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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

2º período Legislativo, em 01 de setembro 

de 2021. 

                Ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro 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 conhecimento de 

todos do Expediente: Nota de Pesar: A Câmara Municipal de 

Vereadores de Cotegipe – BA, presta condolências à família 

enlutada. DIVALDO DE SOUZA MATUTINO, mais conhecido como 

VALDO MATUTINO, que veio a óbito na data 31 de agosto de 

2021, residente no Distrito de Jupaguá. Era uma pessoa 

bastante conhecida e querida por todos, deixando 

irreparável lacuna no seio de sua família e amigos. Sala 

das Sessões da Câmara Municipal de Cotegipe, 01 de setembro 

de 2021. Ass: 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. Of.GAB 
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n.º 127 e 128/2021, em resposta aos Requerimentos nºs 010 e 

011/2021 de autoria  

 
 

do Vereador Juracy da Conceição Tavares; Of.GAB n.º 

129/2021, em resposta ao Requerimento nº 005/2021 de 

autoria do Vereador Antônio Luiz dos Santos Tadeu; Of.GAB 

n.º 131/2021, em resposta ao Requerimento nº 002/2021 de 

autoria da Vereadora Célia Maria Mariani Passos Chaves 

(Neta de Tino); Of.GAB n.º 132/2021, em resposta ao 

Requerimento nº 009/2021 de autoria do Vereador Ryan 

Matheus Tavares da Mota; Of.GAB n.ºs 130; 133 e 134/2021, 

em resposta aos Requerimentos nºs 003; 008 e 009/2021 de 

autoria do Vereador César de Souza Silva; Requerimentos 

n.ºs 006 e 007/2021 – de autoria da Vereadora Solange 

Silveira Passos Crisóstomo; Requerimentos nºs. 010; 011; 

012 e 013/2021 de autoria do Vereador Uandros Santana de 

Oliveira; Requerimentos nºs. 010 e 011/2021 de autoria do 

Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota; Projeto de Lei 

nº009/2021 - Autoriza a Abertura de Crédito Adicional 

Especial até o valor de R$ 123.595,39 (Cento e Vinte e Três 

Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove 

Centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2021 e 

dá outras providências e Projeto de Lei nº 010/2021 - 

Institui o Plano Plurianual da Administração Pública 

Municipal para o período de 2022/2025, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente convida as senhoras 

Luziene Souza Silva – Coordenadora da viep e Visa e Joanita 

- Vacinadora, para fazerem uso da Tribuna Livre, conforme 

solicitações da vereadora Urânia. A fala é iniciada pela 

senhora Luziene Souza Silva(Zizi), que traz dados sobre o 

andamento da vacinação no município, a mesma solicita apoio 

da Câmara para conscientizar os jovens a comparecer ao 
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posto de vacina, pois a negligencia dos mesmos pode 

prejudicar a vinda de novas doses para outras faixas 

etária. Os vereadores tiraram muitas dúvidas, dentre essas, 

se a bebida alcóolica  

 
 

pode está influenciando a decisão dos jovens?  Foi 

explicado pela a Coordenadora da vigilância que não é 

viável a ingestão de álcool, assim como tantos outros 

medicamentos.  Seguindo, a senhora Joanita, faz uso da 

palavra, trazendo algumas considerações, a mesma explica a 

importância das pessoas que não compareceram para serem 

vacinados, principalmente os jovens de 18 e 19 anos e 

também alguns professores. Faz o apelo a todos para 

procurarem os pontos de vacinação e esclarece a vereadora 

Neta de Tino que a vacina que está sobrando não serve para 

o público de 17 anos. Esclarecendo ainda pelas mesmas, que 

a vinda de novas doses estão condicionadas a quantidade que 

são aplicadas e esclarece da possibilidade da vinda de uma 

terceira dose, mostrando que todas as vacinas são eficazes, 

independentemente da marca, esta terceira reforça a 

imunidade. Após vários esclarecimentos, agrade a Câmara 

pelo o convite e se colocam à disposição. Após a fala dos 

convidados, o senhor presidente concede a palavra ao 

plenário, quando o vereador Uandros faz cumprimentos as 

mesmas, onde demonstra sua alegria com o trabalho 

desenvolvido pelas mesmas.  Faz questionamentos em relação 

à covid 19, onde elas respondem com clareza, achando 

oportuno os questionamentos do vereador.  Na oportunidade, 

enfatiza sobre a importância de Decretos, na proibição de 

eventos, para evitar assim aglomerações. Em segundo tempo 

da sua fala, o vereador solidarializa com as famílias 

enlutadas e fala da sua participação na 8ª Conferencia 
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Municipal da Assistência Social, sinalizando da ausência 

dos demais vereadores, achando que todos deveriam 

participar.  Prosseguindo faz agradecimentos ao Executivo 

Municipal pela continuação da Pavimentação asfáltica no 

município. Faz cobranças do não atendimentos aos seus 

requerimentos, 

 
 

 enfatizando que são de extrema necessidade. Faz um apelo 

ao Secretário de Infraestrutura no sentido de solucionar o 

problema da falta de água nas comunidades e após vários 

apontamentos, dá o seu apoio as matérias em pautas 

agradecendo em seguida a sua participação. Seguindo com o 

uso, a vereadora Urania, agradece a Luziene(Zizi),  pelo o 

atendimento ao seu comitê, trazendo a importância de se 

passar informações do andamento das vacinas para a Casa e 

também para o povo como um todo. Comunica ainda que é 

ciente das dificuldades que se encontra na secretária que 

as ocupam, mas o trabalho desenvolvido por elas é 

satisfatório. Em seguida o vereador Juracy Tavares da 

Conceição, faz cumprimentos a todos, comenta sobre a taxa 

baixa de vacinação aos jovens, assim como foi abordada pela 

Luziene(Zizi), sugerindo a participação das escolas, no 

sentido de incentivar esses jovens a procurarem os postos 

de vacinação. Finaliza agradecendo e parabenizando as 

mesmas pelo bom trabalho desenvolvidos e se coloca à 

disposição. O vereador Mateus de Raniere - Fala da 

importância e a vinda da equipe da saúde, parabenizando a 

senhora Joanita pelos anos de trabalho e hoje trazendo 

excelentes informações e expressa da sua surpresa por 

professor que ainda não vacinou. Mostra a sua felicidade 

pela abertura das portas da câmara e incentiva a vinda do 

Povo a Casa, ressalta que seus requerimentos não tem valor 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

05Barreiras/BA
09 de Setembro/2021

pelo executivo, justifica que o seu papel é cobrar e 

fiscalizar, solidariza-se com a família de Valdo Matutino. 

Comenta sobre os 60 dias que a comunidade do Vaquetal está 

sem água, em comparação ao Gramiá que foi arrumada muito 

antes, parecendo que é perseguição política, comenta que o 

município tem recursos, é inadmissível, falta de compaixão 

pelo os necessitados. Chama atenção das máquinas  

 
 

do consórcio que estão paradas e que isso é prejuízo para o 

município. Apoia os requerimentos dos colegas vereadores. 

Seguindo o vereador Prof. Cesar, agradece a participação da 

vigilância Sanitária, externa os sentimentos as famílias 

enlutadas, sinaliza a importância da iluminação do Barro 

Vermelho. Cometa sobre o pessoal do Beija-Mão que ainda 

sofre com a falta de água e fala que não é falta de recurso 

pelo município, assim como também o Vaquetal, essas pessoas 

estão passando por serias dificuldades. Comenta sobre a 

entrada do projeto PPA, que traça as diretrizes, achando a 

possibilidade de fazer uma audiência para que o povo 

participe. Apoia o requerimento do colega vereador Uandros. 

Segue fazendo alguns esclarecimentos e acha preocupante a 

situação de alguns professores, que até a presente data 

ainda não se vacinaram conta a Covid. Em seguimento da 

Sessão, a vereadora Solange Mariani, após os cumprimentos, 

acha louvável o trabalho da equipe de vacinação e faz 

esclarecimentos acerca dos decretos por parte do município, 

que seguem as orientações do Estado. Comenta sobre 

cobranças de colegas vereadores e mostra que os 

requerimentos precisam mesmo da atenção do Executivo. 

Agradece pela a iniciativa do mesmo, quando encaminhou o 

carro – pipa para apagar o fogo que consumia áreas do 

município. Esclarece que o meio ambiente precisa realmente 
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da nossa atenção. Fala também da Secretária de Agricultura, 

que precisa da mais assistência e incentivo ao agronegócio 

e principalmente ao pequeno agricultor. Fala da palestra 

que assistiu em Brasília, juntamente com colegas de 

Barreiras e Wanderley, achando necessária a participação 

dos vereadores, para melhor atuação em suas Câmaras. Deixa 

a sua solidariedade à família de Valdo Matutino e agradece 

a Deus pela oportunidade. Na sequência, o Senhor Presidente  

 
 

suspende a sessão, por desordens no Plenário por parte de 

alguns vereadores, ficando a conclusão dos trabalhos para 

próxima 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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