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Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 02 de junho de 

2021. 

                Aos 02 (dois) dias de junho 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. 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 005 e 006/2021 de 

autoria do Vereador César de Souza Silva; Requerimento n.º 

008/2021 de autoria do Vereador Juracy da Conceição; 

Requerimento n.º 006/2021 de autoria do Vereador Uandros 

Santana de Oliveira; Requerimentos n.ºs 006; 007 e 008/2021 

de autoria do Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota; 

Requerimentos n.ºs 003; 004 e 005/2021 de autoria da 

Vereadora Solange Silveira Passos Crisóstomo; Of. S/N/2021, 

A V.S.ª Joel do Bomfim Alves – Presidente da Câmara 

Municipal, o Sr. João Antônio de oliveira, solicita espaço 

na Tribuna Livre deste Poder legislativo – Tema: Falta de 

água na Comunidade Maracujá; Parecer Prévio da Prestação 
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Anual de Contas, Processo TCM nº 04963e19, exercício 

financeiro de 2018, Prefeitura Municipal de Cotegipe-Ba, da  

 
 

Gestora Márcia da Silva Sá Teles e Projeto de Lei de nº 

009/2019 - Aprova o Plano Setorial de Abastecimento de Água 

e de Esgotamento Sanitário visando a gestão dos serviços 

públicos municipais de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, em todo o território do município de 

Cotegipe, e dá outras providências. A palavra franqueada e 

faz uso da mesma o vereador Juracy da Conceição Tavares – 

inicia sua fala dando boa noite a todos, ouvintes da rádio 

FM, internautas e inclusive ao seu Júlio da Fazenda 

Montalvânia que cobrou a melhoria da estrada do Urubutinga. 

O Vereador esclarece para o mesmo, que já comunicou com a 

Prefeita e Secretário de Infraestrutura, estabelecendo um 

prazo de 08 dias para começar reparos da estrada difícil 

acesso.  No momento que a palavra é franqueada, faz uso o 

Vereador Matheus de Raniere – que justifica a sua falta na 

sessão anterior, critica a falta de divulgação da vinda do 

Secretário da Saúde, achando inadmissível que o Vereador 

não tome conhecimento de fatos dessa natureza e faz 

cobrança à Gestora Municipal quanto a instalação de uma pia 

no Mercado Municipal, para higienização dos ribeirinhos que 

desembarcam naquela imediação. Do Projeto de Lei da Embasa 

a sua colocação é que haja uma audiência pública (online) 

para melhores esclarecimentos. Mas cobrança na compra dos 

respiradores. Fala das contas do Município do exercício de 

2018, promete analisa-las cuidadosamente. Na sequência, o 

Vereador Dandan de Santana – Pontua algumas datas 

importantes no mês de maio, parabeniza os aniversariantes, 

solidariza com as famílias enlutadas, sinaliza a 

importância da vinda à Câmara da Secretária de Ação Social. 
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Fala da excelente atuação da vigilância Sanitária ao 

apreender cargas de produtos vencidos em um mercado da 

cidade, demonstrando uma  

 
 

grande falta de respeito à população. Fala da ida a Zona 

Rural, demonstrando o seu interesse em ouvir o Povo e saber 

dos seus anseios. Sinaliza da escuridão das ruas e que a 

guarda a resolução do problema e promete analisar os 

requerimentos em pauta e apoio o que for para o benefício 

da população. Dando continuidade aos trabalhos, o Vereador 

Professor César – no uso da palavra mostra do quanto a 

mudanças de horário da reunião da Casa, favorecendo a 

audiência e a importância da participação da população. 

Fala dos seus Requerimentos a cerca dos termômetros tanto 

para as escolas quanto para outras repartições e faz 

cobrança para o melhoramento da Rua das Palmeiras, como 

trabalho urgente. Parabeniza o trabalho da Jornada 

Pedagógica, da complexibilidade do trabalho remoto, exige 

muito do Professor e este precisa estar motivado através 

dos seus direitos respeitados, como é o caso do pagamento 

do piso salarial de 2020. Volta a salientar os seguintes 

pontos: a entrega do kit da merenda; o atendimento dos 

contaminados com a Covid-19 junto com outros pessoas e a 

compra dos respiradores. Critica a falta de divulgação na 

vinda do Secretário de Saúde e também o engavetamento das 

contas do exercício financeiro de 2018, pelo Presidente da 

Câmara na gestão passada. O Vereador Toinho Cidadão – no 

uso da palavra, agradece a Prefeita pela instalação da 

internet no Povoado da Água Piranga, favorecendo de forma 

considerável ensino remoto. Em seguida faz um apelo a 

Policia Militar para ser mais frequente em Jupaguá e quando 

for, demorar um pouco na visita.  Na oportunidade, a 
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vereadora Solange Mariani – parabeniza os trabalhos da 

jornada pedagógica, ressaltando a importância da Saúde 

mental dos Professores, principalmente neste momento de 

pandemia, 67%, segundo  

 
 

estatística estão doentes psicologicamente. Esclarece que o 

trabalho da Câmara é política voltada para o bem estar da 

coletividade e que suas críticas não são infundadas, mas 

baseadas em fatos concretos. Também esclarece que a 

Prefeita não precisa de licitação para a compra dos 

respiradores, em estado de pandemia, este procedimento é 

abolido. Sinaliza mais uma vez o atendimento dos 

contaminados com a Covid-19 no hospital local. Critica a 

entrada histórica das contas do município do exercício 

financeiro de 2018, feita para prestigiar a Prefeita. Chama 

a atenção dos colegas para uma minuciosa análise, pois 

foram três pedidos de reconsideração e a sua relatoria é 

farto em esclarecimentos.  A vereadora Urânia Magalhães – é 

breve em sua fala, parabeniza alguns aniversariantes do mês 

e se coloca a disposição caso seja necessário. Ordem do 

Dia: O Sr. Presidente encaminha a Prestação Anual das 

Contas do exercício Financeiro de 2018 e Projeto de lei nº 

009/2019 - de autoria do Poder Executivo para Comissão 

competente e dar o parecer no prazo previsto em lei; 

Requerimentos n.ºs 005 e 006/2021 de autoria do Vereador 

César de Souza Silva; Requerimento n.º 008/2021 de autoria 

do Vereador Juracy da Conceição; Requerimento n.º 006/2021 

de autoria do Vereador Uandros Santana de Oliveira; 

Requerimentos n.ºs 006; 007 e 008/2021 de autoria do 

Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota e Requerimentos n.ºs 

003; 004 e 005/2021 de autoria da Vereadora Solange 

Silveira Passos Crisóstomo; A palavra é franqueada 
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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 

Passos Crisóstomo, Antônio Luiz dos Santos Tadeu, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta. 
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