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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 09 de março de 

2022. 

                Aos 09 (nove) dias de março 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: Urânia 

Santiago Magalhaes Neta – Presidente em Exercício, Uandros 

Santana de Oliveira – 1º Secretário e Célia Maria Mariani 

Passos Chaves – 2ª Secretária. Feita a chamada dos 

Vereadores, verifica-se (07) presenças e (02) ausências. 

Sob a proteção de Deus e em nome da Comunidade, a Senhora 

Presidente em exercício abre a Sessão, saúda os presentes, 

rádio ouvintes e internautas. A Srª. Presidente em 

Exercício justifica as ausências dos Vereadores: Joel do 

Bomfim Alves e Antônio Luís dos Santos Tadeu. Prosseguindo, 

solicita da 1ª Secretaria a leitura da Ata da Sessão 

anterior para apreciação do Plenário, quando foi aprovada 

com ressalvas. A Sr.ª Presidente em exercício faz leitura 

do Salmo 25 e lê uma mensagem em homenagem ao dia 08 de 

março Dia Internacional da Mulher. Em seguimento solicita 

dos Senhores Secretários a leitura das matérias do 

expediente: Requerimentos nº 003 e 004/2022 – de autoria 

Vereador Uandros Santana de Oliveira e Requerimentos nº 005 

e 006/2022 – de autoria do Vereador Ryan Matheus Tavares da 

Mota; A palavra é franqueada ao Senhores Vereadores, faz 

uso da palavra o Vereador Juracy da Conceição Tavares - 

cumprimentando a todos e felicitando em nome de Netinha a 
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todas as mulheres do Brasil, da Bahia e de Cotegipe pelo o 

seu dia, dia esse oito de março (Dia Internacional das 

Mulheres). Logo em seguida ler uma bela mensagem em 

homenagem para todas as mulheres. Parabenizando a sua 

colega Solange pelo o seu aniversário explicando a sua 

falta que no dia estava em Barreiras, parabenizando também 

a funcionária da Casa Dona Nininha que também completou 

mais um ano de vida. Em continuidade fala sobre as 

dificuldades que os alunos de algumas comunidades estão 

tendo para estudar devido as estradas que estão ainda em 

manutenção, fazendo um breve comentário que não tem nem 

previsão de quando vão terminar de consertar a estrada, 

devido as cheias. Comenta também que precisa de um monitor 

dentro do ônibus escolares para está monitorando esses 

alunos para não acontecer algo grave com os mesmos. Pedindo 

paciência para os pais que cobram melhoria nas estradas que 

entende mais as maquinas estão na Jacarezinho na estrada do 

Iraque, que estão tomando medidas cabíveis mais é de acordo 

pode trabalhar. Em continuidade comunica que recebeu uma 

ligação do Secretário do Meio Ambiente Reginaldo Mota, 

pedindo para entrar com um requerimento pedindo a presença 

na próxima sessão para falar sobre o Projeto Meio Ambiente, 

enfatizando o vereador Juracy comenta um pouco sobre a 

Palestra que houve na parte da manhã com o mesmo 

Secretário. Finalizando sua fala com um boa noite a todos. 

Dando continuidade da palavra, a vereadora Neta (Celia 

Maria) - faz agradecimento aos colegas pelas felicitações e 

em nome da Prefeita Marcia Sá Teles, parabeniza todas as 

mulheres Cotegipanas, enfatizando que a mesma anseia uma 

Cotegipe como uma Cidade de destaque no Oeste Baiano, 

destacando também a colega Solange, ex-prefeita que foi 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
17 de Março/2022 03

 
 
preconizada da política de Cotegipe, parabenizando-a. Em 

seguida, comenta sobre as falas do colega Juracy, onde fala 

do arrastamento dos transportes, mencionando que faz parte 

e memoriza uma frase de uma escritora, Cora coralina_ “ O 

que vale na vida não é o ponto de partida e sim a 

caminhada”. Em prosseguimento de sua fala, comenta sobre a 

questão do lixo, onde em reunião, foi abordado Cotegipe 

sustentável e faz a divulgação da coleta do lixo nas 

comunidades, com dia e horas, facilitando assim os 

catadores que fazem o movimento sustentável. Após vários 

relatos, finaliza mandando um grande abraço ao 

aniversariante do mês, o senhor Gente Boa.  

Em prosseguimento com a palavra, faz uso o Vereador Prof. 

César - Que faz cumprimentos em especial ao senhor Nilton 

Augusto que se encontra presente no recinto da Casa. Em 

seguida, dar o seu apoio aos requerimentos dos colegas 

vereadores. Após isso, traz ao conhecimento de todos de uma 

situação triste no que se refere a educação, mencionando a 

comunidade do Barro Vermelho com destino a sede, do 

transporte escolar que conduz alunos, achando que o mesmo 

não tem capacidade, por ser de pequeno porte para a 

transformação desses alunos, trazendo situação 

desconfortável para os mesmos, onde é sabedor da existência 

de inúmeras crianças e registra solicitando urgente da 

necessidade de um monitor para melhor acompanhamento dos 

mesmos e deixa claro em suas colocações que é um direito do 

aluno, visto que os recursos veem direcionados para esse 

fim, sem ter que deixar nenhum aluno para traz. Em 

seguimento, parabeniza os organizadores pela iniciativa do 

movimento da cidade, com a realização do Campeonato 

Society, sendo esses Mizael e Preá, dando o seu total 
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apoio, iniciativa essa que é de grande importância para o 

desenvolvimento do município, onde foi detectado a presença 

do público no campo e na oportunidade, solicita do 

Secretário responsável, o conserto de uma parte do muro que 

se encontra em aberto, provocado pelas fortes chuvas, 

achando ainda que com o concerto, pode-se até cobrar 

entrada simbólica dos visitantes para a manutenção do 

mesmo. Em seguimento parabeniza a mulher pelo o seu dia, 

com suas lutas e conquistas, mas acha que as mesmas estão 

além do que era para ser, há exemplo de seus salários e que 

a sua participação deveria estar em todo ambiente, visto 

que os direitos são iguais. Prosseguindo com sua fala, 

comenta sobre a questão do destino do lixo, salientando que 

os municípios terão que criar / promover mecanismo para o 

destino deste de forma correta, não podendo deixa-lo a sol 

aberto, como acontece aqui e em outras cidades, é preciso 

que se faça um trabalho de conscientização, principalmente 

na separação, sugerindo a coleta pela RETEC a municípios 

pequeno, considerando uma estratégica muito importante para 

municípios pequenos. Finaliza comentando novamente sobre o 

piso salarial dos profissionais da educação, falando da 

importância de valorizar esses, que tanto se dão de se, com 

zelo e cuidados na sala de aula e espera que na reunião  

vindoura com participação da gestão e outras integrantes, 

consigam um percentual condizente com a realidade dos 

mesmos, atendendo assim as expectativas da classe como 

também a do município, ficando assim motivados para seguir 

o caminho que ora foi escolhido Em tempo, solicita da 

presidente em exercício, cópia da Ata da segunda sessão, 

devidamente assinada pelos presentes. Em continuidade com a 

palavra, a Vereadora Solange Mariani - Cumprimentando a 
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todos presente, destacando a presença de Nilton Augusto. 

Fala também da causa de Netinha que passa por um momento 

difícil. Dando um boa noite aos rádios ouvintes, a 

comunidade Cotegipana como um todo, em especial as 

mulheres, desejando a todas todo o espaço do mundo. 

Agradecendo a vereadora Neta por referendar o seu nome e ao 

vereador Juracy por referendado a data do seu aniversário. 

Em continuidade faz uma reflexão maravilhosa sobre a mulher 

como toda, parabenizando a Presidente Urânia por Presidir a 

Câmara justamente naquele dia, sendo uma mulher dedicada 

nas suas ações como mulher.  Logo em seguida falada sua 

trajetória de vida no município e dificuldades por ser 

mulher e espelhando outras mulheres na sociedade. Apontando 

vários nomes de mulheres que estão lutando para alcançar 

seus objetivos como atual Prefeita Márcia Sá Teles e a 

primeira mestranda Prof. Veracy na área da educação. 

Pedindo uma salva de Palmas para todas as mulheres. Em 

continuidade fala sobre a sua ida no Povoado do Maracujá 

para apanhar um cidadão, comentando da dificuldade na 

estrada e a importância de colocar uma máquina para tampar 

alguns buracos que atrapalha a vida do cidadão. Comenta 

também sobre as cobranças dos ônibus escolares, e a falta 

de água nessa comunidade que há trintas e três dias que não 

tem. Fala também da sua ida na comunidade da Macambira onde 

já teve melhorias nas estradas, parabenizando o trabalho de 

Antônio Feitosa, Chico da Caçamba e alguns da comunidade 

que contribuíram e também a deputada Jusmari por ter a 

sensibilidade de dispensar uma máquina para trabalhar no 

município. Relatando que na Casa entrou alguns 

requerimentos e aproveitando a oportunidade verbalmente, 

solicita mais atenção na comunidade do Maracujá. Reforça a 
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cobrança do vereador Mateus e Dandan Santana sobre a 

iluminação da Vila São José, solicitando manilhas também na 

estrada, e orientação para as pessoas que constroem casas 

nesse local devida as cheias. Elogiando os requerimentos de 

todos seus colegas. Comenta sobre os ônibus escolares e as 

dificuldades das estradas, principalmente a do BA-449, onde 

necessita de urgência para fazer um desvio, que busque um 

acordo com os dois municípios para resolver essa questão. 

Fazendo um breve comentário sobre a situação dos lixos, que 

o pessoal se atente ao horário que o carro do lixo passa, e 

sobre o piso salarial dos professores. Finaliza com um boa 

noite a todos. 

Dando continuidade a palavra franqueada, faz uso o Vereador 

Dandan - Que faz os cumprimentos, e, especial aos 

presentes. Faz agradecimento a Deus por mais um dia de 

vencido, parabeniza os aniversariantes do mês e nome da 

mulher, comenta sobre esse dia e se dedica esse para a sua 

mãe, Dona Cidelcina, denominando-a como uma guerreira. 

Inicia falando sobre a questão do transporte escolar, 

quando as estradas não dão acesso nenhum aos mesmos, 

questão está já mencionada em sessões passadas, 

considerando uma situação muito triste por parte de alunos 

que precisa ir à escola é lamentável, na oportunidade, 

cobra a presença do Secretário de Infraestrutura à Casa, 

trazer uma logística de trabalho nesse sentido, solicitando 

ainda da gestão, um olhar mais amplo a esses jovens. Em 

seguimento, comenta sobre a Assistência Social e de como 

está a demanda do Serviço de Convivência. Solicitando 

também verbalmente a presença do Secretário dessa 

Secretaria para dar maiores esclarecimentos sobre esse 

assunto. Faz comentários em relação a falta de manutenção 
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das bombas nas comunidades, salientando que é preciso mais 

atenção da Secretaria competente. Na oportunidade 

parabeniza o senhor Secretário do Meio Ambiente, na pessoa 

de Reginaldo Mota, que ora ocupa pelo passo de iniciativa 

do Projeto Despertar. Comenta sobre a retirada do telhado 

da Praça da Bíblia que se encontrava em andamento, 

enfatizando que irá buscar informação para que fique claro, 

o povo precisa saber, sem comentários de terceiros. Ainda, 

faz comentários sobre a demanda do início do campeonato no 

município, parabenizando os organizadores nas pessoas de 

Mizael e Preá pelo incentivo, solicitando em seguida, apoio 

da gestão e se coloca à disposição dos mesmos. Continuando, 

comenta sobre os seus requerimentos da pauta, sinalizando-

os da suma importância e requer da gestão apoio aos mesmos. 

Em seguimento, fala sobre a limpeza da Vila Santana, 

solicitando também da gestão apoio neste sentido, 

enfatizando que o benefício é para o povo e não para a sua 

pessoa. Apoia os requerimentos apresentada pelos colegas 

vereadores. Agradece a sua participação, como também a 

presença do público presente na Casa. Em prosseguimento a 

palavra, faz uso o Vereador Matheus de Raniere - 

Cumprimentando a todos, parabenizando todas as mulheres da 

Casa e também a funcionária dona Nininha. Parabenizando 

também a presença de Lazaro, Nilton Augusto, Netinha e 

Geninho. Fala da causa de Netinha e que irá sim ajuda-la, 

comentando também da causa de Ana Cristina. Mandando um 

abraço as comunidades das margens do Rio, na qual recebe 

muitas cobranças. Comentando do porque as vezes não vai na 

Tribuna. Mandando também um abraço a comunidade do Bandeira 

em nome de Junior Baiano, aproveitando a oportunidade 

convida a todos para estarem nesse local no domingo onde 
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haverá um torneio de sinuca e noite haverá uma festa. Fala 

da importância de Jupaguá, do que as pessoas tem 

questionado, sobre a desunião, e o mesmo comenta que desde 

o início vem pedindo união entres todos independente do 

lado político com o povo, dizendo ainda que com ausência do 

vereador Toinho, as cobranças triplicam, pois o mesmo 

estando na comunidade desafoga a Prefeitura e um colega 

Vereador, falando ainda que seu colega tem o apoio da 

Prefeita onde facilita as questões.  Mostrando que tem 

dificuldade em encontrar esse apoio da Prefeita.  Comentado 

do descaso que está na comunidade da Macambira e também em 

Jupaguá na questão do lixo, falando que a Deputada já 

conseguiu uma máquina para visibilizar essa situação, 

questionando que a Prefeitura podia fazer isso. Enfatiza o 

nome de algumas comunidades que já deveriam ter facilidade 

de trafegar pelos os recurso que já foi entrado no 

município, comentando das cobranças dos pais sobre os 

ônibus escolares que estão parados. Respondendo ao vereador 

Dandan sobre seu questionamento, o vereador Mateus fala que 

a irresponsabilidade é da Secretaria de Infraestrutura, 

Secretaria de Educação, executivo, pois o seu papel é 

fiscalizar. Afirmando que não tem explicação os transportes 

estarem parado da forma que foi, poderia adiar as aulas 

solucionar e iniciar novamente. Cobrando melhorias na 

estrada da Comunidade do Pau-Ferro. Logo em seguida o 

vereador César pede licença para opinar e afirma que 

realmente a estrada esta vergonhoso, que o pessoal da 

comunidade já fez dois mutirões próprio para solucionar. Em 

seguida adentra a vereadora Neta afirmando que isso é 

politicagem, rebatendo a sua fala o vereador César afirma 

que não é politicagem, pedindo mais respeito, e que não 
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considera a fala da vereadora, concluindo diz que a 

situação do Pau-Ferro, Daniel, Barreiro Grande, a situação 

é de calamidade, mostrando a sua indignação, falando que 

essas comunidades foi onde o vereador Juraci teve muitos 

votos. Com isso o vereador Juracy pede um tempo para falar, 

onde o mesmo confirma que essa estrada já foi recuperada 

ano passado. Volta a fala do vereador Mateus, o mesmo 

comenta que a estrada do beija-mão já tem seis anos que não 

passa máquina, cobrando mais atenção nesse local. Cobrando 

também melhoria nas ruas do Setor Vista Verde do município. 

Comentando também sobre o telhado da Praça da Bíblia, 

mencionando o Secretario que seria bom ele ter vindo para 

explicar, mas que infelizmente não teve como. Sobre a 

infraestrutura, comenta sobre a bomba do Vaquetal, pedindo 

a solução dessa bomba. Em seguida Solange pede a fala, 

concedida pelo o vereador Mateus, a mesma parabeniza-o pela 

a postura e luta. Falando da situação da estrada da 

Comunidade da Lagoa Feia, e a do Povoado do Maracujá. Em 

seguida espaço cedido para a vereadora Neta que explica que 

no Povoado do Maracujá tem dois poços, na qual houve 

reunião com a Seu João para eu o poço fosse ligado durante 

uma hora, mas que o mesmo liga e não volta para desligar, 

propondo que se todos os vereadores quiserem marcar uma 

reunião para ver aquela realidade. Passando a fala para o 

vereador Mateus cobrando um funcionário para ligar essas 

bombas. O vereador Uandros pede licença para falar, pedindo 

respeito a pessoa do senhor João, pedindo também para que a 

vereadora Neta falasse no microfone o que citou. Em 

continuidade a vereadora responde “quem está desrespeitando 

seu Joao? Logo em seguida o vereador Uandros responde que 

não citou nome de ninguém. Na oportunidade do exemplo da 
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Vila Santana onde teve uma reunião, onde o secretario 

estava presente, junto com a comunidade e dois rapazes para 

fazer a manutenção da encanação assim resolvendo o 

problema, afirmando que é isso que o vereador quer, 

finalizando parabenizando o mesmo. Com a fala novamente do 

vereador Mateus parabeniza seus dois colegas que estão 

buscando melhorias com o Deputado, afirmando que o mesmo 

está programando para ir também nesse mesmo intuito. 

Falando também que o Deputado Otton de Alencar mandou uns 

protocolos de energia, dizendo que a energia da Localidade 

Lagoa da Vaca, não pode colocar devido as estradas. 

Ressaltando que entrou nove milhões durante dois meses, 

fazendo um questionamento aos seus colegas de base, que o 

mesmo já requisitou uma diária, mas que o presidente negou 

por falta de verba, mas que observa e viu que mais tarde 

foi cedido para alguns colegas. Finalizando sua fala com um 

Boa noite a todos. Voltando a sua fala parabeniza e 

ressalta o reconhecimento do Servidor cujo nome popular 

Preá, parabeniza também o vereador Dandan pelo o Carnaval e 

pela a organização do movimento. Em continuidade pede 

atenção aos banheiros do Mercado Municipal, que as vezes 

encontra fechado, comentando também do piso salarial dos 

professores, do processo seletivo. Sobre os requerimentos o 

mesmo fala que tem o seu apoio. Comentando sobre o 

requerimento da comunidade Luiza e a Vila São José, 

finaliza sua fala perguntando ao senhor vereador Juracy 

quem é o responsável pelo transporte da comunidade Intãs. 

Logo em seguida dar continuidade a palavra a Vereadora 

Urânia Magalhães - Que cumprimenta a todos, e especial as 

vereadoras Neta e Solange em nome de todas as mulheres. Em 

seguida cobra melhorias na estrada da Lagoa Feia, que um 
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dia antes passou o dia das mulheres nessa comunidade, e 

afirma que já faz vinte anos que viu uma caçamba de barro, 

que acredita que houve reparo no mandato da vereadora 

Solange. Comenta que já foi atrás das Prefeitas dos dois 

municípios que liga essa estrada, mas a resposta que 

recebia, era que tinha que esperar as chuvas passarem, 

impossibilitando a passagem de transporte, somente de 

barco. Sinalizando que a dois meses atrás foi atrás do 

Secretário de infraestrutura onde foi passado a situação, e 

os mesmos não foram negativos, avisaram que iriam fazer, 

mas que não adiantava fazer chovendo. Há um mês atrás a 

mesma foi em busca novamente, mas não foi sucedido. Então a 

mesma fala que ontem, o senhor Valdemar que está à frente 

disso, afirmou que conseguiu uma máquina terceirizada para 

fazer o serviço. Contando também que seu pai cedeu o 

trator, mas que a balsa estava quebrada, impossibilitando a 

travessia. Logo em seguida a vereadora comenta que Antônio 

Feitosa estava com uma máquina e a perguntou se podia fazer 

o serviço, que a mesma não sabia que se tratava da máquina 

cedida pela Deputada Jusmari. Em continuação agradece a 

deputada, solicitando que os colegas procurem apoio também. 

Em sequência a vereadora Solange pede um tempo de fala, 

parabenizando a vereadora Urânia pelo seu trabalho.  Sobre 

as diárias a vereadora fala que está de apoio ao vereador 

Matheus. Em continuação esclarece sobre a questão da praça 

da Bíblia, sobre a retirada do telhado. Finalizando sua 

fala apoia os requerimentos dos colegas, mandando um abraço 

para todas as mulheres. ORDEM DO DIA: Requerimentos nº 003 

e 004/2022 – de autoria Vereador Uandros Santana de 

Oliveira e Requerimentos nº 005 e 006/2022 – de autoria do 

Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota. A palavra é 
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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. A Sr.ª Presidente em exercício 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: Urânia Santiago Magalhães Neta, Uandros 

Santana de Oliveira, Célia Maria Mariani Passos Chaves, 

César de Souza Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange 

Silveira Passos Crisóstomo e Juracy da Conceição Tavares. 
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