
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Ano XX  Nº 5459     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    29 de Março de 2021

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 
1º período Legislativo, em 10 de março de 
2021. 

             Aos 10 (dez) dias de março de 2021, (dois mil 

e vinte e um), às 18:00 hs (dezoito horas), hora 

regimental, no salão Nobre da Câmara Municipal de Cotegipe, 

Estado da Bahia, localizada em sua sede própria à Rua Barão 

do Rio Branco n.º 41. Na composição da Mesa: Joel do Bomfim 

Alves – Presidente, Uandros Santana de Oliveira – 1º 

Secretário e Célia Maria Mariani Passos Chaves – 2ª 

Secretária. Feita a chamada dos Vereadores, verifica-se 

(08) presenças e (01) ausência. Sob a proteção de Deus e em 

nome da Comunidade, o Senhor Presidente abre a Sessão, 

saúda os presentes e em seguida, justifica a ausência com 

atestado médico da Vereadora Solange Silveira Passos 

Crisóstomo. Prosseguindo, solicita da 1ª Secretaria a 

leitura da Ata da Sessão anterior para apreciação do 

Plenário, quando foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

é levado para o conhecimento de todos do expediente: 

Projeto de Lei n.º 001/2021, de 24 de fevereiro de 2021 - 

Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação 

Fiscal, de créditos tributários e não tributários da 

Fazenda Pública Municipal de Cotegipe/BA, e dá outras 

providências; Projeto de Lei n.º 002/2021, de 04 de março 

de 2021 - Ratifica a extinção do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde dos Municípios do Oeste da Bahia – CIS/UMOB; 

Indicação n.º 001/2021 - De autoria da Vereadora Urânia 

Santiago Magalhães Neta – Indica a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal Márcia da Silva Sá Teles, com cópia ao 

Secretário de Infraestrutura o Sr. Waldécio Rodrigues 
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Chaves, solicitando aos mesmos a realização de estudos e 

elaboração de um Projeto para a viabilização de  

 
 

recurso financeiro para pavimentação asfáltica da 

Comunidade do Barreiro Cotegipe-Ba; Requerimentos nº 003 e 

004/2021 – de autoria do Vereador Juracy Tavares - Requerer 

da Senhora prefeita MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, construção de 

uma via Pública Paralela ao asfalto com início no Ginásio 

de Esporte até o Cristo com iluminação de ambos os lados 

para pedestre e ciclistas realizarem atividades fiscais e 

após ouvir atentamente o Plenário Melhoria na estrada de: 

Borrachudo, seguindo pelo Cedro; Caiçara; Poço de Galdina 

até a Canabravinha; Entroncamento da estrada da Caiçara até 

a Serra da Cabecerinha(Município de Cristópolis-Ba); 

Requerimentos nº 001; 002 e 003/2021 – de autoria do 

Vereador Ryan Matheus Mota - Requerer da Senhora prefeita 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, com cópia para o Secretário de 

Infraestrutura, melhoramento da estrada de Cotegipe ao 

Distrito de Jupaguá; Melhoria das estradas de acesso as 

Comunidades: Vaquetal, Pedregulho até a Reforma do Frade e 

Disponibilizar junto com a Secretária de Infraestrutura, um 

Parecer dando esclarecimento a Sociedade, e o porquê a 

demora da entrega da obra do Mercado Municipal; 

Requerimento nº 001/2021 – de autoria do Vereador César de 

Souza Silva - Requerer da Excelentíssima Senhora Prefeita 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, com cópias para o Secretário de 

Infraestrutura, o Senhor Waldécio Rodrigues Chaves, 

melhoria das seguintes estradas: 1 – Estrada da Jurema; 2 – 

Estrada do Pau Ferro; 3 – Estrada do Buqueirãozinho; 4 – 

Estrada do Articum; 5 – Estrada do Pé do Morro e 6 – 

Estrada da Lagoa Feia; Of. ADM n.º 031/2021, de 04 de março 

de 2021. Ao Excelentíssimo Vereador Juracy da Conceição 
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Taveres; cumprimentando-o, viemos por ordem da Exmª Srª. 

Prefeita Márcia da Silva Sá Teles, e em atenção ao 

Requerimento n.º 002/2021, de vossa autoria, informar que 

já  

 
 

estão sendo providenciados os corrimãos para a ponte da 

Vila Santana. A palavra é franqueada ao Senhores 

Vereadores, faz uso da palavra o Vereador Juracy Tavares – 

cumprimentando a todos e em seguida parabeniza as mulheres 

pelo seu dia, fala da conquista das colegas que entraram na 

casa, continuando diz que estar à disposição do povo para 

ajudar no que for melhor para os mesmos. Em seguida faz uso 

da palavra a vereadora Célia Maria (Neta) - Ao fazer uso da 

palavra cumprimenta a todos e ressalta a importância dos 

trabalhos em parceria com os colegas vereadores para o bom 

andamento das propostas e projetos apresentados, na 

sequência a mesma pontua sobre a indicação da vereadora 

Urania, falando que a obra é de suma importância, mas só 

depois das chuvas pra realizar essa tarefa por enquanto só 

“tapa buracos” em todo município. Prosseguindo os trabalhos 

o vereador Uandros (Dandan) – Ao cumprimentar a jovem Rana 

Mota aproveita sua presença e convida outros jovens para 

participarem das reuniões da Câmara, para que os mesmos 

tomem conhecimento da atuação dos vereadores. Parabeniza os 

vereadores que deram entrada aos requerimentos e se coloca 

favorável, fala da situação das casas populares da Vila 

Tamboril, a respeito da lama que forma com as chuvas na 

entrada que dar acesso as mesmas. Na oportunidade 

parabeniza todas as mulheres na pessoa de sua Cida e de sua 

namorada Juliana e estende as felicitações aos 

aniversariantes, Acácio e Lucas. Finalizando com o convite 

a todos os filiados do sindicato a participarem das 
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eleições que acontecera dia 20/03/2021 de março com as 

seguintes chapas: chapa 1 Gustavo e Edvânio e chapa 2 

Hermes e Amenaide. Com a palavra o vereador Antônio 

Luiz(Toinho) após os cumprimentos justifica seu atraso na 

reunião e agradece informalmente ao secretário de  

 
 

infraestrutura pela realização da obra na estrada ao lado 

oposto do rio em Jupaguá. Com a palavra a vereadora Urânia, 

destaca o diferencial da Câmara pelo número de mulheres 

felicitando as mesmas pelo seu dia. Ainda com a 

oportunidade avisa a população sobre o novo endereço da 

secretaria municipal de saúde, destacando o ponto de 

referência, também traz ao conhecimento de todos da 

abertura em Cotegipe do Laboratório de Análise para 

detectar dengue e chagas, facilitando um diagnóstico mais 

rápido. Ainda com a palavra chama a atenção da população 

para os cuidados pra evitar a covid alertando sobre o 

número crescente de casos no município e em todas as 

regiões e que os leitos de UTI do HO estão lotados. 

Ressalta ainda da importância do asfaltamento na comunidade 

do Barreiro e finaliza enaltecendo o consorcio do município 

com a policlínica que tem feito um trabalho de excelência. 

Prosseguindo com os trabalhos o Vereador Ryan Matheus, que 

após os cumprimentos parabeniza as mulheres e complementa a 

fala da vereadora Urania quanto aos casos de covid que 

estão se multiplicando. Destaca também na sua fala sobre a 

visita feita a Secretaria de Saúde, solicita a ambulância 

para Jupaguá, fala dos inúmeros casos de dengue no 

município. Também fala da forma aleatória de como estar 

sendo cortadas as arvores principalmente as do Postinho em 

frente ao Colégio Jutahy. Parabeniza os vereadores pelas 

matérias em pauta e chama a atenção sobre o dinheiro da 
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merenda escolar que o município recebeu em 2020 no valor de 

R$ 271.774,80 mais R$ 126,024,00- Com uma nova parcela de 

2021 de 68.000,00. O vereador pede explicação ao poder 

executivo. Ainda com a palavra franqueada, o vereador Cesar 

de Souza Silva também parabeniza as mulheres fala também do 

dinheiro da merenda escolar, chamando a atenção do Poder   

 
 

Executivo para adquiri um kit de melhor qualidade. Solicita 

melhoria das estradas da Jurema e Lagoa Feia. Fala do seu 

encontro com a Secretaria de Educação e APLB, considerando 

bastante proveitosa, onde foi discutido sobre as aulas 

remotas observa que a vacinação em Cotegipe não atinge a 

meta de 80% e alerta as crianças e adolescentes. Avisa que 

estar de comum acordo com os requerimentos e parabeniza o 

presidente pela aquisição do termômetro na casa. Ao termino 

dos debates o Presidente Joel Bonfim Alves - Solicita um 

espaço em tribuna livre para expor suas colocações como 

vereador, assumindo a presidência a senhora vice – 

Presidente Urânia Santiago Magalhães Neta. Inicia sua fala 

parabenizando o Secretário da Saúde Júnior Prado, pelo bom 

atendimento juntamente com os demais funcionários e 

agradece o mesmo pela solicitação atendida de um carro para 

a saúde com a finalidade de trazer os ribeirinhos da 

Tabatinga até a Macambira para o atendimento médico. Em 

seguida traz a situação dos moradores do Benfica, que 

apesar da localidade pertencer a Cotegipe, 70% (setenta por 

cento) do seu eleitorado vote em Angical de onde eles 

sempre receberam atenção, só que a nova gestão não se 

dispõe a continuar deixando os moradores em situação 

difícil, devido a cheia do rio, dificultando o acesso até 

Taguá. Agradece o Secretário de infraestrutura pela decisão 

de levantar a estrada que dá acesso de Taguá até a 
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Tabatinga. Finaliza agradecendo a vice-presidente Urânia 

Pela oportunidade. Ordem do Dia: O Sr. Presidente encaminha 

os Projetos de leis de autoria do Poder Executivo de n.ºs 

001 e 002/2021 e Indicação de autoria da Vereadora Urânia 

Magalhães as Comissões competentes e dar o parecer no prazo 

previsto em lei; Requerimentos nº 003 e 004/2021 – de 

autoria do Vereador Juracy Tavares - Requerer  

 
 

da Senhora prefeita MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, construção de 

uma via Pública Paralela ao asfalto com início no Ginásio 

de Esporte até o Cristo com iluminação de ambos os lados 

para pedestre e ciclistas realizarem atividades fiscais e 

após ouvir atentamente o Plenário Melhoria na estrada de: 

Borrachudo, seguindo pelo Cedro; Caiçara; Poço de Galdina 

até a Canabravinha; Entroncamento da estrada da Caiçara até 

a Serra da Cabecerinha(Município de Cristópolis-Ba); 

Requerimentos nº 001; 002 e 003/2021 – de autoria do 

Vereador Ryan Matheus Mota - Requerer da Senhora prefeita 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, com cópia para o Secretário de 

Infraestrutura, melhoramento da estrada de Cotegipe ao 

Distrito de Jupaguá; Melhoria das estradas de acesso as 

Comunidades: Vaquetal, Pedregulho até a Reforma do Frade e 

Disponibilizar junto com a Secretária de Infraestrutura, um 

Parecer dando esclarecimento a Sociedade, e o porquê a 

demora da entrega da obra do Mercado Municipal; 

Requerimento nº 001/2021 – de autoria do Vereador César de 

Souza Silva - Requerer da Excelentíssima Senhora Prefeita 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, com cópias para o Secretário de 

Infraestrutura, o Senhor Waldécio Rodrigues Chaves, 

melhoria das seguintes estradas: 1 – Estrada da Jurema; 2 – 

Estrada do Pau Ferro; 3 – Estrada do Buqueirãozinho; 4 – 

Estrada do Articum; 5 – Estrada do Pé do Morro e 6 – 
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Estrada da Lagoa Feia. A palavra é franqueada novamente no 

sentido de debater os referidos Requerimentos acima 

mencionado e são postos em votação, foram aprovadas por 

unanimidade. O Sr. Presidente agradece a presença de todos, 

dando como encerrada a Sessão. Para constar, eu, Uandros 

Santana de Oliveira, lavrou a presente Ata que será 

assinada pelos vereadores presentes e por mim  

 

 
 

que escrevi: Joel do Bomfim Alves, Uandros Santana de 

Oliveira, Célia Maria Mariani Passos Chaves, César de Souza 

Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Antônio Luiz dos 

Santos Tadeu, Urânia Santiago Magalhães Neta e Juracy da 

Conceição Tavares. 
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