
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 5529     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    07 de junho de 2021

 

Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 26 de maio de 

2021. 

                Aos 26 (vinte e seis) 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 com 

atestado médico o Vereador Ryan Matheus Tavares Mota. 

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: Of. ADM nº 088/2021 - 

em resposta ao Excelentíssimo Vereador Sr. Ryan Matheus 

Tavares da Mota, em atenção ao Requerimento n.º 005/2021; 

Of. ADM nº 089 e 090/2021 - em resposta ao Excelentíssimo 

Vereador Sr. Uandros Santana de Oliveira, em atenção aos 

Requerimentos n.ºs 004 e 005/2021; Of. ADM nº 091/2021 em 

resposta ao Excelentíssimo Vereador Sr. César de Souza 

Silva - em atenção ao Requerimento n.º 004/2021 e Nota de 

Pesar -  É com profundo pensar que o vereador Ryan Matheus 

de Raniere Vereador, Prof. Cesar, vereadora, SOLANGE 

MARIANI continuam a manifestar solidariedade às famílias 
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dos Cotegipanos que faleceram nesses últimos dias. Os 

Cotegipanos: Sr. Zé do povoado  

 
 

Macambira, 0 jovem empresário Antônio Tavares Soares, 

falecido em Barreiras, O Sr. Pedro Soares, falecido em 

Brasília, não representam apenas mais um para estatística. 

São cidadãos. que deixam muita saudade, fazem muita falta 

aos amigos e familiares. Que Deus e que a nossa Padroeira 

Santa Cruz conforte o coração de todos e continuamos a 

fazer a nossa parte, usando máscaras, evitando aglomerações 

e respeitando as medidas estabelecidas de prevenção. 

Cotegipe, 26 de maio de 2021. Ass: Ryan Matheus T. Mota, 

César de Souza Silva e Solange Mariani. Após o expediente, 

o Senhor Presidente anuncia a todos das presenças no 

recinto da Câmara Municipal, Secretário de Saúde o Sr. 

Gonçalo Teixeira Prado Filho e a Coordenadora de Atenção 

Básica do Município a Sr.ª Daniella Kalynne de Souza Prado 

e convida o Secretário de Saúde para fazer uso da Tribuna 

Livre, conforme solicitação da Vereadora Urânia Magalhães. 

Com a palavra, o Secretário agradece o convite e inicia sua 

fala expressando o quanto é complicado a pasta da saúde 

principalmente diante da pandemia instalada no mundo e que 

sabe das críticas, mas a equipe está se empenhando ao 

máximo. Aproveita a oportunidade e pede para que a 

população ao precisar ser atendido por um médico procure os 

postinhos para não sobrecarregar o hospital que não está 

dando conta principalmente nos sábados. Esclarece que o 

Deputado Tito através de Emenda parlamentar, promete trazer 

para o município alguns respiradores, mas caso demore a 

Prefeita tomará providências na compra. Coloca-se a 

disposição dos Vereadores para os possíveis 

esclarecimentos. Com a palavra, o vereador Juracy da 
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Conceição Tavares – estende os seus cumprimentos a Sr.ª 

Daniella Prado – Coordenadora da Atenção Básica. Expressa 

da certeza que tem do quanto é difícil trabalhar com a 

saúde a  

 
 

pasta é complicada, a doença não espera, as solicitações ao 

Secretário são constantes a qualquer hora e que este só tem 

quatro meses de trabalho. Sabe também que os Decretos 

trazem insatisfações, o comerciante precisa arcar com as 

dívidas e que uma crise econômica pode ser instalada no 

próximo ano. Se coloca a disposição como vereador. Traz ao 

conhecimento de todos a requisição de trinta (30) 

termômetros feita pela Secretária de Educação a afim de 

atender às escolas municipais. A palavra é franqueada e faz 

uso a Vereadora Célia Maira (Neta) – que aproveita a 

oportunidade da presença do Secretário de Saúde e procura 

saber do mesmo a possibilidade de abrir o Centro de 

Síndrome Gripal por 24 horas, pois é uma cobrança da 

população. O mesmo é bem claro ao dizer que tudo gera 

despesa, pois precisa contratar uma equipe para plantão e 

que diante dos enfrentamentos do momento, está sendo 

analisado com a Prefeita para abrir com 2 técnicos e o 

médico ser o do hospital, para eventuais necessidades, mas 

tudo ainda é projeto, ele também explica que houve reforma 

no hospital, para atender o pessoal contaminado, sem 

precisar passar por dentro, evitando assim o contágio, 

esclarece que o que pode ser feito ele está fazendo. Ainda 

com a palavra, a Vereadora questiona sobre o carro fumacê, 

pois ela mesmo pegou chicungunha e muitas outras também na 

cidade. O mesmo disse que já foi na SESSAB por várias vezes 

para requisitar o fumacê, mas sem êxito, o que é falado é 

que o município de Cotegipe não atingiu ainda o porcentual 
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dos casos de infectados exigido pelo órgão, mas acredita 

que não irá demorar pelo fato de estarmos no vermelho. 

Segudo sua avaliação, muitas pessoas não procuraram o posto 

de saúde para fazer o exame, deixando sem notificação. A 

vereadora Neta faz um apelo à população para  

 
 

comparecer para fazer o exame logo que sentir os sintomas e 

se coloca como exemplo. Prosseguindo, o Vereador Professor 

César – cumprimenta e agradece ao Sr. Júnior Prado – 

Secretário de Saúde e sua esposa Daniella Prado. Reclama 

pela falta de transmissão da Sessão, considerando a 

importância dos esclarecimentos trazidos pelo Secretário 

que diz respeito ao contexto de pandemia que o município 

atravessa. Parabeniza a atuação do Secretário Júnior, por 

ser uma pessoa jovem, tem demonstrado responsabilidade no 

que lhe foi confiando e que sempre tem disponibilidade em 

atender as solicitações do vereador quando alguém liga 

necessitando de um transporte. Fala da sua felicidade ao 

saber do andamento da sua cobrança no que diz respeito aos 

respiradores e ao ser esclarecido por Júnior da dificuldade 

em contratar nova equipe não é fácil, principalmente que 

esses profissionais precisam ter muita experiência com UTI, 

para não complicar mais ainda a vida da paciente. O 

Vereador agradece aos esclarecimentos e prossegue sua fala 

expressando da sua preocupação com as novas variantes, as 

quais são agressivas e o cuidado precisa ser redobrado. 

Coloca-se a disposição e mais uma vez agradece a sua 

presença e os valiosos esclarecimentos prestados. 

Prosseguindo com os trabalhos, faz uso a vereadora Urânia 

Magalhães – que após os cumprimentos, agradece pela vinda 

do Secretário de Saúde, em atenção ao seu requerimento, 

ressalta que são muitas cobranças é que só ele pode 
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esclarecer tanto para os colegas Vereadores quanto para a 

população o andamento dos trabalhos e as perspectivas de 

solução de algumas cobranças. A mesma esclarece do equívoco 

de algumas pessoas ao relatar que ela queria colocar o 

Secretário contra a parede, ela por tanto esclarece sua que 

a seu intensão não foi essa, pois como  

 
 

Vereadora ela faz aquilo que o cargo lhe exige sem nunca 

pensar em fazer ruim para qualquer um dos secretários, a 

sua  

intensão é só ajudar a solucionar demandas da população, 

pede desculpas ao Sr. Júnior pelo mal entendido, este 

prontamente fala está tudo bem, que sobre o trabalho é 

compromisso da vereadora. Dando Prosseguimento a reunião, o 

Vereador Toinho Cidadão – faz uso da palavra e parabeniza o 

Sr. Júnior Prado pelos seus esclarecimentos tão necessários 

no momento. Agradece a prefeita pela sua atenção a 

reivindicação dos coveiros para Jupaguá, garantindo de 

imediato a contratação dos mesmos. Exigindo que os mesmos 

venham para receber treinamento. Agradece ao Secretário 

pelos EPis e se coloca à disposição da gestão municipal 

para ajudar no que for preciso. Com a palavra a Vereadora 

Solange Mariani – cumprimenta o Sr. Júnior Prado e sala 

esposa Daniella Prado e parabeniza o Secretário pela sua 

brilhante atuação nesta Casa e os esclarecimentos aqui 

prestados os quais serviram também para demonstrarem a sua 

responsabilidade e atuação em frente a pasta da saúde, que 

sempre foi complexa e difícil, principalmente neste momento 

de pandemia que estamos enfrentando e que Cotegipe precisa 

voltar a sorrir. Em seguida, a vereadora Solange enaltece a 

pessoa de Júnior, pois segundo a sua avaliação tem 

conhecimento da sua postura, integridade e 
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responsabilidade, sabe que estar Secretário é tarefa árdua, 

principalmente se este não tem diálogo aberto com o gestor 

municipal e que ela tem esta experiência mais que tenha 

como Prefeito da época, Gonçalo Prado. Faz um apelo 

contundente no sentido de a prefeita focar todos os seus 

esforços em resolver as providências do momento que são 

vidas que estão em foco, é momento de união, independente 

de bandeira partidária e não  

 
 

de discurso de ódio, prepotência e arrogância como feito na 

rádio local. Sinaliza da importância do fumacê e mostra da  

sua pesquisa feita cerca dos respiradores e que uma cidade 

do porte de Cotegipe pode ter como, é necessidade 

urgentíssima. A fala da vereadora é interpelada pelo 

vereador Juracy que acha que a mesma está com discurso 

político e que o momento não é oportuno, Solange rebate 

dizendo que a sua fala é da política da Saúde, tão 

importante neste momento. Dando prosseguimento, coloca-se a 

disposição ao secretário para ajudar no que for necessário, 

este agradece por tudo que ouviu e pedem que todos ajudem 

mesmos através dos seus deputados, pois o momento exige 

isto e que ele tem feito tudo para estabelecer diálogo com 

todos e que nem só as críticas, mas também sugestões, que o 

seu esforço é acertar mais e errar menos. A Vereadora Neta 

sugere a Solange que a Câmara faça um requerimento 

convocando a Prefeita para comparecer a esta casa. Em 

resposta a sugestão, ela disse que não tem nada contra e 

que a sua postura será a mesma. Finaliza a sua fala 

agradecendo a presença do Secretário e desejando que Deus 

ilumine na caminhada. Com a palavra o vereador Dandan 

Santana – que após os cumprimentos a Júnior Prado e a sua 

esposa Daniella Prado, justifica a falha da internet, 
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impedindo a transmissão da reunião. Parabenizando o 

Secretário pela sua coragem e responsabilidade ao assumir a 

Pasta da saúde. Expõe sua postura de equilíbrio e que tem 

acompanhado a busca da Prefeita junto aos órgãos Estaduais. 

Expressa sua satisfação em poder procurar seus Deputados, 

pois este momento é mesmo de união. Que o momento não tem 

culpados, que a nova gestão da Prefeita Márcia é diferente 

da anterior, pois a pandemia pegou todos de surpresa. O 

vereador questiona ao secretário sobre o que feito com os  

 
 

EPis usados? Onde são descartados? Que produtos são usados 

para higienizar? Segundo o seu ponto de vista é importante  

não levar para casa a fim de evitar contágio. Enfatiza da 

árdua tarefa da vigilância sanitária e parabeniza pela 

eficiência no trabalho. Sinaliza que o momento o foco é a 

saúde, mas não pode deixar de olhar para as estradas pois 

tem lugares que a Samu não tem condições de tráfego. 

finaliza sua participação desejando que Deus ilumine o Sr. 

Júnior nessa jornada e agradece a sua presença.  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, Solange Silveira 

Passos Crisóstomo, Antônio Luiz dos Santos Tadeu, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta. 
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