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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 23 de março de 

2022. 

 

                Aos 23 (Vinte e três) 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. Em 

seguida o Sr. Presidente convida a Senhora Vice Presidente 

Urânia Santiago Magalhães Neta para ocupar a Mesa, quando o 

mesmo requer um espaço em Plenário para expor suas 

colocações como Vereador. 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: Of. Circular da 

Secretária de Saúde – Convite para participar da VI 

Conferência Municipal de Saúde. Indicação n.º 001/2022 – de 

autoria do Vereador Uandros Santana de Oliveira – Indica a 

Exmª Srª. Prefeita Municipal a Minuta do Projeto de Lei “O 

Programa Prata da Casa”. Requerimento nº 006/2022 – O 

Vereador Joel do Bomfim Alves, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o 
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Regimento Interno desta casa, resolve: Requerer da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Cotegipe, nos termos do 

artigo 7º § 1º do Regimento Interno, que aprecie e registre 

em ata, que sua posição para formação de bancada ou bloco 

partidário será a de neutralidade. Permanecendo com a 

posição independente desde sua eleição conforme candidatura 

avulsa para Presidente da Mesa, biênio -2021/2022. Sala das 

Sessões, em 23 de março de 2022. Ass: Joel do Bomfim Alves. 

Requerimento nº 002/2022 – Os vereadores que compõe a base 

da Bancada da Situação de Cotegipe: Antônio Luiz dos Santos 

Tadeu, Célia Maria Mariani Passos Chaves, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta, 

requeremos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Cotegipe-Ba, o deferimento da formação do Bloco da Bancada 

da Situação. Ficará como Líder da Bancada da Situação o 

Vereador Antônio Luiz dos Santos Tadeu. Salas das Sessões 

em 23 de março de 2022. Ass: Antônio Luis dos Santos Tadeu, 

Célia Maria M. P. Crisóstomo, Juracy da Conceição Tavares e 

Urânia Santiago Magalhães Neta. Requerimento nº 009/2022 – 

de autoria dos Vereadores: César de Souza Silva, Ryan 

Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira Passos Crisóstomo 

e Uandros Santana de Oliveira e Requerimento nº 007/2022 – 

de autoria Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota. A palavra 

é franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da palavra o 

Vereador Joel do Bomfim Alves – Que cumprimenta a todos 

presentes, afirmando que está na bancada pela a primeira 

vez, para dá explicações sobre seu requerimento à Mesa 

Diretora, onde foi eleito na Casa, como candidato avulso e 

quer continuar na direção, pois o mesmo não que tomar lado 

de oposição, e situação. Em seguida agradece ao Secretário 

de Infraestrutura pôr da atenção a todas estradas das 
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margens do Rio Grande e também nas trocas de energia e 

agradece também ao Secretário de Saúde pela a atenção a 

essas pessoas. Dando continuidade a palavra o Vereador 

Juracy da Conceição Tavares – Faz os cumprimentos a todos, 

parabeniza a funcionária Délia pela a passagem do seu 

aniversário. Em seguida comenta sobre a sua ida nas escolas 

do Distrito de Jupaguá, elogia a todas as comunidades pelo 

o acolhimento recebido. Mandando um abraço para a Diretora 

Jucilene do Colégio Paraguaçu em Jupaguá. Parabeniza Toinho 

e Joel Bonfim pelo o esforço nas estradas. Parabeniza Joel 

novamente pelos os trabalho como Presidente na Casa, dando 

todo apoio e confiança. Em resposta ao vereador Joel Bonfim 

agradece pelas palavras e diz também que pode contar com 

seu apoio para o que de e vier. Em seguida o vereador 

Juracy comunica sobre a VI Conferência de Municipal de 

Saúde + I conferencia MUNICIPAL DE Saúde Mental que 

acontece no dia. Deixando o seu abraço ao Secretário de 

Saúde Junior Prado, Secretário de Infraestrutura Tino. Em 

seguida diz ser de família pobre mais tem responsabilidade 

de prometer e fazer. Em seguimento, faz uso da palavra, o 

vereador Dandan – Que inicia parabenizando a funcionária da 

Casa Délia, pelo seu aniversário. Seguindo, comenta sobre a 

questão de jovens Cotegipanos que procuram o espaço para 

fazer suas atividades físicas, salientando dos recursos que 

entram oriundo a isso e na oportunidade, solicita da gestão 

que faça promover uma ação que venha beneficiar aos mesmos. 

Em momentos continuo, solicita da Mesa Diretora uma posição 

se acatou e não o Veto ao Projeto de Lei. Agradece sua 

participação. Dando continuidade da palavra, a vereadora 

Neta (Celia Maria) – Que após os cumprimentos, externa seus 

sentimentos às famílias do Senhor Telécio e do Senhor 
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Firmino, pelas perdas de seus antes queridos, em 

seguimento, responde claramente o questionamento do colega 

Dandan, no que se refere ao Projeto de lei 300, mencionando 

que tudo foi feito dentro das normas legais. Na sequência, 

apoio aos Requerimentos dos colegas Vereadores Matheus e 

Joel, achando de suma importância. Continuando, a Vereadora 

comenta sobre a uma eleitora presente no público, onde de 

maneira trágica agredi e com palavra a gestão juntamente 

com o seu grupo e menciona que a mesma administra de forma 

diferenciada, jamais visto em Cotegipe. Parabeniza o 

convite da conferencia da Saúde na pessoa do Senhor Júnior 

Prado, onde nessa teve como tema, “Saúde Mental”. Agradece 

a participação. Prosseguindo com a palavra o Prof. César – 

Faz os cumprimentos, parabeniza a funcionária Délia pelo 

passagem do seu aniversário e em seguida externa  os seus 

sentimentos às famílias de Dona Dina e a de Dona Lenir de 

Faburino pelas perdas seus antes queridos, seguindo mostra 

de sua felicidade com a palestra que ora esteve presente em 

reunião, para discussão e análise do Regimento Interno da 

Casa e discorre sobre a necessidade de se fazer uma nova 

adaptação ao mesmo, no que tange a organização da Casa. 

Ainda se mostra feliz pela Bancada da situação por ter 

formado o seu bloco parlamentar, é louvável, enfatizando 

que é dessa maneira e sugere que a oposição faça o mesmo, 

para melhor chegar a uma conclusão de debates entre os 

partidos. Em seguimento, e em questão disso, fala sobre a 

respeito ao Regimento Interno desta Casa, foi retirado de 

forma arbitrária, a participação do colega vereador Dandan 

na Comissão Permanente da Casa, não respeitando o mesmo, 

deixando sem saber se a Mesa acatou ou não, o pedido feito, 

e que ainda com ou não acatamento, é preciso de uma 
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publicação dentro das normas legais e comenta que o é bom 

tem de ser divulgado. Mencionando o Município de 

Cristópolis com a divulgação do Concurso Público aos 

interessados, considerando este como uma carta de euforia 

aos contemplados. Na sequência, fala da conferencia da 

saúde, enfatizando da sua importância, pois é dessa forma 

que se coloca as fragilidades dentro seu município, ou 

melhor, onde se detecta as dificuldades encontradas em cada 

área com essa realização. Retorna a falar sobre as estradas 

do Município que dão acesso às escolas, onde foi observado 

que até o momento, há alunos que ainda não chegaram as 

mesmas, por situação de estradas difícil acesso, 

solicitando da gestão uma solução nesse sentido o mais 

breve possível. E ainda em relação ao veto do Projeto n.º 

300, o mesmo comenta que deixou de valorizar as pessoas que 

optaram em viver da música como também da cultura, é função 

do município investir nesse sentido e enfatiza que não é 

uma crítica, mas sim uma crítica construtiva, é dever do 

Executivo apoiar esse trabalho. Continuando dar o seu total 

apoio ao Requerimento do Colega Matheus, parabenizando pela 

iniciativa. Retorna a falar sobre o piso salarial dos 

Profissionais da Educação, considerando ele como uma 

bandeira baixa sem se poder levantar, memorizando o que os 

mesmos perderam em gestão  passadas, enfatizando que esses 

profissionais correm  em busca de seus direitos, mas o 

município não dar condições aos mesmos, por alegar que o 

Município não tem condições financeiras para efetuar o 

percentual adquirido à classe, em municípios que não se 

manifestou até o momento e prima com a negociação com a 

gestora, dentro da realidade e acredita e confia um 

resultado de bom senso. Agradece a participação. Em 
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prosseguimento a palavra, faz uso o Vereador Matheus de 

Raniere – Faz cumprimento a todos presente na Casa, em 

especial a Gilson, Maísa e Lazaro, e a todos. Em seguida 

Saúda a passagem do aniversário da funcionária Délia, 

parabenizando também a Secretaria de Saúde pela a 

Conferência Municipal de Saúde + I Conferência Municipal de 

Saúde Mental, pelo convite, camiseta e pela atenção dada a 

Casa, em nome da vereadora Urânia, do secretário e de toda 

a equipe. Deixando o seu abraço para Zé Bolacha, família de 

dona Edinha pela a perda. Também solidariza a família de 

Elenir, onde foi uma perca difícil e precoce. Logo depois 

faz cobrança da Secretaria de Educação sobre seu 

requerimento solicitando a presença da Secretária, pois já 

faz tempo e ainda não apareceu para prestar esclarecimento, 

afirmando que esse não é o único requisitando a sua 

presença, pedindo apoio também dos colegas para aprovar o 

seu requerimento. Dos transportes escolares o vereador fica 

indignado, e diz que não tem como chegar na sessão e não 

cobrar ou fingir que está normal, que quando é por conta da 

estrada dando exemplo da comunidade do Beija-Mão tem a ver 

com logística, e tem certos lugares que a tem a logística 

mais não tem o carro. Em continuidade comenta sobre as 

cobranças que vem recebendo dos pais que necessita desse 

transporte escolar para que seus filhos possam estudar. 

Logo em seguida durante a sua fala o vereador coloca um 

áudio da senhora Maisa relatando sua cobrança em melhorias 

na estrada para que ônibus passe pelo o local para que seu 

filho possa ir a aula. Em continuidade parabeniza a senhora 

Maisa pela a coragem de se expor. Na educação ainda, 

comenta sobre o piso salarial que acredita que a prefeita 

Márcia Sá Teles está analisando e que na quarta-feira que 
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vem vai estar sim durante a sessão para parabenizar, pois 

não merece ter uma classe desvalorizada no município, 

depois de um período muito difícil de readaptação. Relata 

sobre o seu requerimento de quebra-molas, cobrando mais 

quebra-molas em alguns lugares. Em continuidade fala da sua 

ida em Jupaguá relatando da dificuldade que estão tendo de 

levar os alunos na Barroca, na qual é o carro do vereador 

Toinho que está levando esses alunos, então o mesmo tem 

mais a falar sobre essa situação, cobrando mais atenção a 

esses alunos. Pedindo solução também na Água Piranga está 

nessa dificuldade. Logo em seguida parabeniza a equipe da 

limpeza, em nome de Galego e equipe, pela a luta e pelo o 

empenho com o povo. Faz cobrança pela melhor qualidade de 

vida da população, pois todos pagam imposto para isso, 

comentando também sobre o vídeo de Edmilson onde sinalizou 

um protesto pescando nas ruas, reivindicando os seus 

direitos como cidadão. Trazendo um acontecimento sobre o 

velório, onde teve pessoas durante o cortejo, tiveram que 

passar na lama, mostrando indignação o vereador afirma que 

é falta de humanidade com as ruas da cidade. Pedindo para 

que os cidadãos se manifestem e para que consigam entender 

a situação que está o nosso município, dizendo que isso não 

é política e sim descaso. Sobre a ação social, o vereador 

Mateus diz que viu o vereador Toinho acompanhou em Jupaguá 

e espera que comente em sua fala sobre isso. Parabenizando 

a atitude da ação social do vereador acompanhar e espera 

que acerte que ele como ninguém se enquadra em receber. 

Parabeniza também o trabalho da Psicóloga Juliana Dumas por 

atender as demandas do município. Em continuidade fala 

sobre a saúde, que vem recebendo cobranças em relação aos 

trabalhos da equipe de Endemias, e o mesmo afirma que o 
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Secretário afirmou que já está sendo solucionado essa 

questão para voltar aos trabalhos. Pedindo que a população 

em relação a saúde procure os vereadores, secretarias, e a 

Prefeitura, logo depois parabeniza as cobranças do vereador 

Dandan pela a luta que vem tendo com as meninas do UDEV, 

salientando as palavras do vereador César por parabenizar a 

prefeita pela a cobrança, e pela resposta com ação. Em 

seguida cobra atenção de Janúsia Kelle, que teve movimento 

no Borrachudo, por não ter convidado a Câmara, mas 

parabeniza pelo seu trabalho. Pedindo que os vereadores e 

todas as secretarias do município se unem e marque um dia 

para que todos vão no gabinete da prefeita, cobra para 

fazer o desvio de Jupaguá.  O vereador Mateus ainda afirma 

que se a prefeitura não ter condição para fazer, o mesmo 

juntamente com o vereador Toinho, na qual os dois foram os 

mais votados nesse Distrito se disponibiliza a fazer, pois 

tem condição de fazer o desvio. Se disponibilizando a 

afirmar e resolver essa causa. Finalizando sua fala com um 

boa noite a todos. Em continuidade com a palavra, a 

Vereadora Solange Mariani – Faz uso da palavra, na qual 

admira urania na presidência justamente no mesmo da mulher, 

saudando a senhora Maísa pela sua presença, em nome da 

mesma cumprimenta a todas as mulheres do município de 

Cotegipe e todas as vereadoras, parabenizando também pela a 

sua coragem e determinação por estar presente. Em 

continuidade a mesma cumprimenta a todos. Parabenizando a 

funcionária Délia pela a sua passagem do seu aniversário. 

Solidaria as famílias que perderam seus entes queridos. 

Parabeniza o vereador César pelas as sinalizações 

importantes, e junto construir um pacto para melhorar o 

regimento. Parabeniza o vereador Joel Bomfim por sentar na 
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cadeira da bancada e também pela a humildade. Comenta 

também da reunião na parte da manhã naquele dia. Fala da 

importância da presença da Secretária de educação Joseli 

para dá esclarecimentos a todos. Fazendo um breve 

comentário sobre a questão do piso salarial dos professores 

que vem sendo sempre debatido pelo representante da APLB, o 

vereador César. Diz que classe dos professores do município 

vez certo não paralisar em respeito a prefeita, a gerencia 

de educação, pois a mesma precisa de um tempo pra pensar. 

Sobre as estradas a vareadora faz cobranças em algumas 

estradas das margens do Rio. Cobra do vereador Juracy mais 

atenção na comunidade do Maracujá na questão da água, 

também na reforma do Rio Grande. Em seguimento fala da 

Conferencia, agradecendo a vereador Urania equipe pela 

atenção e zelo por distribuir camisetas. Aprovando todos 

requerimentos, parabenizando pelo o requerimento do 

vereador Matheus. Elogiando Juracy pelas as suas idas em 

comunidades, mas que o transporte escolar está precário. 

Finaliza sua fala sobre a dificuldade dos moradores das 

comunidades da Água Piranga, cobrando agilidade para a 

solução do desvio. Pedindo desculpa a presidente por passar 

do tempo e se dando boa noite a todos. Em prosseguimento 

com a palavra, faz uso o Vereador Toinho Cidadão – Faz os 

cumprimentos, parabeniza a funcionária da Casa Délia, pelo 

passagem do seu aniversário, dar o seu total apoio às 

matérias apresentada pelos colegas Vereadores, e seguindo, 

responde claramente em relação aos transportes do Município 

que estão na rota, especificando locais de trânsito e 

destino dos mesmos sem deixar alunos irem à escola, com 

enfrentamento de estradas ainda não transitável, 

enfatizando que a gestão logo irá solucionar esse problema, 
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é só uma questão de tempo. Sobre a secretaria de Ação 

Social, o Vereador faz agradecimentos à Secretária, Senhora 

Janeide juntamente com sua equipe, pelo brilhante trabalho 

desenvolvido com a entrega das cestas básicas aos 

Ribeirinhos que foram atingidos pelas grandes chuvas, sem 

deixar de agradecer também a gestão pelo apoio dado e ainda 

solicita aqueles que não adquiriram a referida cesta, que 

procure a Assistência na pessoa de Angélica em Jupaguá. Em 

continuação com sua palavra, comenta sobre o piso salarial 

em Educação, assunto esse bem discutido na Casa pelos 

colegas Vereadores, enfatizando que são merecedores, mas a 

gestão precisa pensar e ter cuidado para não comprometer o 

Município. Finaliza, agradecendo a Bancada pela indicação 

de sua pessoa como Líder da mesma, mencionando que irá 

fazer o seu pape, com muita dedicação. Agradece a sua 

participação. ORDEM DO DIA: A Sr.ª Presidente em Exercício 

recepciona os Requerimentos de n.ºs 002 e 006/2022 e 

encaminhará para publicação dos mesmos ao Diário Oficial da 

Câmara Municipal de Cotegipe no site jornal Gazeta do Oeste 

e encaminhar a Indicação de n.º 001/2002 de autoria do 

Vereador Uandros Santana (Dandan), a comissão de Educação, 

Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Política Rural, para dar o 

parecer no prazo previsto em lei. Requerimento nº 009/2022 

– de autoria dos Vereadores: César de Souza Silva, Ryan 

Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira Passos Crisóstomo 

e Uandros Santana de Oliveira e Requerimento nº 007/2022 – 

de autoria Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota. 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. A Sr.ª Presidente em Exercício lê uma mensagem 
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Bíblica do Salmo 27.1 e 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 Luís 

dos Santos Tadeu, Juracy da Conceição Tavares e Urânia 

Santiago Magalhães Neta. 
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