
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 1ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, 
para abertura do 1º período Legislativo, em 
24 de fevereiro de 2021. 

                Aos 24 (vinte e quatro) dias de fevereiro 

de 2021, (dois mil e vinte e um), às 19:00 hs (dezenove 

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 (09) presenças. Sob a proteção de Deus e em 

nome da Comunidade, o Senhor Presidente abre a Sessão, 

saúda os presentes e em seguida, comunica que por motivo 

técnico, não será possível a transmissão da sessão por via 

rádio, Continuando, dar ciente de todos que nesta sessão 

haverá a formação das Comissões permanentes da Casa. Em 

seguimento solicita dos Senhores Secretários a leitura das 

matérias do expediente: Requerimentos nº 001 e 002/2021 – 

de autoria do Vereador Juracy Tavares - Requerer da Senhora 

prefeita MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, com cópia para o 

Secretário de Infraestrutura, o Senhor Waldécio Rodrigues 

Chaves, que se inicia operação tapa-buracos da Vila Santana 

Via BA-449 até divisa do Município de Cristópolis-Ba e 

Colocações de corrimão de madeira ou ferro nas pontes de 

cimento da vila Santana. Em seguida, o Senhor Presidente 

Joel do Bomfim Alves, apresenta, de acordo com a 

representação proporcional dos Blocos parlamentares, nomes 

dos membros das Comissões permanentes para o exercício de 

2021-2022: Comissão de Justiça, 
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Legislação, Comunicação e Redação Final; Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização: Comissão de Urbanismo e 

Infraestrutura Municipal; Comissão de Educação, Cultura, 

Saúde, Meio Ambiente e Política Rural: Presidente. A 

palavra é franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da 

palavra o Vereador Juracy Tavares – cumprimenta os 

presentes, em especial ao Dr. Alan, seguindo discorre sobre 

a função do vereador, suas atribuições e responsabilidade 

na oportunidade, comenta sobre o novo susto da corona vírus 

em todo Brasil e os cuidados que cada um precisa ter. 

Agradece a vereadora Solange pelo cartão. Prosseguindo, a 

vereadora Urânia faz uso da palavra, ao cumprimentar os 

presentes se dirige a sua filha de modo especial que se 

encontra no recinto da casa. Traz ao conhecimento de todos 

que esteve com a senhora Prefeita tratando da precariedade 

das estradas e que a mesma pede para esperar a suspensão 

das chuvas, finalizando agradece a Deus por estar 

Vereadora. Dando prosseguimento o vereador Antônio Luiz, 

que após os cumprimentos lamenta o estado de pandemia que o 

mundo se encontra e o seu papel como vereador não se 

restringe a defender política partidária, mas o direito de 

todos. Em seguida faz uso da palavra a vereadora Celia 

Maria, após os cumprimentar os presentes e funcionários da 

casa, comunica  

a todos da função do vereador e que está na Casa para 

defender o direito de todos. Em seguida faz uso da palavra 

a vereadora Solange Mariani, cumprimenta os presentes, 

funcionários na pessoa de Délia e a mesa formada. Dirige 

sua fala ao colega Vereador Antônio Luiz (Toinho Cidadão) 

pela recuperação de sua saúde. Expressa da necessidade do 

compromisso de todos pelo desenvolvimento do município. Na 
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oportunidade, lembra com pesar das pessoas que faleceram em 

função da pandemia e  

 
 

de outras enfermidades, citando os nomes de: Raniere, 

Calado, Jorge Mota e Diego filho de Daia que teve a sua 

vida ceifada de forma triste, fala do estado precário que 

se encontra as estradas do município e comenta sobre a 

formação das comissões permanentes da casa e de suas 

proporcionalidades. Termina a sua fala agradecendo a Deus 

pela oportunidade do momento. Prossegue com a palavra o 

Vereador César de Souza Silva, após os cumprimentos dar 

boas-vindas aos colegas vereadores e externa o seu 

sentimento de luto aos familiares que perderam seus entes 

queridos em especial a Daia pela perda do seu filho. 

Seguindo faz um comentário sobre o cenário da pandemia e 

sugere ao Presidente da casa a aferição da temperatura de 

todos que adentarem ao recinto da Câmara. Também fala da 

situação das estradas do município. Parabeniza a professora 

Joseli pela sua atuação na Secretaria Municipal de Educação 

no que diz respeito ao plantão pedagógico. Ainda no uso da 

palavra, o vereador comenta sobre as comissões formadas 

garantindo a sua efetiva participação. Finaliza sua fala 

exaltando o legado da professora Noêmia Rocha (Toca) 

deixado no Colégio Jutahy Magalhaes. Prosseguindo com os 

trabalhos o Vereador Ryan Matheus, também solidariza com os 

familiares que perderam seus entes queridos. Parabeniza o 

presidente da casa pelo bom andamento dos trabalhos. 

Comenta  

sobre o estado das estradas e as maquinas paradas que 

deveriam estar trabalhando e pede mais atenção da Gestora 

sobre esse aspecto. Cobra o funcionamento do Mercado 

Municipal que apesar de todo pronto e inaugurado não foi 
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aberto aos trabalhos a quem dele precisa. Agradece por 

fazer parte da comissão. A vereadora Solange retorna ao uso 

da palavra para falar do trabalho deixado pela professora 

Noêmia Rocha, durante os muitos anos que foi Diretora do 

Colégio  

 
 

Jutahy Magalhaes. Em seguida o vereador Uandros (Dandan) 

cumprimenta aos presentes e faz menção da Prefeita e do 

Vice-Prefeito, solicita dos mesmo mais atenção às estradas 

do município. Continuando com a palavra a Vereadora Célia 

Maria (Neta)ao observar as cobranças dos colegas em relação 

as estradas, justifica que as maquinas estavam paradas pelo 

período chuvoso, mas que amanhã se o tempo abrir estarão a 

serviço, a mesma sugere o acompanhamento do colega vereador 

Matheus a estes trabalhos. Ordem do Dia: Requerimentos n.º 

001 e 002/2021 - de Autoria do Vereador JURACY DA CONCEIÇÃO 

TAVARES: A Exmª. Srª. Prefeita MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, 

com cópia para o Secretário de Infraestrutura, o Senhor 

Waldécio Rodrigues Chaves, que se inicia operação tapa-

buracos da Vila Santana Via BA-449 até divisa do Município 

de Cristópolis-Ba e colocações de corrimão de madeira ou 

ferro nas pontes de cimento da vila Santana. JUSTIFICATIVA: 

Nobres colegas Vereadores, por segurança ofertada 

pelo corrimão de madeira ou ferro. Os corrimãos em si, são 

itens voltados para proporcionar a segurança dos pedestres 

e ciclista que utilizam; Formação das Comissões: Comissão 

de Justiça, Legislação, Comunicação e Redação Final: 

Presidente: Célia Maria Mariani Passos Chaves; Relator: 

Juracy da Conceição Tavares e Membro: Ryan Matheus Tavares 

da Mota; Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização: 

Presidente: Antônio Luiz dos Santos Tadeu; Relator: Uandros 

Santana de Oliveira e Membro: César de Sousa Silva; 
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Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal: 

Presidente: Juracy da Conceição Tavares; Relator: Urânia 

Santiago Magalhães Neta e Membro: Solange Silveira Passos 

Crisóstomo; Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio 

Ambiente e Política Rural: Presidente: Urânia Santiago 

Magalhães Neta; Relator: Antônio Luiz dos  

 
 

Santos Tadeu e Membro: César de Souza Silva. A palavra é 

franqueada novamente no sentido de debater as referidas 

matérias mencionada acima e são postos em votação, 

verificando a aprovação por unanimidade; fica constituída 

as Comissões permanentes da Casa para biênio de 2021-2022. 

Nada mais havendo a se tratar. 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, Solange Silveira 

Passos Crisóstomo, Antônio Luiz dos Santos Tadeu, Urânia 

Santiago Magalhães Neta e Juracy da Conceição Tavares. 
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