de Limpeza Pública – Graduação 
em Nível Médio 40 horas; Atribuições: - Coordenar a rotina de limpeza de toda a territorialidade 
do Município de Ituaçu; - Organizar os locais de trabalho e espações públicos com foco na 
higiene; - Fazer escalas de funcionários da limpeza; - Sugerir a aquisição de equipamentos e 
pedidos de produtos faltantes.- Coordenar a coleta e transporte de resíduos; Cargo / Horas / 
Requisitos: Supervisor Administrativo - Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: - 
Elaboração de relatórios gerenciais; - Realização de reuniões e rotinas administrativas; - 
Monitoramento de metas de equipe; - Monitoramento do cumprimento de prazos; - Análise de 
indicadores; - Elaboração e alimentação de planilhas de controle; - Funções operacionais de 
maior complexidade da área; Cargo / Horas / Requisitos: Coordenador de Poços Tubulares - 
Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: - Coordenar as tarefas dos operadores dos 
poços tubulares de todo o território do Município de Ituaçu; - Realização de reuniões e rotinas 
administrativas; - Monitoramento de metas de equipe; - Requisitar reparos e fiscalizar a correta 
execução dos serviços; Cargo / Horas / Requisitos: Coordenador de Marcações e Consultas - 
Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: - Responsável pelas questões relativas ao 
funcionamento global da central de regulação em conformidade com as diretrizes e rotinas
estabelecidas; - Conduzir as relações de pactuação, sendo o coordenador o principal interlocutor 
entre a gestão, o complexo regulador e a rede de serviços; - Atuar sobre a demanda reprimida de 
procedimentos regulados;  - Definir a distribuição de cotas; - Monitorar a demanda que requer 
autorização prévia, por meio de AIH e APAC;  - Verificar as evidências clínicas das solicitações 
e o cumprimento dos protocolos de regulação, por meio da análise de laudo médico; - Definir a 
alocação da vaga e dos recursos necessários para o atendimento; - Avaliar as solicitações de 
alteração de procedimentos já autorizados e a solicitação de procedimentos especiais, além de 
orientar e avaliar o preenchimento dos laudos médicos; - Responsável pelo agendamento de 
procedimentos a partir das solicitações formuladas através do preenchimento de laudos ou a 
partir de informações prestadas por telefone e/ou outros meios de comunicação; Cargo / Horas / 
Requisitos: Coordenador de Transportes do TFD - Graduação em Nível Médio – 40 horas; 
Atribuições: - Analisar as solicitações de TFD; - Disponibilizar deslocamentos em TFD 
autorizado tanto para o usuário, quanto para o acompanhante (quando houver); - Orientar e 
capacitar servidores e prestadores de serviços no que se refere ao programa de TFD; Emitir 
solicitações de pagamento de diárias e despesas relacionadas aos deslocamentos em TFD; - 
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Gestão de pessoal da equipe do TFD; - Elaborar planilha consolidada, mensalmente, dos serviços 
efetuados; Cargo / Horas / Requisitos: Coordenador de Serviços de Inspeção Sanitária -
Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: - Orientar os funcionários sob sua 
responsabilidade; - Coordenar os trabalhos relacionados à inspeção de produtos de origem 
animal; - Gerenciar os recursos humanos e materiais destinados ao S.I.M - Apoio nas ações de 
vigilância Sanitária; - Coordenar as ações de controle de zoonoses; Cargo / Horas / Requisitos:
Coordenador de Proteção Social Básica - Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: -
Promover ações coordenadas que visem a proteção de pessoas e famílias que se encontrem em 
situação de fragilidade decorrente da pobreza, acesso precário ou nulo aos serviços públicos, 
bem como fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiências, dentre outras). Cargo / Horas / Requisitos: - Coordenador de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (Criança, Adolescente e do Idoso) - Graduação em Nível Médio – 40 
horas; Atribuições: - Atuar na prevenção de situações de risco e no fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários dos diversos ciclos de vida, por meio da realização de atividades que 
desenvolvam potencialidades e aquisições; - Acompanhar o desenvolvimento dos grupos 
existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando relatórios, participando em reuniões de 
planejamento, avaliação, etc.; - Manter registro do planejamento do SCFV no CRAS; - Avaliar, 
com as famílias, os resultados e impactos do SCFV; Cargo / Horas / Requisitos: Coordenador de 
Vigilância Socioassistencial - Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: - Coordenar o 
planejamento e execução da Política de Assistência Social no município, visando a consolidação 
e qualificação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Cargo / Horas / Requisitos: 
Coordenador de CadÚnico - Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições:  - Coordenar as 
atividades e a equipe do Cadastro Único; - Planejar; monitorar e avaliar as ações de 
cadastramento; - Elaborar relatórios; - Articular e implementar parcerias; - Receber e tratar 
denúncias de irregularidades; Cargo / Horas / Requisitos: Diretor de Benefícios Socioasistencial-
Graduação em Nível Médio – 40 horas; Atribuições: - Atuar no planejamento e execução dos 
programas de interação social; - Realizar o planejamento e execução de projetos, de acordo com 
o plano de ação e o cronograma da Secretaria de Assistência Social; - Operacionalizar eventos, 
cursos e palestras dos projetos; - Acompanhar e avalia os resultados dos projetos executados;
Cargo / Horas / Requisitos: Supervisor do Programa Criança Feliz – Graduação em Nível 
Superior em Pedagogia  – 40 horas; Atribuições: - Mobilização das famílias para adesão ao 
Programa junto aos profissionais de referência para o Programa na rede de assistência, saúde e 
educação; - Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, 
articulando CRAS/UBS, em conjunto com Agentes Comunitários de Saúde, sempre que 
possível, para o desenvolvimento destas ações; - Articular encaminhamentos para inclusão das 
famílias na rede, conforme demandas identificadas nas visitas domiciliares; - Mobilizar os 
recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o desenvolvimento das 
crianças e a atenção às demandas das famílias; - Levar situações complexas, lacunas e outras 
questões operacionais para debate junto ao Comitê Gestor e coordenação municipal, sempre que 
necessário para a melhoria da atenção às famílias; - Planejar, coordenar e supervisionar o 
desenvolvimento do trabalho dos visitadores; - Capacitar a equipe de visitadores. Cargo / Horas / 
Requisitos: Coordenador do Programa Criança Feliz - Graduação em Nível Médio – 40 horas; 
Atribuições: - Organizar e implementar no território do Município de Ituaçu o programa criança 
feliz, de forma complementar àquelas já desenvolvidas pelo Serviço de Proteção e Atenção 
Integral à Família (PAIF) e pelo SCFV para crianças de 0 a 6 anos e gestantes, quando houver, 
por meio de visitas domiciliares e, tendo como referência o Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS). - Estas ações deverão contar com uma equipe composta por supervisores e 
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visitadores, sendo que os supervisores serão o elo de ligação das visitas domiciliares dos 
visitadores com os Técnicos de Referência do CRAS. Cargo / Horas / Requisitos: Assistente de 
Projetos Sociais (Criança Feliz, Escolinha de Futebol, Aulas de Música, Cursos de Capacitação 
Profissional e outros) – Graduação em Nível Médio – 30 horas; Atribuições: - Realizar visitas 
junto às famílias; - Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das 
informações acerca das visitas; - Organizar o plano mensal de trabalho sob orientação do 
supervisor; - Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; - Acolher, registrar, 
identificar e relatar ao supervisor situações que requeiram acompanhamento pelo CRAS ou 
encaminhamento para a rede de serviços de saúde, educação ou ainda acionar o Sistema de 
Garantia de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA);- Assessorar os 
programas de convivência e fortalecimento de vinculo, ofertando aulas de futebol, música, e 
cursos de capacitação, além de atender as mais variadas necessidades da Secretaria de 
Assistência social.  ANEXO II - PROJETO DE LEI Nº 011/2022 - QUADRO DE 
REMUNERAÇÕES: Coordenador de Licitação: R$ 3.500,00, (Três mil e quinhentos reais); 
Supervisor de Licitação e Contratos: R$ 1.800,00, (Um mil e oitocentos reais); Supervisor 
Contábil: R$ 1.500,00, (Um mil e quinhentos reais); Supervisor de Almoxarifado: R$ 1.212,00, 
(Um mil e quinhentos); Coordenador de Engenharia e Projetos: R$ 2.500,00, (Dois mil e 
quinhentos reais); Coordenador de Limpeza Pública: R$ 1.800,00, (Um mil e oitocentos reais); 
Supervisor Administrativo: R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos e doze reais); Coordenador de 
Poços Tubulares: R$ 1.800,00, (Um mil e oitocentos reais); Coordenador de Marcações e 
Consultas: R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos e doze reais); Coordenador de Transportes do TFD: 
R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos e doze reais); Coordenador de Serviços de Inspeção Sanitária: 
R$ 1.800,00, (Um mil e oitocentos reais); Coordenador de Proteção Social Básica: R$ 1.212,00, 
(Um mil e duzentos e doze reais); Coordenador de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos e doze reais); Coordenador de Vigilância Socioassistencial: R$ 
1.212,00, (Um mil e duzentos e doze reais); Coordenador de CadÚnico; R$ 1.212,00, (Um mil e 
duzentos e doze reais); Diretor de Benefícios Socioasistencial: R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos 
e doze reais); Supervisor do Programa Criança Feliz: R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos e doze 
reais); Coordenador do Programa Criança Feliz: R$ 1.212,00, (Um mil e duzentos e doze reais); 
Assistente de Projetos Sociais: R$ 920,00, (Novecentos e vinte reais); Após a leitura, o Senhor 
Presidente, franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos, para fazerem os comentários sobre 
os expedientes lidos. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Ver. José Antônio Brito 
Fontana: Saudou a todos os presentes, ouvintes, funcionários da câmara, e em seguida, o Edil 
disse que o Projeto de Lei nº 011/2022, autoriza o Poder Executivo a criar cargos comissionados, 
aproveitando o ensejo para agradeceu ao prefeito Phellipe Brito, ao Assessor Jurídico Dr. 
Helcônio e ao Secretário de Administração Antônio José, por não terem medido esforços na 
elaboração deste Projeto de Lei, ressaltando ter ajudado a elaborar o referido projeto. Agradeceu 
a todos os vereadores presentes e aos que não puderam estar presentes, afirmando ter certeza de 
que se todos estivessem presentes, votariam a favor do referido projeto de lei. Disse ser muito 
gratificante ter um prefeito que está buscando a criação desses cargos para garantir o 
funcionamento dos projetos sociais em parceria com o Governo. Destacou que o município tem 
dificuldade para contratar porque celebrou um TAC e está proibido de fazer contratações. 
Afirmou que, com a criação dos cargos, o município vai poder fazer as contratações. Ver.
Adriano Silva Machado: Saudou a todos os presentes, os funcionários da câmara, ouvintes e 
internautas, e prosseguindo, o Edil afirmou que o projeto de lei nº 011/2022, foi muito bem 
elaborado e tem o seu apoio, ressaltando ser preciso que todos pensem no melhor, na evolução e 
no crescimento do município de Ituaçu. Na sequência, o Senhor Presidente, iniciou a ORDEM 
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DO DIA, e colocou em discussão e votação as seguintes matérias: a) - Em atendimento a 
solicitação do Prefeito Municipal, de acordo com o Art. 168, inciso I do Regimento Interno, a 
Mesa Diretora apresenta requerimento, para que o Projeto de Lei nº 011/2022, tenha a sua 
tramitação em caráter de urgência, urgentíssima. E de acordo como o Art. 128, Inciso IV do 
Regimento Interno, submeteu a deliberação do Plenário o referido requerimento de urgência, 
urgentíssima. Todos os Edis votaram favoráveis ao mencionado requerimento. Após a votação, o 
Senhor Presidente declarou aprovado por unanimidade de votos o citado requerimento. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e 
Redação Final, de Finanças e Orçamento, de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social e de Obras e Serviços Públicos, a apresentação do parecer sobre o Projeto de Lei nº 
011/2022, que “Dispõe sobre a criação de cargos comissionados para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Assistência Social, Administração e Finanças, Saúde, Educação, 
Obras e Transportes, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, do 
Município de Ituaçu, e dá outras providencias”. Em seguida, o Senhor Presidente questionou aos
presidentes das comissões sobre a possibilidade de emitir parecer verbal para viabilizar a
realização da primeira discussão e votação na presente sessão, o que foi aceito por todas as
comissões. Inicialmente, fez uso da palavra o Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, Vereador José Antônio Brito Fontana, afirmando que caso houvesse a
concordância dos demais membros, poderia emitir o parecer verbal sobre o Projeto de Lei Nº
011/2022. Em seguida, solicitou ao Presidente da Câmara, José César Brito que também desse o
seu voto neste projeto, que solicitasse ao vice-presidente para assumir a condução interinamente
dos trabalhos e votasse no Projeto de Lei Nº 011/2022. Dando continuidade, questionou aos
Vereadores Reinalvo e Ronaldo se estavam de acordo com o parecer verbal favorável ao Projeto
de Lei Nº 011/2022, tendo sido respondido que sim pelos Edis. Em seguida, o Presidente,
Vereador José Antônio, declarou então que o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final é favorável ao Projeto de Lei Nº 011/2022, acima referido. Prosseguindo, o
Senhor Presidente, destacou que a Comissão de Finança e Orçamento é composta pelos
vereadores Ronaldo da Silva Rocha, Adriano Silva Machado e Tertulina Silva Andrade,
salientando que a Vereadora Tertulina Andrade, por motivo de força maior, não estava presente,
mas que ligou para avisar que o seu carro quebrou na estrada. Fazendo uso da palavra, o
Vereador Ronaldo da Silva Rocha, saudou a todos os presentes, os funcionários da câmara, e
continuando, o Edil afirmou que, na condição de Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento o seu parecer é favorável ao Projeto de Lei Nº 011/2022, questionando ao Vereador
Adriano se estava de acordo com este parecer verbal, sendo respondido que sim. O Presidente,
Vereador Ronaldo declarou então que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é
favorável ao Projeto de Lei Nº 011/2022, acima referido. Na sequência, o Senhor Presidente,
destacou que a Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social é composta
pelos vereadores Adriano Silva Machado, Sivaldo Ferreira da Silva e Ednei de Novais Ferreira,
salientando que o Vereador Sivaldo não estava presente por motivo de saúde, ao tempo em que,
franqueou a palavra aos membros da referida comissão. Fazendo uso da palavra, o Vereador
Adriano Silva Machado, afirmou que, na condição de Presidente da Comissão de Educação,
Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, o seu parecer é favorável ao Projeto de Lei Nº
011/2022, questionando ao Vereador Ednei se estava de acordo com este parecer verbal, sendo
respondido que sim. O Presidente, Vereador Adriano declarou então que o parecer da
Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social é favorável ao Projeto de
Lei Nº 011/2022. Em seguida, o Senhor Presidente, falou que a Comissão de Obras e Serviços
Públicos é composta pelos vereadores, Márcio Aparecido Araújo Rocha, Reinaldo Rocha
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Ferreira e José Antônio Brito Fontana, destacando que o Vereador Márcio Aparecido não estava 
presente, ao tempo em que, franqueou a palavra aos membros da citada comissão fazendo uso da 
palavra, o Secretário Vereador Reinalvo Rocha Ferreira, afirmou que o seu parecer é 
favorável ao Projeto de Lei Nº 011/2022. Em seguida, o Vereador José Antônio, na condição de 
membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, afirmou que concordava com o referido 
parecer ao Projeto de Lei Nº 011/2022. O Secretário Vereador Reinalvo declarou então que o 
parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos é favorável ao Projeto de Lei Nº 011/2022. 
Dando continuidade, o Senhor Presidente, colocou em Primeira discussão e votação o Projeto de 
Lei Nº 011/2022, que “Dispõe sobre a criação dos cargos em comissão para atender a 
necessidade das secretarias de Assistência Social, Administração, Finança, Saúde, Educação, 
Obras e Transportes, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente do 
município de Ituaçu e dá outras providências”.  Todos os Edis votaram favoráveis ao 
mencionado Projeto de Lei nº 001/2022. Após a votação, o Senhor Presidente, declarou aprovado 
por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 011/2022, acima referido. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, solicitando que lavrasse a 
presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Joel Teixeira 
Silva – Segundo Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte e quatro de maio dois mil e vinte e dois.   
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio.
Cep: 46640-000   –    Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44 
Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: camaramunicipal.ituacu@hotmail.com

Ata da Sétima Sessão Extraordinária do Primeiro Período, do Segundo Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA. Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte dois, às nove horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador José César Wanderley Brito, tendo como Secretários os 
Vereadores: Almir Santos Pessoa (1º Secretário) e Joel Teixeira Silva (2º Secretário). Feita a 
chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José 
César Wanderley Brito (Presidente); Adriano Silva Machado Vice-Presidente; Joel Teixeira Silva (2º 
Secretário), José Antônio Brito Fontana, Ronaldo da Silva Rocha. Ednei de Novais Ferreira, Reinalvo 
Rocha Ferreira; Ronaldo da Silva Rocha e Tertulina Silva Andrade. Ausentes os Vereadores:     
Sivaldo Ferreira da Silva, Márcio Aparecido Araújo Rocha. Constatado o quórum regimental, o 
Presidente da Câmara, Vereador José César Wanderley Brito, “invocando a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sessão”, e em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Ata da sessão 
anterior que submetida ao Plenário foi aprovada pelos Vereadores presentes. Na sequência, o Senhor 
Presidente, iniciou a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão e votação a seguinte matéria: a) – 
Segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei Nº 0 11/2022, que “Dispõe sobre a criação dos 
cargos em comissão para atender a necessidade das secretarias de Assistência Social, Administração,
Finança, Saúde, Educação, Obras e Transportes, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e 
Meio Ambiente do município de Ituaçu e dá outras providências”.  Todos os Edis votaram favoráveis 
ao citado Projeto de Lei nº 001/2022. Após a votação, o Senhor Presidente, declarou aprovado por 
unanimidade de votos, o Projeto de Lei Nº 0 11/2022, acima referido. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, solicitando que lavrasse a 
presente Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada. Ver. Joel Teixeira Silva – 
Segundo Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu-BA, em vinte e cinco de maio dois mil e vinte e dois.   
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