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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

2º período Legislativo, em 18 de agosto de 

2021. 

                Aos 18 (Dezoito) dias de agosto 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 com ressalvas. 

Em seguida, é levado para conhecimento de todos do 

Expediente: Nota de Pesar: A Câmara Municipal de Vereadores 

de Cotegipe – BA, presta condolências às famílias enlutadas 

dos Cotegipanos que faleceram nesses últimos dias. SEVERINA 

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, conhecida como Dona Doca da 

Reforma do Frade, esposa do Sr. Aristides, ocorrido no dia 

14 de agosto de 2021. WELLINGTON DE SANTANA, conhecido por 

Eltinho Santana, ocorrido no dia 14 de agosto de 2021, 

vítima da Covid-19, era uma pessoa bastante conhecida e 

querida por todos. JOÃO RODRIGUES MACIEL, conhecido por 

JOÃO DE LINDÔ, ocorrido no dia 18 de agosto de 2021. Ass: 

Joel do Bomfim Alves, Uandros Santana de Oliveira, Célia 

Maria Mariani Passos Chaves, César de Souza Silva, Ryan 
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Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira Passos 

Crisóstomo, Antônio Luiz dos Santos Tadeu, Juracy da  

 
 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta. Of. n.º 

058/2021, 17 de agosto de 2021, Exmº. Sr. Joel do Bomfim 

Alves, Senhor Presidente, O Conselho Municipal de 

Assistente Social (CMAS) de Cotegipe, representação de 

deliberação sobre as ações e as políticas de assistência 

social do município, vinculado à Secretária Municipal de 

Assistência Social estará realizado a VII Conferencia 

Municipal de Assistência Social no próximo dia 27 de agosto 

do ano em curso, a partir das 8:00hs; Requerimento n.º 

006/2021 – de autoria do Joel do Bomfim Alves e 

Requerimento nº. 002/2021 de autoria da Vereadora Célia 

Maria Mariani Passos Chaves (Neta de Tino). Com a palavra 

franqueada aos Vereadores, dela faz uso da palavra a 

Vereadora Célia Maria (Neta de Tino) – que inicia 

expressando que o futuro é um jardim de oportunidades, 

apontando assim para as obras inauguradas no município pelo 

governador Rui Costa e as futuras como a restauração do 

ginásio de esporte e a conclusão da creche trazendo mais 

progresso e qualidade de vida para o povo, sinaliza que as 

maquinas para o concerto das estradas Cotegipe-Missão 

encontram-se a disposição para o início da obra terminando 

esse trecho fará o de Cotegipe a Jupaguá. Encerra sua fala 

colocando-se a disposição caso venha precisar. No uso da 

palavra a vereadora Solange Mariani - inicia fazendo uma 

crítica ao posicionamento da prefeita e do vice durante 

suas falas na rádio FM, onde a mesma considerou ter sido 

golpeada por alguns vereadores durante a reprovação das 

contas, onde ela considera inadmissível pois estas 

estiveram engavetadas durante dois anos com o propósito de 
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garantir a sua reeleição. Após várias citações, a vereadora 

ainda fala sobre as contas de 2018 ressaltando que não foi 

apenas o índice de pessoal, que foram muitos  

 

outros ilícitos culminando para o crime de Responsabilidade 

Fiscal. Encerra sua fala exaltando” Marcelo Mariani é o 

cara mesmo depois de morto incomoda esse grupo que está no 

poder”. Ao despedir agradece e se coloca à disposição caso 

necessário voltar a falar. Juracy da Conceição Tavares, 

após os comprimentos, inicia falando sobre a vinda do 

governador, juntamente com os deputados, na inauguração do 

Mercado Municipal, onde este segundo ele, considera como um 

Cartão Postal da cidade, enfatizando que todos os colegas 

deveriam estar presente nesse evento. Continuando sua fala 

e com aparte de colegas vereadores, o mesmo comenta que é 

um representante do povo, comportando como um vereador e 

diz que os demais colegas não frisar no passado, preocupar-

se mais com o presente. Prosseguindo, a vereadora Urania, 

inicia sua fala comunicando que o momento é só de 

agradecimentos pela a vinda impar dos visitantes a nossa 

cidade, ressaltando ainda pelas obras que serão feitas com 

ajuda dos mesmos, que muito vai ajudar no desenvolvimento 

do município. Dando prosseguimento as atividades o Vereador 

Professor Cesar - inicia solidarizando com as famílias que 

perderam seus entes queridos, destacando a perda de Joao de 

Maisa e estende seus sentimentos a Douglas o seu filho. 

Agradece o secretário de infraestrutura por atender seu 

pedido para o concerto do calcamento da ponta da rua onde 

irá evitar acidentes contudo pra ficar melhor, necessita de 

asfalto. Na oportunidade o vereador sugere a vinda do 

secretário de Infraestrutura a câmara para que todos tomem 

conhecimento dos Projetos desenvolvidos pela citada 
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secretaria visto que o secretario é bastante capacitado, 

conhecedor a fundo pela sua formação do que a secretaria 

pode desenvolver em beneficio a população. Sinaliza a 

importância dá prefeita valorizar a  

 

educação do município trazendo formação continuada, mas 

sobretudo o pagamento do piso salarial ao profissional do 

magistério. Também mais incentivo ao esporte que há muito 

tempo está parado. Sobre a fala da prefeita na rádio o 

vereador repudia tal ação achando desrespeitosa falar de 

quem já morreu. O vereador traz a discussão a taxa do 

projeto de lei de resíduo solido, que segundo a orientação 

da prefeita quanto a taxa basta ir ao google, mas o 

vereador diz que não consegue acessar. Acha ele que cada 

gestor municipal deixou sua contribuição. Parabeniza pelas 

obras inauguradas pela chegada das maquinas e se coloca 

interessado em participar da Audiência Pública da 

secretaria de Ação Social. Agradece pela atenção finaliza 

expressando o seu apoio aos requerimentos e a sua alegria 

pela restauração do ginásio de esporte e outras conclusões, 

agrade pela participação e se coloca à disposição. Dando 

seguimento aos trabalhos, o vereador Dandan, inicia 

cumprimentando a todos e em especial a Deus, pelos seus 

feitos. Externa os seus sentimentos as famílias enlutadas e 

parabeniza os aniversariantes do mês. Seguindo, comenta 

sobre a vinda do governador Rui Costa juntamente com os 

Deputados (Estatuais e Federais) na cidade, considerando de 

grande relevância nessa tão grande valiosa inauguração, 

quando se fez presente como um representante do povo e que 

nesta trajetória onde, houve um barramento com a sua 

pessoa, solicitando da Casa, a confecção de carteirinhas de 

identificação para cada vereador, para evitar tal 
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constrangimento. Comenta sobre as constantes falhas de água 

na cidade, assim também nas comunidades, solicitando da 

secretaria responsável as possíveis providencias urgentes. 

Ainda na continuação de sua fala, faz agradecimento ao 

Senhor secretário de  

 

Infraestrutura, quando atende ao seu pedido, no abatimento 

da poeira no Povoado da Tabua e em relação a sua posição na 

política, comunica que não é oposição e nem situação, é um 

vereador, pronto para defender os direitos de todos. Após 

vários apontamentos finaliza comunicando a todos para 

sintonizarem à rádio FM local, no dia 19 de agosto de 2021 

as 11:00 horas, onde fará alguns pronunciamentos a respeito 

da sua votação nas Contas no exercício de 2018 de Executivo 

Municipal e agradece a sua participação. Com a palavra o 

vereador Matheus de Raniere - solidariza com as famílias de 

dona Doca da reforma do Frade pelo seu falecimento, 

enfatizando da sua infância junto a essa família. Prossegue 

falando que no momento não tem o que elogiar, vendo o povo 

sofrendo pela falta de água e destaca as comunidades do 

Vaquetal, frade e Cascalheira, segundo a sua avaliação esta 

situação é inadmissível mais de um mês de cobrança sem 

solução. Após vários relatos, o vereador volta a justificar 

a sus posição nos últimos projetos inclusive das contas 

pelo índice pessoal não seria problema se não fosse as 

outras irregularidades, jamais votaria contra o povo. 

Sinaliza a vinda do governador, mas que neste momento a sua 

preocupação é com o povo que está sem água e com aqueles 

que ajudam a economia do município e que Rui Costa foi bem 

votado no município e que no auge da pandemia manda fechar 

o povo em casa, causando sérios problemas de desemprego e 

também na época da campanha a polícia agiu de forma 
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truculenta contra o povo da oposição. Faz lembrança da 

câmara passada citando os nomes dos ex-vereadores e suas 

atuações em favor do crescimento do município. Sugere ao 

presidente da casa que abra as portas para o povo assistir 

as reuniões estabelecendo assim uma quantidade adequada de 

participantes. Apoia as  

 

matérias entradas pelos colegas, agradecendo em seguida a 

sua participação. Seguindo, o vereador Toinho, que faz 

cumprimentos a todos, externa os seus sentimentos as 

famílias enlutadas. Prossegue sua fala questionando sobre 

as Contas do município que esteve na pauta na sessão 

passada, onde é abordado por colega vereador a sua ausência 

na análise da mesma junto a Comissão e que apesar de estar 

no dia reunido para este fim, justifica que no momento teve 

que dar socorro a uma solicitação urgente. Em seguimento da 

sua fala, mostra da sua felicidade com a vinda do deputado 

Antônio Henrique Junior na cidade, onde em conversa com o 

mesmo, prometeu buscar junto as parcerias, benefícios para 

o desenvolvimento do município. Seguindo, é questionando 

por colegas vereadores, o paradeiro de alguns bens do 

município e por ter conhecimento em defesa da gestão, o 

mesmo responde com clareza tais pontuações, agradecendo em 

seguida participação, voltando a falar se caso for 

necessário. Ordem do Dia: Requerimento n.º 006/2021 – de 

autoria do Joel do Bomfim Alves e Requerimento nº. 002/2021 

de autoria da Vereadora Célia Maria Mariani Passos Chaves 

(Neta de Tino). 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 
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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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