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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

2º período Legislativo, em 08 de setembro 

de 2021. 

 

                Aos 08 (oito) dias 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, Célia Maria 

Mariani Passos Chaves – 1ª Secretária e Urânia Santiago 

Magalhães Neta – 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, justifica a 

ausência do Vereador Uandros de Santana de Oliveira 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. Antônio Felix da Cruz, 

mais conhecido como Dedezinho da Rua do Tamarindo, que veio 

a óbito na data 02 de setembro de 2021. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal de Cotegipe, 08 de setembro de 2021. Ass: 

Joel do Bomfim Alves, 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; Requerimento nº 012/2021 de autoria  
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do Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota; Requerimento n.º 

008/2021 – de autoria da Vereadora Solange Silveira Passos  

Crisóstomo; Requerimento n.º 012/2021 – de autoria dos 

Vereadores: Juracy da Conceição Tavares e Antônio Luiz dos 

Santos Tadeu e Requerimento n.º 013/2021 – de autoria do 

Vereador: Juracy da Conceição Tavares. Com a palavra 

franqueada aos Vereadores, dela faz uso da palavra o 

vereador a Toinho Cidadão, que após os cumprimentos, dar 

esclarecimento de alguns questionamentos feitos pelo 

Vereador Matheus na sessão passada, quando o mesmo não teve 

oportunidades de responder. NA oportunidade fala do 

desenvolvimento de Distrito de Jupaguá, que no momento se 

encontra bem cuidado. Faz agradecimento do Ex-Prefeito pelo 

trabalho iniciado, agradecendo também atual gestão por dar 

continuidade. Seguindo agradecendo a mesma pelo o 

atendimento ao seu requerimento. Onde irá beneficiar a sua 

pessoa, como também a todos que lá residem, agradecendo 

ainda o senhor Secretário de Infraestrutura pelo o concerto 

da estrada de Cotegipe/Jupagua. Prosseguindo fala de sua 

ida a Barreiras no Décimo Batalhão de Policia Militar, 

juntamente com o Presidente da Casa, no sentido de buscar 

apoio de segurança para aquele Distrito. Após vários 

apontamentos, o Vereador agradece a participação. Com a 

palavra o vereador Matheus de Raniere, inicia externando o 

seu apoio a causa dos garis, reconhecendo que o trabalho 

dos mesmos é insalubre, principalmente neste momento de 

pandemia. Questiona sobre o processo seletivo, quando uns 

são chamados e outros não, mesmo tendo a vaga, deixando 

transparecer que é política. O vereador sinaliza dos seus 

tantos requerimentos sem resposta e mostra que o seu 
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primeiro traz indicação para o concerto das ruas de 

Jupaguá, pontuando que o seu  

 
 

compromisso é com o povo e que a omissão é um ato de 

irresponsabilidade. Na oportunidade, repudia o ato do 

vereador Juracy pelas ofensas pessoais a vereadora Solange 

e que a mesma não teve o seu direito de defesa assegurado. 

Parabeniza a gestão pela organização do espaço da feira e 

cobra os espaços aos açougueiros. Pede desculpas, caso 

tenha excedido em sua fala na reunião passada, apoia os 

requerimentos dos colegas e agradece pela sua participação. 

Em prosseguimento, a vereadora Solange Mariani, faz 

cumprimentos os presentes, reconhecendo da importância de 

os mesmos participar das reuniões. É sensível a causa dos 

garis, mostrando que na sua gestão como Prefeita, criou 

Leis de amparo do trabalhador municipal, ressaltando o 

plano de Cargo e salário, marco da sua administração. Fala 

que não se incomoda com as críticas, sabe do seu 

compromisso e que está Vereadora para legislar. Ainda na 

oportunidade, fala do respeito do Poder Executivo a dada de 

07 de setembro, onde a bandeira foi hasteada na noite do 

dia antes. Pede desculpas pela reunião passada, 

esclarecendo do seu direito de defesa. 

 Dando seguimento aos trabalhos, o vereador Juracy da 

Conceição Tavares, após os cumprimentos, fala do motivo de 

estar a vereador na Casa, em seguida comunica que acha jus 

as cobranças dos colegas vereadores e enfatiza da 

importância de se saber que a força maior é do executivo, 

que é um governo transparente e responsável e que sabe o 

que deve ser feito para o bem do povo. Segue falando na sua 

pessoa que é digno de respeito e mais uma vez comunica a 

todos que não se deve frisar no passado, e o que importa é 
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o presente. Em prosseguimento de sua fala, comenta sobre os 

animais soltos nas vias principais, onde com isso já vieram 

a óbitos várias pessoas, solicitando do Secretário 

responsável providencias  

 

nesse sentido. Continuando, o vereador Cesar, solidariza 

com a família do seu Dedé pelo seu falecimento. Fala do 

requerimento da colega vereadora Solange, que solicita da 

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, onde é 

solicitado as ações pautadas para o município. Segundo o 

vereador, esta demanda é de suma importância, pois em 

outros municípios, essas ações são publicitadas e todos têm 

acesso. Fala da sua felicidade ao saber do concerto das 

estradas que são acesso ao pé da serra, principalmente 

porque a abertura das aulas está próxima. Apoia a causa dos 

garis, é justa e merecedora, bem assim a dos guardas 

municipais, segundo sua avaliação, os mesmos podem ajudar 

muito a polícia militar, desde que seja equipada. Cobra a 

resposta do requerimento que pede os nomes das pessoas que 

ganharam a licitação para a agricultura familiar. Ainda, 

fala da necessidade de uma audiência pública para discutir 

a PPA 2022 / 2025. Pontua que as críticas são caminhos para 

a gestão pública. Reforça da importância ao plano de 

carreira para os profissionais da educação e que salário 

justo é a valorização do profissional. Apoia os 

requerimentos dos colegas. Em seguida, a vereadora Neta de 

Tino, após os cumprimentos, fala das prioridades para o 

município contido no PPA e que a prefeita reuniu sua equipe 

´para discussões do referido documento. Comenta sobre a 

proposta da cultura, também de grande relevância. Chama a 

atenção dos moradores para o perigo dos animais soltos na 

pista, onde vários acidentes aconteceram, inclusive com 
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vítimas fatais. A vereadora sugere aos garis que procurem o 

procurador do município para melhores esclarecimentos. 

Encerra sua fala dizendo da satisfação ao lê em uma placa: 

“Recursos Próprios”. Saber que o nosso dinheiro está 

empregado em benefício da população. Na sequência,  

 

a vereadora Urania Magalhães - inicia expressando os seus 

sentimentos de tristeza por discussões desnecessárias e 

negativas que vem ocorrendo nas sessões por parte dos 

colegas vereadores e acha que esse tipo de atitude não 

contribui em nada, devendo ocupar o tempo com debates que 

venha beneficiar o município, enfatizando “Vida pessoal tem 

outro ambiente”. Na sequência, externa os seus sentimentos 

a família do senhor Valdo matutino, quando não teve 

oportunidade de solidarizar na sessão passada e em seguida 

parabeniza aos aniversariantes do mês. Na oportunidade, 

comenta sobre o momento vacinário, chama a atenção de todos 

para procurarem os postos de vacinação para a conclusão das 

doses. Ainda, a vereadora acha favorável as cobranças aos 

garis, achando importante a participação de um jurídico 

para melhor análise. Ordem do Dia: Requerimentos n.ºs 006, 

007 e 008/2021 – 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, 011 e 012/2021 de autoria 

do Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota; Requerimento n.º 

012/2021 – de autoria dos Vereadores: Juracy da Conceição 

Tavares e Antônio Luiz dos Santos Tadeu e Requerimento n.º 

013/2021 – de autoria do Vereador: Juracy da Conceição 

Tavares. 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. 
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