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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 16 de março de 

2022. 

 

                Aos 16 (dezesseis) 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: 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. O Sr. Presidente. 

Prosseguindo, solicita da 1ª Secretaria a leitura da Ata da 

Sessão anterior para apreciação do Plenário, quando foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida solicita dos Senhores 

Secretários a leitura das matérias do expediente: Parecer 

n.º 001/2022 - A Comissão de Justiça, Legislação, 

Comunicação e Redação Final, referente ao VETO TOTAL ao 

Projeto de Lei nº 300/2021, - Lei de incentivo à cultura 

que cria o  “progrma prata da casa”  que estabelece a 

obrigatoriedade de disponibilização de grupos, bandas, 

cantores, instrumentalistas, artistas locais, em eventos 

artistcos regional  que contem  com o financiamento público 

municipal. Requerimentos nº 005 e 006/2022 – de autoria 

Vereador Uandros Santana de Oliveira e Requerimentos nº 001 

e 002/2022 – de autoria da Vereadora Solange S. P. 

Crisóstomo; Requerimentos nº 004 e 005/2022 – de autoria 
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Vereador Joel do Bomfim Alves; Requerimento nº 002/2022 – 

de autoria Vereador Antônio Luís dos Santos Tadeu e 

Requerimento nº 008/2022 – de autoria dos Vereadores César 

de Souza Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange S. P. 

Crisóstomo e Uandros Santana de Oliveira. O Sr. Presidente 

convida o Sr. Reginaldo Mota Alcântara – Secretário de Meio 

Ambiente Municipal para fazer uso da Tribuna Livre, 

requerido pelo Vereador Juracy da Conceição Tavares, 

solicitando do mesmo, explanações das ações dos seguintes 

temas: Plano Municipal de Saneamento Básico; Projeto de 

coleta e compostagem do lixo orgânico e Projeto vozes que 

vai trabalhar com Educação ambiental.  A palavra é 

franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da palavra o 

Vereador Prof. César – Fazendo os cumprimentos, em especial 

o pessoal da cultura que se encontra presente, parabeniza o 

Secretário do meio ambiente, o Senhor Reginaldo Mota, pelas 

clarezas em suas colocações. Seguindo, externa os seus 

sentimentos à família Medrado pelo falecimento do senhor 

Lino. Deixa registrado o seu apoio ao Projeto 300 e 

discorre sobre o veto do mesmo, quando era de grande 

importância, uma ideia brilhante, antecipa o seu voto 

contra, justificando suas razões. Em seguimento, comenta 

sobre a educação em relação a paralização Nacional que 

houve desses profissionais, em busca de um piso salarial 

condizente, piso esse que muitos municípios estão, se 

negando a repassar sendo de direito aos mesmos. Parabeniza 

a APLB a nível de Estado, pelos movimentos realizados em 

Salvador, como também a nível regional e local, 

parabenizando a cada um que se fez a frente e interroga, 

porque Cotegipe não aderiu a essa paralização? Mas acredita 

que novamente em reunião vindoura com a gestão e outros 
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integrantes, ficando os mesmos na expectativa de uma 

concretização dessa pauta, saindo de lá com a proposta que 

seja condizente dentro da realidade do município, como 

também para a categoria, dando assim seguimento aos 

trabalhos. Em andamento do uso da sua palavra, o vereador 

questiona sobre o transporte escolar que se encontra 

quebrado, impedindo assim que os alunos cheguem à escola, 

como professor, solicita apoio para que seja solucionado 

essa situação. Faz comentários sobre o requerimento dos 

colegas que se refere a atravessa de Neguinho, é de suma 

importância, pois é de muito acesso, se encontra totalmente 

intransitável, solicitando em seguida do secretário de 

infraestrutura como também da gestora a priorização neste 

sentido, considerando uma questão de prioridade e na 

oportunidade parabeniza a gestão por outros feitos da mesma 

que engrandece a cidade. Após vários relatos, faz 

agradecimentos ao senhor presidente da Casa Joel do Bonfim 

Alves, pelo o apoio dado à viagem que fizeram a Salvador. 

Em seguimento, faz uso da palavra, o vereador Dandan - Por 

sua vez, observa a presença do Público presente na casa, 

parabeniza os aniversariantes do mês, sem deixar de dar 

agradecimento a Deus, por mais um dia de luta. 

Prosseguindo, se mostra satisfeito com a presença do senhor 

Reginaldo Mota - Secretário Do Meio Ambiente, enfatizando 

do seu potencial no desenvolver de suas atividades, na 

procura do desenvolver e defender o meio que ora ocupa, 

parabenizando-o em seguida. Após vários relatos sobre o 

mesmo, fala em favor do seu requerimento que diz respeito 

ao Beco da Vila Santana/ Barreirinho, solicitando apoio do 

Secretário de infraestrutura nesse sentido. Prosseguindo, 

comenta sobre uma demanda triste sobre o ônibus escolar 
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tanto os que trafegam na cidade como nas comunidades, como 

também da falta de professor na comunidade da Tabatinga e 

ainda a questão do ônibus que conduz alunos à faculdade, 

que se encontra parado por falta de manutenção, solicitando 

apoio da gestão. Retorna a comentar sobre a travessa do 

Beco de Neguinho, discorrendo um pouco sobre o veto do 

poder executivo que se refere ao Projeto 300, onde o mesmo 

beneficiaria a todo o povo Cotegipanos, salientando que os 

artistas precisam mostrar o seu trabalho, tanto aqui na 

sede como nas comunidades e povoados, há existência dos 

mesmo e que o que fez foi intuito de lutar pelos direitos 

desses, mas o papel do vereador foi feito, na certeza de 

engrandecer a cidade. Agradece a sua participação. Em 

continuidade com a palavra, a Vereadora Solange Mariani – 

Cumprimentando a todos presentes, os artistas, aos 

ouvintes, e aos professores que lutam pelas as suas causas. 

Solidarizando pelo o falecimento de seu Lino, dizendo que a 

câmara irá fazer a nota de pesar. Em seguida fala da 

paralização nacional sobre o piso salarial. Parabenizando 

os professores(as) de Cotegipe – BA, que nesse dia deixaram 

de paralisar, motivo esse explicado pelo o vereador César. 

Aproveitando o contexto a mesma parabeniza o vereador, pela 

a sua transparência quando faz jus a sua classe. 

Prosseguindo comenta sobre o Projeto Prata da Casa do 

vereador Dandan, com isso fala de alguns artistas do 

município que não são reconhecidos pela sua profissão, 

dando exemplos os artistas das Igrejas como Gute, Edinho e 

Ânco. Em seguida fala da sua ideia pedindo para ser 

incorporada ao projeto do vereador Dandan, convidando a 

todos colegas vereadores para o fortalecimento a essa 

categoria dos artistas. Fala do finado Gute da sua 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

05Barreiras/BA
24 de Março/2022

 
 
importância como artista na sua vida e para comunidade. 

Parabenizando o vereador Dandan pela sua luta. Logo depois 

cobra água para a comunidade do Maracujá. Comenta também 

sobre o transporte escolar. Do requerimento fala sobre o 

aditivo da Embasa, pedindo mais esclarecimento. Agradecendo 

ao Presidente da Casa Joel Bonfim por conceder ajuda para 

fazer as audiências em Salvador, avisando que trouxeram 

dois poços artesianos e até promessas concretas para mais 

comunidades. Finalizando pedindo mais a presença de pessoas 

na Casa e dando um boa noite a todos. Dando continuidade a 

palavra o Vereador Juracy da Conceição Tavares – 

Cumprimentando a todos presentes. Parabenizando e 

agradecendo a Prefeita, o secretário de infraestrutura pela 

a solução da bomba do Gramiar, do Maracujá e também do 

Mozondó. Pedindo ao senhor João do Maracujá que ao ser 

colocado a bomba faça um vídeo agradecendo. Comenta sobre o 

transporte escolar assumindo o erro. Parabenizando ao 

Presidente Joel e o deputado por levar odontológico para a 

comunidade de Taguá. Pedindo para as pessoas tenha 

paciência que o mesmo está fazendo, o que dá ao seu 

alcance. Em seguida elogia a prefeita Marcia Sá Teles pelo 

o seu trabalho no município. Finalizando com um boa noite a 

todos. Em prosseguimento a palavra, faz uso o Vereador 

Matheus de Raniere – Que cumprimenta a todos presentes e 

ouvinte da rádio, e também todas as localidades do 

município desde as comunidades serranas até as margens do 

rio. Mandando um abraço ao seu amigo Din na comunidade da 

Jurema. Deixando a sua solidariedade à família Medrado pela 

a perda do seu Lino, pedindo também desculpa e explicando o 

motivo de não ter ido ao velório. Em seguida mostra a sua 

indignação ao transporte escolar, que tem alunos que desde 
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a pandemia, ainda não foram pra escola, reforçando que o 

município tem sim condições para solucionar esse problema.  

Enfatizando que os vereadores do PSD junto com o vereador 

Dandan colocaram o requerimento antes de iniciar as aulas 

pedindo atenção necessárias as vias que trafegam os ônibus 

escolares, pois sabiam que iriam ter essa cobrança. Dizendo 

que houve um momento de estiagem que dava para solucionar o 

problema e não foi enfatizando que não irá aceitar os erros 

da gestão. Pedindo ao secretário de infraestrutura que 

consigo um material melhor para ser colocado no trecho 

perto de Zezinho de Biano sentido Wanderley, um material 

melhor com urgência, pois o mesmo viu que já tinha colocado 

um material, mas aquele não foi suficiente para solucionar 

a questão. Pedindo atenção para o ônibus que vem do Iraque 

e entra nas Caraíbas, pois está recebendo bastante 

reclamação da quantidade de passageiros. O mesmo pede para 

que seja feita uma reunião para minimizar essa quantidade 

de pessoas. Em continuidades dá o seu apoio aos 

requerimentos dos nobres colegas vereadores. Mostrando 

novamente a sua indignação ao ônibus escolar que leva 

estudante para Barreiras, na sua fala diz “que acredita que 

muitas das mães nem sabe da situação que se encontra o 

ônibus que leva o pessoal para a faculdade”. Que muitas 

pessoas podem dizer que a prefeitura não tem obrigação de 

levar alunos para a faculdade, e o mesmo afirma que tem 

sim, que não é obrigatório, mas se o município em dois 

meses no município entrou quase dois milhões de reais, se 

não tiver a condição de disponibilizar o ônibus, ele não 

tem condição de nada. Enfatiza as cobranças novamente nas 

ruas do município, em destaque menciona Setor Vista Verde, 

entrada da Cidade que vem Wanderley, e a rua do bar do 
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Branco entre Neguinho, que naquele momento está entrando 

com requerimento, mas afirma que já faz mais de um mês 

essas cobranças pedindo melhorias nessas ruas. Prosseguindo 

lembra ao seu colega vereador Juracy sobre a questão da 

estrada de seu Júlio, pois o pessoal está cobrando, e 

também da estrada da Lagoa da Vaca, que está necessitando 

da energia mais não está podendo trafegar devido as 

estradas. Em seguida fala do seu requerimento que ainda não 

teve resposta, voltado para a limpeza das ruas, curva e a 

estrada da cidade, pois sabe que é perigoso, principalmente 

à noite, pois sempre tem animais soltos na pista e para que 

não venha acontecer algum acidente. Sobre o mercado 

municipal faz cobrança para que tenha atenção e abra os 

banheiros, pois tem pessoas das zonas rurais que precisa 

utiliza-los. Sobre as localidades sem aulas o vereador 

Mateus diz se disponibilizar para uma reunião junto com o 

colega, secretária, e prefeita o mais rápido possível pra 

saber como solucionar, para que o aluno não perca mais um 

dia de aula. Em seguida responde todos os questionamentos 

do vereador Juracy, explicando a obrigação e o dever do 

executivo e legislativo. Em sua fala ainda, diz que faz 

parte da Comissão de Justiça, e em todas as reuniões afirma 

que não votaria em nada sem discutir, dizendo ainda que ao 

chegar, tinha em cima da sua mesa um documento com 

assinatura dos dois vereadores Juracy e Neta, favorável ao 

veto, e continuação fala ao público artista que e ele e os 

demais vereadores tem poder de derrubar o veto da prefeita. 

Em continuidade o vereador Mateus fala que se tivesse 

reunido antes para falar sobre esse assunto, sugeria que 

todos sentassem com prefeita para corrigir os erros, e 

levar a solução que se agrada o povo. Recendo do público 
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aplausos. Logo depois parabeniza a melhoria na estrada do 

Bandeira. Sobre o orçamento o mesmo afirma que a gestão 

passada votou zero, enquanto a gestão atual votou setenta 

por cento de orçamento. Dizendo ainda que os vereadores 

acertaram pois o prefeito só trabalho quando está acochado, 

porque quando está livre, ele nada de embraçado e esquece 

do povo, deixando bem claro que a votação será secreto, mas 

se manifesta contra o veto. Finalizando com um boa noite a 

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

Toinho Cidadão – Faz cumprimentos, em especial ao 

Secretário de Meio Ambiente, onde o mesmo com a palavra, 

tirou dúvidas feitas pelos colegas Vereadores, 

parabenizando-o pelo o seu bom desenvolvimento na pasta do 

Meio Ambiente. Mesmo diante de tantas dificuldades. 

Continuando com a palavra, comenta sobre o estado dos 

transportes, concordando com as lamentações dos colegas, 

mas enfatiza a questão  das estradas que se encontram 

totalmente intransitáveis, provocada pelos grandes chuvas, 

comenta ainda que o Secretário responsável se desdobra com 

intuito de tentar dar acesso as mesmas e que não é desfeito 

da Gestão a questão é pesada, a mesma procura de tudo para 

solucionar o problema a maneira logística, respondendo 

ainda claramente em relação ao transporte escolar que 

conduz os alunos a faculdade. Seguindo, comenta sobre o 

Veto do Projeto de Lei n.º 300 e discorre sobre esses 

assuntos, mentalizando que dizer não é uma virtude, tanto 

quanto dizer sim, mas a gestão irá estudar/pensar o caso de 

acordo a constitucionalidade, para beneficiar/agregar esses 

artistas e em questão à rua travessa Neguinho, comenta que 

por decisão do responsável, obteve resposta que há a 

necessidade de se construir outra. Seguindo, fala sobre as 
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bombas que constantemente se encontram queimadas e que em 

conversa com o responsável, foi verificado a troca de um 

técnico competente. Finaliza comentando que não é contra a 

nenhum pedido de colegas e agradece a sua participação.         

Dando continuidade da palavra, a vereadora Neta (Celia 

Maria) – Que após os cumprimentos, faz agradecimentos ao 

Senhor Secretário de Meio Ambiente, o Senhor Reginaldo 

Mota, agradecendo ao mesmo pela sua presença na Casa, 

parabenizando a gestão pela escolha de o mesmo ocupar essa 

Secretária, por saber desenvolver esse meio, na 

oportunidade sugere ao mesmo em replantar a Praça da 

Bandeira com plantas típicas da região, dentre elas, o 

pinheiro. Após vários questionamentos, a vereadora com a 

palavra aos demais, comenta de sua pessoa em questão do 

sorriso sempre aberto, sinalizando que é uma questão de 

hábito. Seguindo, comenta que entende a preocupação de 

todos os colegas em relação ao Veto do Projeto n.º 300, 

comenta que como participante da Comissão que ora analisou 

o mesmo foi votado pela inconstitucionalidade, que fere a 

Lei de responsabilidade fiscal, salientando que não é 

contra os artistas e parabeniza mesmo pelas expectativas 

mencionado que nada pessoal. Agradece sua participação. 

ORDEM DO DIA: Requerimentos nº 005 e 006/2022 – de autoria 

Vereador Uandros Santana de Oliveira e Requerimentos nº 001 

e 002/2022 – de autoria da Vereadora Solange S. P. 

Crisóstomo; Requerimentos nº 004 e 005/2022 – de autoria 

Vereador Joel do Bomfim Alves; Requerimento nº 002/2022 – 

de autoria Vereador Antônio Luís dos Santos Tadeu e 

Requerimento nº 008/2022 – de autoria dos Vereadores César 

de Souza Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange S. P. 

Crisóstomo e Uandros Santana de Oliveira. 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. O Sr. Presidente 

dando continuidade à votação das matérias, coloca em 

votação secreta o Parecer n.º 001/2022 - A Comissão de 

Justiça, Legislação, Comunicação e Redação Final, referente 

ao VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 300/2021, - Lei de 

incentivo à cultura que cria o  “progrma prata da casa”  

que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de 

grupos, bandas, cantores, instrumentalistas, artistas 

locais, em eventos artistcos regional  que contem  com o 

financiamento público municipal. A Comissão de Justiça, 

Legislação, Comunicação e Redação Final, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal 

e o Regimento Interno desta Casa resolve: Emitir Parecer 

favorável ao VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 300/2021, na 

integra. Sala das Comissões, em 16 de março de 2022. Ass: 

Célia Maria Mariani Passos Chaves - Presidente e Juracy da 

Conceição Tavares – Relator. A palavra é franqueada 

novamente no sentido de debater a referida matéria 

mencionada acima é posta em votação secreta, o Sr. 

Presidente solicita dois escrutinadores os vereadores César 

de Souza Silva e Juracy da Conceição Tavares, para 

contagens dos votos, ficando aprovado o Parecer n.º 

001/2022 da Comissão de Justiça, Legislação e Comunicação 

Final, por 05 votos a favor e 04 votos contra. 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 
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Maria Mariani Passos Chaves, César de Souza Silva, Ryan 

Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira Passos 

Crisóstomo, Antônio Luís dos Santos Tadeu, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta. 
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