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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 05 de maio de 

2021. 

               Aos 05 (cinco) dias de maio 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 (09) presenças. 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. 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. Em seguida, 

é levado para o conhecimento de todos do expediente: Of. ADM 

nº 055/2021 – À Câmara Municipal de Cotegipe-Ba, 

Excelentíssimo Sr. Presidente, cumprimento-o por ordem da 

Exmª Srª Prefeita Márcia da Silva Sá Teles, informar que a 

Prestação de contas referente ao ano de 2020 encontra 

disponível para consulta desde o dia 01 de abril de 2021; 

Ass: João da Cruz Alves de Jesus – Secretário Municipal de 

Administração; Requerimento n.º 001/2021 de autoria dos 

Vereadores da Oposição Solange Silveira Passos Crisóstomo; 

Ryan Matheus Tavares da Mota e César de Souza Silva; 

Requerimento n.º 003/2021 de autoria do Vereador Uandros 
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Santana de Oliveira; Requerimentos n.ºs 002 e 003/2021 de 

autoria do Vereador Joel do Bomfim Alves; Requerimento n.º  

004/2021 de autoria do Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota 

e Requerimento n.º 001/2021 de autoria dos Vereadores da 

Câmara Municipal de Coteipe-Ba, requerer a presença da 

Secretária de Educação Municipal a Srª Joseli Pereira da 

Cruz Maciel. A convite da Casa e de acordo solicitação da 

vereadora Solange, o professor Rogerio Oliveira de Souza, 

Presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação, é 

conduzido ao Plenário onde esclareceu algumas dúvidas que 

foram surgindo durante o tempo que ficou à disposição dos 

vereadores, como tambem ouviu sugestões da vereadora Solange 

sobre a situação do ano letivo com aulas remotas e que as 

mesmas não atendem aos alunos da zona rural, os quais são 

desprovidos de internet. Outro assunto debatido foi a 

formação continuada dos professores para atuarem com esta 

nova realidade. Fizeram parte da discursões os vereadores; 

Solange, César, Juracy, Urânia. O Sr. Presidente da casa dar 

continuidade aos trabalhos agradecendo a participação do 

professor Rogerio onde ainda o mesmo também esclarece sobre 

o plano de carreira Lei N’252/2009 que é um documento pautado 

em Lei aprovado nessa Casa e que serve para justificar algo 

que desrespeita ao profissional da educação. A palavra 

franqueada e faz uso a Vereadora Urânia – onde parabeniza a 

professora Taniara Queiroz pelo belíssimo trabalho 

desenvolvido de forma eficiente e satisfatória. Dando 

continuidade a palavra o Vereador Juracy da Conceição Tavares 

– agradece ao professor Rogerio pela importância dos  

 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
13 de Maio/2021 03

 
esclarecimentos, parabeniza os trabalhadores pelo seu dia 

fazendo menção a vigilância sanitária. Agradece a prefeita  

e ao secretário de infraestrutura pelo trabalho nas estradas 

do covil, Vaquetal e pedregulho. Traz para o conhecimento de 

todos que o poder Executivo já fez a aquisição de três 

veículo para a melhor servir a população principalmente 

asaúde. Dando seguimento a palavra a vereadora Solange – no 

uso da palavra parabeniza os trabalhadores do município pelo 

seu dia e mais uma vez chama atenção da importância da vinda 

do professor Rogerio para esse diálogo aberto e trocas de 

experiencias e sugere que a Secretaria de Educação também 

venha a Câmara, pois acredita no dialogo como um ponto 

importante, principalmente em se tratando de algo tão 

importante quanto a educação. No ensejo dar o seu ponto de 

vista sobre a fala da prefeita na rádio local quando falou 

sobre alguns pontos que segundo a avaliação foi direto a sua 

pessoa, quando falou das casas abandonadas na Praça da 

Bandeira sobre seus irmãos que não usam mascaras, segundo a 

vereadora a prefeita deve notificar a questão das casas ela 

tem autoridade para fazer, enquanto as máscaras ela não pode 

forçar ninguém ao uso das mesmas e que a atitude da gestora 

municipal foi inadequada pelo sentimento de rancor 

expressado na sua fala e como autoridade máxima de município 

não fica bem esta postura. Mais uma vez ressalta a 

importância da formação continuada para os professores, 

elaboração e implementação de um projeto novo adequado ao 

momento que todos estão vivendo. Finaliza parabenizando 

Juracy pelo aniversario e externa o seu pesar pela morte de 

Mury. Prosseguindo, com os trabalhos o Vereador Matheus de  
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Raniere – agradece ao professor Rogério pelos 

esclarecimentos prestados, solidariza com a família de Mury  

pela sua perda faz uma observação a cerca do carro que está 

em Jupaguá servindo a saúde onde o mesmo e inadequado, pois 

entra muita poeira e ainda tem um mal cheiro de combustível. 

Sugere ao secretario o retorno da ambulância para o distrito 

citado. Ainda chama a atenção pela empestividade do último 

Decreto do Executivo onde pegou muitos açougueiros 

desprevenidos, gerando um grande prejuízo, ressalta que não 

é contra o fechamento dos comércios e sim da forma como foi 

sugere que reúna o conselho antes de tomar decisão, na 

oportunidade agradece a câmara por ter disponibilizado o seu 

veículo para melhor servir a população rural no momento da 

vacinação. Dando sequência aos trabalhos a vereadora Célia 

Maria (Neta) inicia sua fala enaltecendo o mês de maio pelos 

grandes feitos históricos, culturais e pessoais pelo dia do 

trabalhador, pela padroeira do município, pela alforria 

escravista e em especial pela sua maternidade com o 

nascimento de seu primogênito. Na oportunidade parabeniza 

todas as mães na pessoa de dona Nita mãe do vereador Cesar 

que muito cedo se tornou mãe assumindo também o papel de pai 

sem deixar de criar o filho com carinho tornando-o em um 

cidadão exemplar. Assim encerra sua participação. Dando 

continuidade a palavra o vereador Professor César – inicia 

sua fala agradecendo a colega Neta pela sua bonita homenagem 

oferecida a sua mãe a quem ele chama de minha heroína. Em 

seguida solidariza os familiares de Quininho e Mury pelos 

seus falecimentos, o vereador mais uma vez cobra os kits de 

merenda escolar para serem entregues sugere para a gestora  
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municipal que busque na secretaria de Ação Social o banco de 

dados de famílias carentes e entregue cestas básicas, pois  

no momento estas pessoas passam fome e o Poder Público pode 

ajudar, pois muitas despesas foram suspensas devido a 

pandemia e que com uma quantia de 3.400.000.00(três milhões 

e quatrocentos mil reais) recebido pelo município no mês 

abril é possível ajudar os mais necessitados. O vereador 

finaliza que é inadmissível a classe dos profissionais da 

educação não terem seus reajustes pelo piso um assunto já 

discutido pela APLB e sem resultado. Ainda questiona o porquê  

de pagar o professor só no 5º dia útil se dia 30 todo dinheiro 

já está na caixa? Ressalta que não tem erro e que pagar antes 

desta data também é uma forma de valorizar os profissionais. 

O vereador esclarece alguns questionamentos de Toinho e Neta, 

agradece o secretário de infraestrutura pela atenção a sua 

reivindicação quanto a retirada dos entulhos da sua rua, mas 

que infelizmente ainda tem muita sujeira. Em seguida a 

palavra é franqueada fazendo uso da mesma o vereador Dandam 

o mesmo agradece ao professor Rogerio pelos esclarecimentos 

prestados parabeniza o colega Juracy pelo seu aniversário, 

também aos trabalhadores pelo dia 1º de maio, pelo dia da 

Padroeira do município e faz um convite aos demais colegas 

vereadores para irem à secretaria de Ação Social a fim de 

saber sobre a existência de programas que passam atender a 

população carente do nosso município. O vereador encerra sua 

fala com uma linda reflexão e oferece a todas as mães e 

aniversariantes do dia. Dando continuidade a palavra o 

vereador Antônio Luiz(Toinho) – faz uso da palavra, justifica 

sua ausência, agradece a Prefeita pelos atendimentos aos  
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seus requerimentos pelo quebra- molas feito e  banca da Beira 

Rio que ficou boa, ainda o vereador faz um  alerta a 

Comunidade de Jupaguá no sentido de se precaver do 

coronavírus ainda continua circulando em todo território por 

isso é necessário evitar aglomeração e manter o uso de 

mascaras. Na oportunidade      esclarece a questão do carro 

de Jupaguá, explicando que reconhece que o transporte é 

inadequado, mas no momento foi ele próprio pode arrumar até 

chegada da ambulância e se coloca a disposição se for 

necessário. Ordem do Dia: Requerimento n.º 001/2021 de 

autoria dos Vereadores da Bancada da Oposição; Requerer da 

Exmª. Sr.ª Márcia da Silva Sá Teles - Prefeita Municipal de 

Cotegipe-Ba, a viabilidade de abrir um Posto Policial em 

atendimento ao Distrito de Jupaguá neste Município. Ass: 

Solange Silveira Passos Crisóstomo; Ryan Matheus Tavares da 

Mota e César de Souza Silva; Requerimento n.º 003/2021 de 

autoria do Vereador Uandros Santana de Oliveira - Requerer 

da Excelentíssima Prefeita Municipal a Senhora Márcia da 

Silva Sá Teles, com cópia para o Secretário de Infraestrutura 

o Sr. Waldécio Rodrigues Chaves, que se inicia operação tapa-

buracos na saída da Cidade nas a proximidades da Secretária 

de Agricultura e Meio Ambiente e ADAB; Vila Tamboril; na 

cabeceira da ponte de acesso a Vila Santana via Posto Havaí; 

Vila Barreirinho até o Cristo da BA-449 deste Município. 

Requerimentos n.ºs 002 e 003/2021 de autoria do Vereador 

Joel do Bomfim Alves - Requerer da Excelentíssima Prefeita 

Municipal a Senhora Márcia da Silva Sá Teles, com cópia para 

o Secretário de Infraestrutura o Sr. Waldécio Rodrigues 

Chaves, que seja feito as roçagens das estradas vicinais das  
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localidades: Benfica e Araxá que liga ao Distrito de Taguá  

e Melhoria das estradas de acesso as Comunidades: Reforma do  

Estreito; Reforma Boa Estrala e Reforma Botafogo no Distrito 

de Taguá deste Município. Requerimento n.º 004/2021 de 

autoria do Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota – Requerer 

da Excelentíssima Prefeita Municipal a Senhora Márcia da 

Silva Sá Teles; com cópia para O Secretária de Infraestrutura 

Sr. Waldécio Rodrigues Chaves, solicito que seja feito uma 

aquisição de uma caixa d’água de 20.000 litros para a 

Comunidade São José neste Município e Requerimento n.º 

001/2021 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de 

Coteipe-Ba - Requerer do Excelentíssimo Presidente o Senhor 

Joel do Bomfim Alves, requerer a presença da Secretaria de 

Educação de Cotegipe-Ba, a Srª. Joseli Pereira da Cruz 

Maciel, para prestar esclarecimentos sobre o andamento da 

Educação em nosso município sede e Zona Rural neste momento 

da pandemia, para a Sessão ordinária dia 12 de maio de 2021 

às 9:00hs. 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; Juracy da Conceição Tavares e Urânia 

Santiago Magalhães Neta. 
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