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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 19 de maio de 

2021. 

                Aos 19 (dezenove) 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 

(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 do 

Vereador Antônio Luiz dos Santos Tadeu. 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: Requerimentos n.ºs 004 e 005/2021 

de autoria do Vereador Uandros Santana de Oliveira; 

Requerimentos n.ºs 003 e 004/2021 de autoria do Vereador 

César de Souza Silva; Parecer n.º 002/2021 – da Comissão de 

Educação, Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e Política Rural, 

referente ao PROJETO DE LEI DE Nº 005/2021 – Institui o 

programa municipal de bolsas de pesquisa e de formação 

continuada de profissionais do magistério da educação 

básica de Cotegipe-BA, e adota outras providências; Parecer 

n.º 002/2021 – da Comissão de Justiça, Legislação, 

Comunicação e Redação Final, referente ao PROJETO DE LEI DE 
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Nº 004/2021 – Autoriza o Poder Executivo a promover leilão 

para alienar veículos, sucatas inservíveis  

 
 

e bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Cotegipe e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

006/2021 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 

2022 e dá outras providências e Nota de Pesar – É com 

profundo pesar que a vereadora Solange Mariani, o Vereador 

Matheus de Raniere e o vereador prof. César manifestam 

solidariedade às famílias dos Cotegipanos que faleceram 

vítimas de Covid-19, nestes últimos dias. Os Cotegipanos 

Prof. Edmilson, Sr. Chicão da Rio Grande II, Sr.Tonho 

Brizola, Sra Durvalina do Distrito de Jupagua, Sr Joaquim 

do povoado Macambira, Sra. Isabel do Povoado da Tabatinga, 

não representam apenas estatística para o município, são 

cidadãos que deixam muita saudade e que farão muita falta à 

todos principalmente aos amigos e familiares. Cotegipe, 19 

de maio de 2021. Ass: Solange Mariani, César de Souza Silva 

e Ryan Matheus T. Mota. A palavra franqueada aos Senhores 

vereadores. Com a palavra o Vereador Professor César – que 

inicia falando da entrada dos requerimentos da sua autoria 

o de nº 003 que indica atendimento de  24hs no Centro 

Gripal, com teste rápido e equipado com respiradores, a fim 

de atender casos urgentes que precisam esperar regulação e 

também tirar do hospital o atendimento dos contaminados com 

a covid, para evitar contaminação, o Vereador adverte para 

uma 3ª onda já anunciada por algumas autoridades e as novas 

variantes que já estão circulando na região, além da nova 

cepa Indiana que acaba de chegar no Brasil, como agente 

público, representante do povo, o Vereador fala da sua 

preocupação e implora para que a Prefeita pare tudo no 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
27 de maio/2021 03

Município e concentre sua atenção exclusiva para a covid. 

Ainda com a oportunidade fala do seu segundo requerimento 

que é sobre a sinalização dos  

 
 

quebra-molas da rua Antônio Inácio, justificando que é a 

rua por onde trafega carretas e motos, suscetíveis à 

acidentes. Deixa o convite para todos assistirem a jornada 

pedagógica, faz considerações ao nível dos professores 

palestrantes. Enfatiza mais uma vez sobre o kit da merenda 

escolar que não foi entregue e que não entende este descaso 

por parte do Executivo, visto que o recurso existe, foi 

reprogramado e a necessidade do momento é grande. Sinaliza 

também sobre os kits de EPis para os coveiros. Finaliza a 

sua fala sugerindo a necessidade de aquisição de medidor de 

temperatura para escolas e o álcool em gel, visto da 

frequência diária de pais e funcionários neste período de 

matricula e termino do ano letivo de 2020. Parabenizando o 

vereador Dandan pelos seus requerimentos e dar o seu devido 

apoio. Prosseguindo com as atividades, o Vereador Dandan 

Santana – no uso da palavra, fala do momento que todos 

estão vivendo no mundo por conta da pandemia o qual o mesmo 

considera reflexilio, solidariza com as famílias enlutadas. 

Pontua da sua participação junto ao Conselho de Saúde onde 

discutiram sobre o novo Decreto Estadual. O Vereador faz um 

breve apanhado sobre as datas significativas do mês de maio 

e aponta algumas como trabalho de luta e superação, 

começando pela sua própria vida onde o mesmo destaca que 

iniciou no mercado de trabalho com 11 anos, aproveitando 

para agradecer a Jorginho por ter lhe dado a sua primeira 

oportunidade. Destaca o dia 18/05 – Abuso Infantil, o dia 

do Gari, enaltece este nobre trabalho pelo qual sua mãe 

levava alimentos para sua casa.  19/05 – Luta pela Educação 
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e também o 2 GBT folia. Na sequência solicita do Secretário 

de Infraestrutura a limpeza da estrada do Gramiar e um 

olhar do mesmo para as ruas da sede do município que se 

encontram com verdadeiras crateras.  

 
 

Finaliza parabenizando o Prof. Arimatéia e o atleta minhoca 

pela passagem dos aniversários. A palavra é franqueada ao 

Vereador Juracy que apresenta solicitação da professora 

Adelaide da Câmara para desenvolver algumas ações do 

Programa Despertar, o qual tem produzido algumas ações 

neste ano de 2021, como horta nas escolas; campanha 

solidária e confecções de sabão. Prossegue sua fala 

parabenizando o conselho Tutelar pela sua eficiente 

participação para garantir os Direitos da criança e 

adolescente do município de Cotegipe. Encerra a sua fala 

apoiando as indicações do vereador César e se coloca a 

disposição casa haja necessidade.  A palavra é passada para 

a vereadora Célia Maria – que após os cumprimentos 

parabeniza o Vereador Dandan pela sua fala, segundo a 

Vereadora considerou louvável. Parabeniza os Garis pelo seu 

dia, reconhece do trabalho de todos. Esclarece sobre os 

kites da merenda escolar; que esteve com a secretária de 

educação e que a mesma informou que irá entregar dois kites 

para cada aluno. Na sequência fala da impossibilidade das 

máquinas servirem toda demanda do município em tempo real, 

devido a logística e a própria geografia de Cotegipe, 

sinaliza que as maquinas já se encontram na sede do 

município. Prosseguindo com os trabalhos, o Vereador 

Matheus de Raniere – no uso da palavra, aprova os 

requerimentos de dos colegas César e Dandan e se coloca 

mais uma vez sobre a incorrência dos Decretos Municipais, 

seguir as normas do Estado, visto que cada Município tem a 

[P1] Comentário:  
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sua própria realidade. Esclarece que as cobranças do povo 

recaem sobre os Vereadores, seus representantes legítimos, 

fala da sua luta incansável rodando o município e muitos 

vezes assumindo situações que nem são função do Vereador. 

Com a palavra, é usada pela Vereadora Solange Mariani, que 

agradece a compreensão dos  

 
 

colegas e justifica a sua falta, por motivo de saúde, em 

consequência da Chicungunha e Dengue. Fala da sua motivação 

em estar como Vereadora é apenas pensando na melhoria da 

vida dos que mais precisam e que a escolha do povo precisa 

ser honrada pelas ações conscientes de cada vereador e que 

sente que o debate está acontecendo, mais é pouco, enfatiza 

que a Câmara precisa gritar diante da situação local e 

apela aos vereadores da situação para conversarem com a 

Prefeita para que a mesma sinta a dor de cada família que 

perde seu ente querido para este vírus. Lembra que a cada 

nota de pesar é uma nova dor e faz menção do professor 

Adimilson, da sua trajetória professional, iniciando no 

Barro Vermelho, na residência da sua família e tragicamente 

vir a óbito por falta de um respirador no município. A 

Vereadora fala da sua visita no centro gripal, viu o 

empenho dos profissionais que ali trabalham, doam suas 

vidas em função de outras, vendo a necessidade de contratar 

mais profissionais e o centro ficar aberto 24hs para 

atender as suspeitas e infectados pelo Covid-19. Sugere que 

a Vigilância Sanitária notifique as casas abandonadas, pois 

o município vem enfrentando outros inimigos como a Dengue o 

Chicungunha. Prossegue sua fala trazendo o exemplo da 

Prefeito de Santana, que diante das exigências do 

Governador, ele achou prudente reunir a população e ouvir a 

vontade do povo e assim teve êxito, aproveita para uma vez 
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pedir os nomes dos membros do conselho que monitora os 

recursos da covid e os critérios para as escolhas. Fala da 

importância dos Vereadores conhecerem o Jurídico da Câmara 

e requer verbalmente a presença do mesmo. Parabeniza a 

coordenadora do programa despertar e se coloca a disposição 

para ajudar faz menção da jornada pedagógica, parabeniza os 

requerimentos dos vereadores César e Dandan,  

 
 

finaliza pedindo a Deus iluminação para todos os colegas e 

reforça a importância da Câmara ser mais atuante e mais 

dinâmica. Ordem do Dia: O Sr. Presidente encaminha o 

Projeto de lei nº 006/2021 - de autoria do Poder Executivo 

para Comissão competente e dar o parecer no prazo previsto 

em lei; Requerimentos n.ºs 004 e 005/2021 de autoria do 

Vereador Uandros Santana de Oliveira (Dandan Santana) – 

Requerer da Excelentíssima Prefeita Municipal a Senhora 

Márcia da Silva Sá Teles, com cópia para o Secretário de 

Infraestrutura o Sr. Waldécio Rodrigues Chaves, 

melhoramento da estrada da Comunidade da Caiçara Zona Rural 

de Cotegipe-Ba; Requerer da Excelentíssima Prefeita 

Municipal a Senhora Márcia da Silva Sá Teles, construção de 

uma quadra poliesportiva na Comunidade Barreiro Zona Rural 

de Cotegipe-Ba. Requerimentos n.ºs 003 e 004/2021 de 

autoria do Vereador César de Souza Silva (Prof. César) – 

Requerer da Excelentíssima Senhora Prefeita MARCIA DA SILVA 

SÁ TELES com copias para o Secretário de Saúde, o Senhor 

GONÇALO TEIXEIRA PRADO FILHO, atendimento médico e 

realização de testes no Centro Covid -19 (gripário), por 24 

horas incluindo os finais de semana. Requerer da 

Excelentíssima Senhora Prefeita MARCIA DA SILVA SÁ TELES 

com copias para o Secretário de Infraestrutura, o Senhor 

WALDECIO RODRIGUES CHAVES, a colocação de uma PLACA DE 
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SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS (lombadas) na Rua Antônio 

Inácio de Oliveira (frente a Distribuidora de bebidas de 

(Zoca); Parecer n.º 002/2021 – da Comissão de Justiça, 

Legislação, Comunicação e Redação Final, referente ao 

PROJETO DE LEI DE Nº 004/2021 – Autoriza o Poder Executivo 

a promover leilão para alienar veículos, sucatas 

inservíveis  

e bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Cotegipe e dá outras providências; Emitir Parecer favorável  

 
 

ao PROJETO DE LEI Nº 004/2021, na integra. Sala das 

Comissões, em 19 de maio de 2021. Ass: CÉLIA MARIA MARIANI 

PASSOS CHAVES – Presidente, JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES – 

Relator e RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA – Membro e  Parecer 

n.º 002/2021 – da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, 

Meio-Ambiente e Política Rural, referente ao PROJETO DE LEI 

DE Nº 005/2021 – Institui o programa municipal de bolsas de 

pesquisa e de formação continuada de profissionais do 

magistério da educação básica de Cotegipe-BA, e adota 

outras providências; Emitir Parecer favorável ao PROJETO DE 

LEI Nº 005/2021, na integra. Sala das Comissões em, 19 de 

maio de 2021. Ass: Urânia Santiago Magalhães Neta – 

Presidente e César de Souza Silva – 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, César de Souza 

Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira 
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Passos Crisóstomo, Juracy da Conceição Tavares e Urânia 

Santiago Magalhães Neta. 
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