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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 07 de abril de 

2021. 

                Aos 07 (sete) dias de abril de 2021, (dois 

mil e vinte e um), às 09:00 hs (nove 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 

(07) presenças e (02) ausências. Sob a proteção de Deus e 

em nome da Comunidade, o Senhor Presidente abre a Sessão, 

saúda os presentes, rádio ouvintes e internautas um bom dia 

e justifica as ausências dos nobres Vereadores: César de 

Souza Silva e urânia Santiago Magalhães Neta, por motivo de 

saúde. Prosseguindo, solicita da 1ª Secretaria a leitura da 

Ata da Sessão Ordinária anterior para apreciação do 

Plenário, quando foi aprovada com ressalva. o Sr. 

Presidente dando continuidade, solicita da 2ª Secretaria a 

leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior para 

apreciação do Plenário, quando foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, é levado para o conhecimento de 

todos do expediente: Of. ADM nº 037; 038 e 039/2021 em 

resposta ao Excelentíssimo Vereador Sr. Juracy da Conceição 

Tavares, em atenção aos Requerimentos n.º 004; 005 e 

006/2021; Of. ADM nº 044; 045; 046 e 047/2021 em resposta a 

Excelentíssima Vereadora Srª. Urânia Santiago Magalhães 

Neta, em atenção aos Requerimentos nº 001; 002; 003 e 
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004/2021; Of. ADM nº 048 e 049/2021 em resposta ao 

Excelentíssimo Vereador Sr. Uandros Santana de Oliveira, 

 
 

em atenção aos Requerimentos n.º 001 e 002/2021; Of. ADM nº 

040; 041; 042 e 043/2021 em resposta ao Excelentíssimo 

Vereador Sr. Antônio Luiz dos Santos Tadeu (Toinho), em 

atenção aos Requerimentos n.º 001; 002; 003 e 004/2021; 

Parecer nº 002/2021 da Comissão de Urbanismo e 

Infraestrutura Municipal da Câmara Municipal de Cotegipe-

Ba; referente a Indicação n.º 001/2021 de autoria do 

Vereador Uandros Santana de Oliveira e Requerimento n.º 

001/2021 de autoria da Vereadora Célia Maria Mariani Passos 

Chaves e o Contrato de Repasse nº 907264/2020/MDR/CAIXA – 

Contrato de Repasse que entre si celebram a União Federal 

por  intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, 

Representado(a) pela Caixa Econômica Federal, e o(a) 

Município de Cotegipe, objetivo a execução de ações 

relativas ao desenvolvimento regional territorial e urbano. 

A palavra franqueada e faz uso da mesma a vereadora Célia 

Maria(Neta)que se deteve exclusivamente no teor do 

requerimento de sua autoria que solicita a presença do 

Secretário de Infraestrutura na próxima reunião Ordinária 

para melhores esclarecimentos da pasta. Prosseguindo, com 

os trabalhos o Vereador Matheus de Raniere – Inicia sua 

fala agradecendo pelo atendimento à sua reivindicação no 

tocante a água da Reforma do Rio Grande II, mas sinaliza 

que precisa melhorar. Destacou trechos das várias estradas 

do Município que precisam de reforma e mostrou que em 

alguns trechos o Município não precisa nem comprar 

cascalho. Mais uma vez cobra do Poder Executivo a mudança 

da feira livre para o espaço Mercado e reivindica da 

Prefeita uma reunião com os açougueiros e outros 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
29 de Abril/2021 03

interessados para melhores esclarecimentos da não abertura 

do espaço. Falou dos carros pipas que estão voltando para 

dar uma melhor assistência à Zona Rural que carece de água. 

Dirigiu-se ao  

 
 

Presidente da Casa falando da sua rejeição ao novo horário 

das reuniões da Câmara, primeiro porque o Plenário não 

decidiu e segundo muitos trabalhadores ficarão 

impossibilitados de assistir pela incompatibilidade do 

horário, como também de seus requerimentos verbais não 

constados em Atas, na oportunidade solicita do Poder 

Executivo com urgência urgentíssima, o concerto da Rio 

Preto pois a mesma se encontra totalmente intransitável. 

Dando seguimento a palavra o Vereador Juracy da Conceição 

Tavares – chama atenção de todos pelo grande surto de 

dengue, Chicungunha e Zica que tem se alastrado pelo 

Município e pede o cuidado de todos para esta realidade. 

Comunga com o requerimento da Vereadora Célia Maria(Neta) e 

sugere que os demais Secretários estejam sempre disponíveis 

para prestarem esclarecimentos  à Casa quando se fizer 

necessário. Expõe que não está de acordo o novo horário das 

reuniões pois tira a oportunidade de muitas pessoas que 

trabalham deixarem de assistir, finaliza com reclames do 

horário extrapolando da reunião e que por este motivo está 

sendo breve na sua fala. Continuando com a palavra a 

Vereadora Solange - De início parabeniza os aniversariantes 

da Casa Neta e Matheus e agradece aos colegas Vereadores 

pela solidariedade dos mesmos durante as suas ausências. 

Seguindo, relata da sua preocupação com a pandemia em todo 

o mundo, destacando a educação que está sendo prejudicada 

de forma generalizada, tanto a vida do aluno que não tem 

acesso a internet, muitas nem o aparelho de celular possuem 
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e também o Professor que não está recebendo a formação 

didática pedagógica em serviço para desempenhar suas 

funções dentro desta nova realidade e destaca o março de 

2020 como um marco negro na história do mundo. Na 

oportunidade a Vereadora sugere que a prefeita  

 
 

crie a “Bolsa Municipal”, visto que houve economia com os 

gastos em educação, que podemos seguir o exemplo de outros 

municípios na criação desta. Ainda com a palavra, sugere 

verbalmente a presença do Sindicato dos Professores (APLB) 

Professor Rogério para nos trazer alguns esclarecimentos. 

Oportunamente solidariza com a família de Jupaguá pela 

morte criminosa do seu ente querido e lembra da promessa de 

campanha feita pela Prefeita de abrir um Posto Policial 

naquele Distrito, enfatiza que Jupaguá pede socorro. É 

sinalizando pela vereadora sobre o abuso das blitzes de 

moto neste momento tão crucial da pandemia, os moradores da 

zona rural na sua maioria só dispõem deste meio de 

transporte, esclarece ela que é a favor das leis de 

trânsito, mas o momento não tem condições financeira para 

renovar sua habilitação. Prosseguindo, fala do espaço 

inapropriado da feira livre, um local de aglomeração e 

falta de higiene, sugerindo a mudança o mais rápido para o 

pátio do Mercado Municipal, o que não justifica quatro anos 

de uma obra tão essencial. A vereadora solicita do 

Presidente da Casa a composição do Comitê de monitoramento 

da Pandemia e o dia e horário das suas reuniões, onde 

provavelmente é prestado conta dos recursos recebidos. Fala 

da importância do requerimento da colega Célia Maria 

(Neta), pois as cobranças pela melhoria das estradas são 

muitas; sobre a concessão da Embasa, a discussão se faz 

necessário e só se deve votar se houver mudanças 
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estruturais, com mais um reservatório para suprir a falta 

de água conforme reclamações constantes. A vereadora 

finaliza criticando a forma como estão podando as árvores, 

ou seja, estão amputando que é errado a poda é um ato 

cuidadoso, ressaltando a importância do acompanhamento 

feito pelo Secretário do Meio Ambiente Sr. Reginaldo Mota.  

 
 

Dando continuidade a palavra o vereador Antônio 

Luiz(Toinho) – que já antecipadamente fala que será breve 

em suas palavras pelo tempo de reunião, mas esclarece sobre 

o serviço da estrada de Jupaguá que segundo o seu relato 

não é apenas um tapa buraco, mas um serviço de levantamento 

e compactação com barro e cascalho. Chama a atenção de 

pessoas que estão pegando o material que é para o uso 

exclusivo no concerto das estradas. Fala da Saúde do 

Município, que segundo ele, nunca esteve melhor do que 

agora, ele testemunha que as vezes faz viagens em seu 

próprio carro trazendo pacientes e que nenhum saiu sem 

atendimento. Fala que a ambulância de Jupaguá foi cedida 

para a sede do município, devido a demanda do momento neste 

momento de pandemia. Em seguida o vereador Uandros(Dandan) 

– coloca-se a favor das reivindicações feitas pelos seus 

pares, considerando que todos são para o bem do povo e que 

o papel primordial da Câmara é representar o povo dentro 

daqueles que é para o bem de todos. Foi sinalizando pelo 

vereador da importância de um incentivo aos artistas da 

terra, músicos que tenham suas atividades como forma de 

levar o alimento para casa e agora estão impossibilitados, 

bem assim, como os capoeiristas dentre outros, pela sua 

fala, o município precisa ter um olhar de carinho para esta 

gente. Coloca-se a disposição para ajudar o crescimento do 

município.   Ordem do Dia: Requerimento n.º 001/2021 de 
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autoria da Vereadora Célia Maria Mariani Passos Chaves; 

Requerer do Excelentíssimo Presidente o Senhor Joel do 

Bomfim Alves, requerer a presença do Secretário de 

Infraestrutura o Sr. O Waldécio Rodrigues Chaves, para 

prestar esclarecimentos das estradas vicinais e o sistema 

de água em nosso município para a próxima reunião e Parecer 

nº 002/2021 - da Comissão de Urbanismo Infraestrutura 

Municipal  

 
 

da Câmara Municipal de Cotegipe-Ba, referente a Indicação 

do Vereador Uandros Santana de Oliveira - Indica a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Márcia da Silva 

Sá Teles, com cópia ao Secretário de Infraestrutura o Sr. 

Waldécio Rodrigues Chaves, solicitando aos mesmos a 

realização de estudos e elaboração de um Projeto para a 

viabilização de recurso financeiro para construção de uma 

ponte na grota de pedra via a Comunidade Maracujá Cotegipe-

Ba. Emitir Parecer favorável a Indicação do Vereador 

Uandros Santana de Oliveira, na íntegra. Sala das Comissões 

em, 07 de abril de 2021. Ass: JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES - 

Presidente e Solange Silveira Passos Crisóstomo – Membro. A 

palavra é franqueada novamente no sentido de debater as 

referidas matérias acima mencionada e são postas 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, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira 

Passos Crisóstomo, Antônio Luiz dos Santos Tadeu e Juracy 

da Conceição Tavares. 
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