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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, 
para abertura do 1º período Legislativo, em 
16 de fevereiro de 2022. 

                Aos 16 (dezesseis) dias de fevereiro de 

2022, (dois mil e vinte e dois), 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, rádio ouvintes e internautas. Em nome 

de todos os colegas Vereadores, desejo a vocês boas-vindas 

ao 1º período Legislativo de 2022, que Deus nos ilumine com 

sabedoria nas nossas decisões. Amém! Em seguimento solicita 

dos Senhores Secretários a leitura das matérias do 

expediente: Convite do IBGE – Reunião de Planejamento e 

Acompanhamento do Censo – REPAC – Local Câmara de 

Vereadores, dia 17/02/2022 as 10:00hs. Of. ADM n.º 

020/2022, Excelentíssimo Sr. Encaminhar para apreciação 

desta ilustre Casa, o Relatório de Gestão do Exercício de 

2021. Requerimentos nº 001, 002, 003/2022 – de autoria 

Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota; Requerimentos nº 

001, 002, 003 e 004/2022 – de autoria da Bancada da 

Oposição: César de Souza Silva – Vereador, Ryan Matheus 

Tavares da Mota – Vereador e Solange Silveira Passos 

Crisóstomo – Vereadora. A palavra é franqueada ao Senhores 

Vereadores, faz uso da palavra o Vereador Professor César -
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que após os cumprimentos, agradece a Deus pelo retorno aos 

trabalhos da Casa. Prosseguindo, faz relatos às matérias  

 
apresentadas pelos os colegas, dando o seu total apoio, 

achando de grande relevância a Bancada da Oposição, onde 

requer o pagamento do piso salarial dos Professores para o 

ano de 2022, quando os mesmos tiveram prejuízo no ano 2020 

e até o momento não consta, ficando-os na expectativa, na 

espera que o Governo cumpra com as Leis em vigência. 

Parabeniza a gestão pela a jornada pedagógica, onde foi 

notificado a participação de palestrantes e outro nível, 

valorizando assim os profissionais em educação. Comenta 

sobre o retorno das aulas presencias, salientando o risco 

ainda presente do Covid 19 e da despreparação entre aluno e 

professor. Prosseguindo, fala sobre o convite do IBGE, é de 

grande importância para o desenvolvimento do município, 

salientando que o município precisa ficara atento, pois os 

recursos que entram no mesmo, é com base do número de 

habitantes, para que não chegue ao ponto de um grande 

prejuízo, como aconteceu em gestões passadas. Em 

continuidade de sua fala, aborda sobre o Relatório da 

Gestão que foi apresentado em audiência Pública, de grande 

relevância. Prosseguindo, parabeniza o colega Juracy, 

quando fazendo uso da sua palavra, fez pronunciamentos em 

prol a categoria educacional. Pela escassez do tempo, o 

vereador promete retorna da palavra, caso haja necessidade. 

Dando continuidade a palavra o Vereador Juracy da Conceição 

Tavares - cumprimentando a todos presente e ouvintes na 

primeira sessão do ano 2022, agradecendo também a Deus por 

mais um ano de vida e de trabalho juntamente com seus 

colegas vereadores em favor do município. Logo em seguida 

em sua fala avisa que em momento algum a sua pessoa e os 

outros vereadores deixaram de atender o povo, por ser um 
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ano muito difícil devido as chuvas principalmente no mês de 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022, onde muitas comunidades 

ficaram  

 
isoladas impossibilitadas de transitar. Em questão as aulas 

que irá iniciar na segunda-feira (vinte e um de fevereiro) 

para algumas comunidades, o mesmo afirma que ainda os 

ônibus não conseguem passar devido os poços de água que se 

encontra nas estradas, mas que mesmo com essa dificuldade, 

as localidades ribeirinhas foram atendidas, e continua 

sendo atendida pelos vereadores Joel e a vereadora Urânia. 

Em continuidade faz o seu comentário sobre o piso salarial 

que vem sendo debatido na Jornada Pedagógica durante dois 

dias, e também sobre a reunião marcada no gabinete pela a 

Professora Joseli, e achou importante pois a APLB é a voz 

dos professores. Parabeniza o Sr° Reinilson Batista Alves, 

funcionário da Embasa por ter passado em um concurso 

Federal, e comunica que o mesmo afastará da sua função no 

município. Fala também das cobranças das aulas presenciais 

feitas pelos os pais dos alunos, devido as dificuldades das 

aulas remotas. Em sua fala abre um espaço e traz um trecho 

da fala de um pai “Será se os filhos de Cotegipe lá da sede 

é melhor que o meu”. Logo em seguida fala que tem que fazer 

uma planilha para tender aquelas localidades que mais 

necessita. Trazendo também um breve comentário sobre 

passarela e a ponte da Água Piranga que foram levadas pela 

as enchentes, que não foi culpa da gestão. Em sua fala, o 

vereador César pede licença e parabeniza o mesmo pela a sua 

postura em prol da educação de Cotegipe. Logo em seguida o 

vereador Juracy dá uma esplanada sobre essa questão 

novamente e finaliza danado um boa noite a todos. 

Continuando com a palavra a vereadora Solange Mariani - 

inicia cumprimentando a todos e elogiando os seus colegas 
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de profissão. Logo em seguida inicia falando sobre o amor, 

saudando a gestão a prefeita. Parabeniza o colega vereador 

Matheus quando o mesmo levantou o questionamento do diálogo 

para rever o Regimento. Estendendo  

 
 

ao vereador Juracy pelo o seu posicionamento positivo na 

área da educação sobre o piso salarial, comentando também 

sobre o Plano de Cargo, no qual tem clausulas a serem 

debatidas e respeitadas. Em seguida comenta sobre a 

Professora Veracy, afirmando ser pioneira no que faz no 

momento na classe de educador de Cotegipe, na qual a mesma 

está fazendo um mestrado e que merece ser parabenizada, não 

somente ela como também o professor Rogério que está na 

mesma luta. Em seguida fala sobre o fato fortuito ocorrido 

na gestão atual em relação a ponte, pedindo que as pessoas 

não denegrem a imagem da Prefeita e gestão pois já foi 

ocorrido semelhante na gestão passada. E que precisamos 

distinguir o que é crítica, realidade e um fato fortuito, 

pois é questão da natureza, afirmando que todas as 

Secretarias estão de mãos dadas, em continuidade fala que a 

câmara poderia ser mais envolvida nessas questões. Pedindo 

a Deus pra que de condições para vir recursos necessários 

para melhorar as ruas e estradas das comunidades que foram 

prejudicadas. Cobrando melhora na estrada do asfalto da 

entrada de cidade. No seu tempo de fala o vereador Juracy 

pede licença e explica o porquê que ainda não foi 

concertada essa estrada. Logo em seguida a vereadora 

Solange agradece a informação. Terminando sua fala 

enaltecendo os requerimentos, e solidariza a família de 

Marquinho pela a perda do seu pai. Parabeniza o ex-prefeito 

Gonçalo Prado pela a sua passagem de seu aniversário, no 

dia dez de janeiro. Finalizando sua fala dando boa noite a 
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todos. Seguindo com a palavra a faz uso a Vereadora Urânia 

Magalhães - inicia a sua fala cumprimentando a todos, 

agradecendo a Deus por mais um ano de jornada, em seguida 

fala das dificuldades ocorridas não somente pela a 

pandemia, como também as enchentes que  

 
afetaram as comunidades, principalmente as ribeirinhas. 

Mostrando sua admiração pelo o vereador Toinho, Joel que 

viu de perto, e de ter dado acesso a essa população. 

Agradecendo e parabenizando a prefeita junto com os 

deputados, Kaká Leão e Antônio Henrique pela a aquisição 

demais uma ambulância para o município. Mostrando também a 

sua felicidade de estar buscando uma também para a 

comunidade de Macambira, que é a unidade de saúde com mais 

dificuldade de acesso, que devido essa nova ambulância, 

abriu brecha para levar uma ambulância para essa unidade. 

Em questão ao piso salarial diz não ser da área da 

educação, mas que estará sim se for convidada junto ao 

jurídico e a secretaria de educação na reunião dia vinte e 

quatro para ouvir de perto. Sobre o retorno da aulas 

presenciais como mãe, está torcendo para que dê certo, pois 

não é fácil. Finaliza dando apoio aos requerimentos dos 

colegas e reforçando para que os pais levem seus filhos 

para tomar a vacina do Covid. Dando continuidade a palavra, 

faz uso o Vereador Matheus de Raniere - inicia a fala 

cumprimentando a todos, na oportunidade agradece a Deus e 

pede desculpa as pessoas que ainda não conseguiu conversar, 

explicando sua situação e motivo do qual se afastou alguns 

dias dos seus trabalhos, devido ter testado para a covid. 

Em continuidade afirma que mesmo assim ainda conseguiu 

atender algumas comunidades, e sentindo-se que não 

conseguiu atender de forma mais ampla a comunidade de 

Jupaguá, mas que fez o que pode com ajuda de pessoas 
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amigas, pedindo desculpa. Na oportunidade enfatiza o 

reforço da vereadora Urânia para que os pais levem seus 

filhos para vacinarem. Comentando sobre o seu requerimento 

que o mesmo mandou para o vereador César e Solange, para 

presidente sobre a questão do diálogo sobre o Regimento, e 

logo em seguida dá a sua explicação o necessário desse 

dialogo, porque não foi Joel, Reginaldo, ou  

 
 

ninguém que passou que é culpado pelo o Regimento, mas que 

o mesmo está procurando solução que facilite o trabalho de 

todos, que com esse período que ficou parado a Câmara, 

percebeu a necessidade da sua gestão de Câmara, a cobrança 

do povo, a satisfação em ver tudo isso. Em continuidade o 

mesmo fala dos questionamentos feitos nos grupos de 

Whatsapp por algumas pessoas _ “os vereadores já não fazem 

nada e já vai ficar dois meses de folga?”. Devido a isso o 

mesmo pede para que todos se reavaliem para que essa 

situação não venha mais acontecer e ficar como ficou, mas 

que infelizmente faltou dialogo e atitude mais severas, o 

mesmo pede mais unidade e dialogo um com o outro. Pedindo 

espaço a vereadora Solange, cedido pelo mesmo, o parabeniza 

pela as suas colocações. Logo em seguida o vereador Matheus 

agradece a vereadora Solange e aproveita fala sobre da 

importância de ter professores na Casa. Sobre a educação o 

mesmo comenta sobre Cesar falar em recursos, aproveita a 

fala sobre a ida na reunião da audiência pública ocorrida 

na Casa. Repudia a colação do vereador Juracy no sentido de 

o mesmo ter falado pra não bater panela, o vereador Matheus 

diz sim pois a população deve ir atras dos seus direitos e 

se precisa bater panela para isso, deve batera até 

caldeirão. Comenta sobre as reformas das escolas que vem 

sendo cobradas, pedindo explicação para isso, se tem 
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recurso o que falta para solucionar esse problema para que 

as escolas recebam os alunos. Em continuidade mostra a sua 

satisfação em ver a quantidade de pessoas na Casa, em 

especialmente Lázaro que está presente em todas as sessões. 

Agradecendo a Deus que mesmo com as dificuldades provocadas 

pelas chuvas, mas que não perdemos nenhuma vida devido a 

isso, como em outras cidades. Na oportunidade parabeniza 

Reinilson pela a  

 
 

conquista de passar em um concurso, logo em seguida fala da 

sua indignação diante as obras não finalizada no município, 

principalmente em alguns pontos como na rua do Restaurante 

de Branco e do bar de Neguinho. Fazendo apelo para o 

cidadão que escuta a câmara que entenda que quem tem o 

poder de executar é o executivo, a Câmara só cobra, o mesmo 

afirma que há recurso no município para fazer, só não faz 

por falta de atenção. Parabeniza a melhoria na estrada do 

Bandeira, pedindo desculpa aos colegas por ter ultrapassado 

o tempo, e finaliza sua fala despedindo-se de todo. Dando 

sequência aos trabalhos, a vereadora Celia Maria (Neta), 

que após os cumprimentos, em especial aos presentes, faz 

agradecimentos a Deus por retornar a Casa, desejando aos 

colegas vereadores que consigam realizar todos as suas 

conquistas. Comenta ô ser Professor, cargo de grande 

reconhecimento, pois é dele que nasce outras grandes 

profissões. Prosseguindo, parabeniza o presidente da casa 

por sua ava em disponibilizar ajudando os ribeirinhos no 

momento tão necessitado, juntamente com alguns colegas 

vereadores. Em questão dos estragos nas estradas provocadas 

pelas grandes chuvas, a vereadora pontua que a gestão fará 

no momento oportuno, de acordo a necessidade de cada uma. 

Em tempo, faz agradecimentos aos moradores de comunidades, 
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que disponibilizaram no que foi possível para ajudar os 

necessitados no período de chuva, em especial a D. Darcy e 

Zé Matutino. Em sequência, o vereador Toinho Cidadão, faz 

cumprimentos, inicia falando sobe o que passou no período 

chuvoso, salientando dos recursos que foi dado entrada no 

município, oriundos a reposição de recuperação de estradas 

e ainda sem conclusão, comenta que com paciência tudo se 

resolverá por parte do Poder Executivo e sua equipe. 

Enfatiza  

 
 

que o diálogo é o caminho para tudo. Em seguida, fala de 

sua preocupação da volta as aulas presencias e que as 

estradas no momento não oferecem condições de tráfego, 

achando que o momento não é propício. Em prosseguimento de 

sua fala, faz agradecimento ao Poder Executivo pelo apoio 

dado em ajudar  

as pessoas necessitadas, que tiveram nas casas inundadas, 

provocadas pela as chuvas, fazendo também agradecimentos ao 

presidente da casa, o senhor Joel do Bonfim Alves, por 

disponibilizar o veículo UNO, para ô transporte de 

alimentos às localidades afetada pelas grandes chuvas. Com 

a sequência em seguimento, o vereador Dandan, faz os 

cumprimentos, em especial aos presentes e agradece a Deus 

pelo retorno aos trabalhos do Legislativo. Em seguida, 

comenta sobre as dificuldades que a gestão se encontra em 

administrar uma cidade, principalmente neste período de 

chuva, necessitando de oposição nos estragos, causados pela 

grande cheia, salienta dos direitos do cidadão que devem 

ser igualados, sem restrições. Continuando, comenta também 

sobre os direitos de cada um, a exemplo do professor e 

gari, que lutam em busca dos seus direitos e se 

disponibiliza as classes para ajudar juntos em busca de 
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soluções positivas. Em momento continuo de sua fala, não 

deixa de agradecer as pessoas que disponibilizaram no 

favorecimento de cestas básicas e outros utensílios as 

pessoas afetadas pelas chuvas. Comenta sobre o retorno das 

aulas, onde aluno e professor vão encontrar dificuldade, 

sem falar das estradas que não oferece condições nenhuma de 

trafego. Finaliza fazendo uma reflexão “Executar com 

clareza, positividade e sem política, faz a diferença. 

Ordem do Dia: Requerimentos nº 001, 002, 003/2022 – de 

autoria Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota; 

Requerimentos nº 001, 002, 003 e 004/2022 – de autoria da 

Bancada da  

 
 

Oposição: César de Souza Silva – Vereador, Ryan Matheus 

Tavares da Mota – Vereador e Solange Silveira Passos 

Crisóstomo – Vereadora. A palavra é franqueada novamente no 

sentido de debater as referidas matérias mencionada acima e 

são postos em votação, verificando a aprovação por 

unanimidade. Nada mais havendo a se tratar. 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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