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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 30 de março de 

2022. 

 

                Aos 30 (Tinta) 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 Urânia Santiago Magalhães Neta – 2ª 

Secretária. Feita a chamada dos Vereadores, verifica-se 

(08) presenças e (01) uma ausência. 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 justifica a ausência da Vereadora 

Célia Maria M. P. Chaves e convida a Senhora Vereadora 

Urânia Santiago Magalhães Neta para ocupar 2ª Secretaria. 

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 seguinte expediente: 

Of. SMEC n.º 093/2022 – Resposta ao Requerimento n.º 

009/2022 de autoria dos Vereadores: César de Sousa Silva, 

Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange S. P. Crisóstomo e 

Uandros Santana de Oliveira. Of. Popular/2022 – Sr. João 

Antônio de Oliveira - Representante do Maracujá. Of. nº 

001/2022 – Dos Partidos PSD e do PC do B de Cotegipe-BA. Á 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cotegipe (biênio 

2021-2022). Assunto: FORMAÇÃO DE BLOCO PARLAMENTAR ENTRE 
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PSD e PC do B de COTEGIPE). Excelentíssimo presidente, os 

vereadores do PSD - Partido do Social Democrático e do PC 

do B – Partido Comunista Brasileiro, no uso de atribuições 

legais e de acordo com a Lei Orgânica e o Regimento interno 

desta casa resolvem: Formar Bloco Parlamentar com o tema: 

COTEGIPE O POVO EM PRIMEIRO LUGAR, tendo como Líder o 

Vereador CESAR DE SOUZA SILVA. Cabe informar que a formação 

do bloco, visa fortalecer os partidos na Câmara (PSD e PC 

do B), além de encaminhar orientação de voto nos projetos e 

nas matérias da casa. Assim sendo, comunicamos a Mesa 

Diretora que torne público e transparente a nossa decisão. 

Cotegipe, 30 de março de 2022. Atenciosamente: Ass: CESAR 

DE SOUZA SILVA - Vereador PSD, RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA 

- Vereador PSD, SOLANGE S. P. CRISÓSTOMO – Vereadora PSD e 

UANDROS SANTANA DE OLIVEIRA - Vereador PC do B. Indicação 

n.º 002/2022 – de autoria do Vereador Uandros Santana de 

Oliveira – Vem solicitar a Exmª Srª. Márcia da Silva Sá 

Teles - Prefeita Municipal, solicita-se a viabilização de 

estudo para liberação de um espaço para a PRÁTICA DO 

ESPORTE WHEELING (MANOBRAS RADICAIS COM MOTOCICLETA - GRAU) 

em nosso Município. Projeto de Lei n.º 001/2022 – Dispõe 

Sobre a atualização dos valores das diárias no âmbito da 

Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia. 

Requerimentos nºs 008 e 009/2022 – de autoria Vereador Ryan 

Matheus Tavares da Mota. Requerimento nº 010/2022 – Os 

vereadores do PSD: César De Souza Silva, Ryan Matheus 

Tavares Da Mota e Solange S. P. Crisóstomo e o Vereador 

PCdoB Uandros Santana De Oliveira e Requerimentos nºs 003, 

004, 005, 006 e 007/2022 – de autoria Vereadora Solange S. 

P. Crisóstomo. 
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A palavra é franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da 

palavra o Vereador o Prof. César – Que cumprimenta todos em 

especial o pessoal da saúde que se encontra no recinto da 

Casa. Comenta sobre o Requerimento apresentado pelos 

colegas vereadores, em busca de melhoria a estrada do 

Povoado do Gramiar, como também a aquisição de um 

transporte escolar para aluno que estão se deslocando a pé 

até o ponto, situação triste, ficando o mesmo na 

expectativa dos referidos requerimentos, que seja acatado. 

Seguindo, comenta sobre o péssimo estado de trafego na 

estrada das Caraíbas, assento este já anexado com Emenda do 

Orçamento anterior e até o momento não fora executado, 

quanto iria beneficiar todas as Comunidades que dão acesso 

a referida estrada diante das cobranças da oposição, 

lembrando o vereador que as cobranças são apenas uma 

extensão de voz e que todos são sabedores e têm 

conhecimento desses problemas, enfatizando que a cobrança é 

oportuna. Questiona sobre o requerimento da colega Solange, 

no que diz respeito a falta de manutenção ás bombas, sem 

deixar de falar sobre a falta constante de professor na 

comunidade da Macambira considerando uma situação crítica, 

principalmente em algumas disciplinas, exemplificando as 

principais, Português e Matemática e também é sabedor que 

na referida comunidade necessita de um monitor para o 

melhor acompanhamento, solicito da gestão um olhar mais 

amplo neste sentido, quando pais de alunos querem que os 

seus filhos cheguem à escola, mas não tem a existência de 

transporte, professor, monitor e etc. Prosseguindo, fala a 

respeito de cobranças a sua pessoa de Comunidades, na 
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resolução da situação de animais mortos na beira de 

estradas e requer o destino dos mesmos, visto que já é de 

existência na Casa uma Lei que regulamenta essa situação. 

Em prosseguimento de sua fala, comenta sobre o Projeto da 

Pauta da mesa Diretora, tem o seu total apoio em relação a 

revisão de diárias dentro e fora do município. Na 

sequência, fala sobre a realização da Conferencia da saúde 

na semana passada e na oportunidade, parabeniza como 

secretario o senhor Junior prado, externando também a toda 

sua equipe. Ainda, não deixa de falar do Piso Salarial dos 

profissionais em educação, quando houve reunião com a 

presença da equipe APLB, comentando da alegria que seria se 

tivesse obtido com essa, uma boa notícia para a classe, mas 

com espera que na próxima sessão trará resultados positivos 

e faz agradecimentos do presidente da Casa, por ceder o 

espaço da Casa para este fim. Em momento continuo, comenta 

sobre a pauta do momento, formação do Bloco Parlamentar e 

desde já, faz agradecimentos pela escolha de sua pessoa 

como Líder e diz que Líder são todos eles e tem como 

objetivo maior no fortalecimento dos partidos e discorre 

sobre esse assunto. Passo muito importante no que tange 

esse procedimento de organização, comenta do oficio enviado 

à Casa, solicitando a divulgação tanto na Casa como pra a 

sociedade, quando em momento oportuno, o senhor Presidente 

Joel do Bomfim Alves solicita um aparte, para se colocar 

como vereador, afirmando que não é oposição e nem situação 

e que na sessão anterior se posicionou que não faz parte do 

Bloco Parlamentar e sim do Partido. O seu nome continua no 

partido, mas enfatiza que de acordo as Leis, não implica o 

seu desligamento ao mesmo que se haver necessidade de 

oficializar ele fará a retirada do seu nome. O vereador dá 
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a parte cedida, dar o seu total apoio ao colega, achando de 

direito a sua manifestação, salientando da importância de 

deixar esse pronunciamento registrado em ata, para que não 

venha ter dúvidas pela frente. Após vários relatos sobre 

esse assunto o vereador comenta da importância dos 

Requerimentos apresentados pelos demais colegas, e desde já 

dar o seu total apoio, salientando que o que chega na Casa 

é prioridade, sendo colocado em primeiro lugar os anseios 

do povo, para que se pleiteia uma causa justa. Agradecendo 

sua participação em seguida e que se for preciso, voltará a 

pronunciar. Dando continuidade a palavra o Vereador Juracy 

da Conceição Tavares – Que cumprimenta a todos, mostrando 

apoio a galera do Grau, logo em seguida fala da comunidade 

da Macambira sobre a situação da falta de professores, e 

diz ter resolvido a questão juntamente com a vereadora 

Urânia nas duas escolas da Comunidade. Em sua fala ainda 

diz que não precisaria mandar a cópia do baixo assinado 

para a Câmara e nem para a secretaria de educação, pois a 

situação já estava resolvida. Em prosseguimento diz não 

está de acordo com os animais mortos jogados em lugares 

impróprios como na sede e como também nas zonas rurais. 

Sobre a comunidade da Lagoa-Feia o mesmo diz que a 

vereadora Urania vai explicar a situação pois tem mais 

propriedade, pois os pais moram na localidade. Avisando 

para os Agentes Comunitários de Saúde que em breve chegará 

na Casa, um projeto na qual dará o seu total apoio 

juntamente com outros colegas vereadores. Parabenizando 

toda equipe organizadora da Conferencia durante a sexta 

feira a noite e também durante o sábado, relatando que foi 

delegado do eixo que o colocaram, na qual teve um bom 

aproveito onde todos colocaram a sua ideia, com debate e no 
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final tudo ocorreu bem. Parabeniza o secretário de Saúde 

Júnior Prado e toda equipe da Saúde pela a 

responsabilidade. Solidariza pelo o falecimento do seu 

amigo Dermival Cedraz. Parabeniza e aprova todos os 

pareceres dos colegas que entrou na Casa. Finaliza a sua 

fala com um boa noite a todos. Em seguimento, faz uso da 

palavra, o vereador Dandan – Que após os cumprimentos, faz 

agradecimento a Deus por mais um dia vencido, parabeniza os 

aniversariantes do mês e deixa o seu abraço de conforto as 

pessoas enlutadas. Inicia parabenizando a equipe da saúde 

pela Conferencia, onde foi debatido entre a igualdade e 

humanidade, tendo a presença da senhora prefeita e de 

alguns vereadores e na oportunidade, parabeniza o senhor 

Secretário Junior Prado e sua equipe e faz um apelo ao 

referido Secretário que em uma outra reunião divulgue, para 

todos se façam presente. Seguindo, comenta sobre as 

cobranças dos colegas vereadores sobre o transporte 

escolar, assunto este já debatido anteriormente e fica na 

expectativa da resolução por parte do Executivo. Segue 

levando em público do recebimento de várias denúncias de 

pais de alunos requerendo o direito aos seus da merenda 

escolar, prometendo ir em busca de um resultado concreto 

sobre esse assunto, para que se tome as providencias 

cabíveis. Prossegue comentando os direitos da Lei Aldir 

Blanc, quando é sabedor do recebimento da 2ª parcela que 

beneficiará aos que dela se encaixa, solicitando que é 

preciso ir ao Departamento de Cultura e Esporte, em busca 

de informações para se saber de como está sendo petadas 

essas contas e também do que foi gasto, para que seja 

esclarecido aos encaixados por parte do vereador. Em 

seguimento, comenta sobre a assistência Social, tendo como 
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a finalidade de atender o público no serviço de Convivência 

e solicita mais atenção nos Distritos e Comunidades. 

Comenta sobre o esporte do município, quando os jovens não 

tem o seu espaço para mostrar a sua habilidade, assim 

também idosos e crianças e solicita apoio da gestão assim 

como também dos colegas vereadores. Parabenizando Preá e 

Mizael pelo incentivo e ainda se dão de se para a 

continuação do mesmo, comentando que com o espaço 

direcionado a eles, não é preciso mostrar o seu talento nas 

ruas, para que não venha acontecer acidentes. Dando 

continuidade da palavra, a vereadora Urânia Magalhães – Que 

cumprimenta a todos, logo em seguida direciona a sua fala 

aos vereadores Juracy e Uandros que fica feliz quando jogam 

a responsabilidade da comunidade da Macambira para si. 

Dizendo ainda que tem responsabilidade não somente dessas 

comunidades, como também dos as outras do município e 

também a sede. Sobre o requerimento entrado na Casa pela a 

vereadora Solange sobre as lâmpadas afirma que foi trocada 

mais ou menos dia dezoito de dezembro, e diz que já fez um 

pedido no qual foi agendado com o Secretario de 

Infraestrutura para fazer a reposição de algumas que estão 

queimadas. Sobre a bomba queimada da comunidade, a 

vareadora urania explica e relata sobre a situação, e diz 

que sim estava preocupada com a falta de água, mas avisa 

feliz que a bomba já está funcionando, agradecendo o 

funcionário Tô que saiu em um dia de descanso para resolver 

esta questão. Em seguida comenta e elogia o trabalho do 

médico Samuel que estava no quadro para atender a 

Comunidade da Macambira e também a enfermeira Graciete. 

Trazendo uma breve explicação para a comunidade da situação 

e regularização profissional do médico Samuel para que ele 
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retorne com o registro legalizado do CRN, pois o registro 

do Mais Médico não pode ser contratado. Ainda sobre 

Macambira avisa a comunidade que as limpezas nas ruas já 

estão agendadas junto a reposição das lâmpadas. 

Prosseguindo fala que estava bastante preocupada também 

sobre as situações de não encontrar professores para aquela 

comunidade, parabenizando os pais pelo abaixo assinado pois 

os mesmos estão correndo atras de um direito dos seus 

filhos, mas salienta que nenhum momento deixou de ir em 

busca desse direito, afirmando que o problema foi 

resolvido, explicando os motivos desse atraso. Em seguida o 

vereador pede para ceder um tempo para ele, na qual o mesmo 

fala da mesma cobrança e afirma que o problema de não 

encontrar professores para aquela comunidade está no valor 

baixo do salário do professor, pois isso dificulta alguém 

querer ir trabalhar, nas suas falas também trouxe 

argumentos que os professores muita das vezes se silenciam 

por medo de reivindicar o aumento e no outro dia está 

demitido. Mostrando também a sua felicidade em ter 

solucionado a situação da bomba, mas afirma que faltou para 

aquela comunidade respostas sobre a solução de algumas 

questões. Em seguida diz que o abaixo assinado não ofendeu 

a ninguém. Continuando a fala da vereadora Solange agradece 

a participação dos colegas, e comenta sobre a comunidade da 

Lagoa Feia sobre a situação da estrada, afirmando que já 

tem ônibus para levar os alunos e também alguém para a 

travessia, agradecendo e parabenizando atitude da 

professora Joseli em providenciar coletes Salva-Vidas para 

esses alunos, para que possam atravessar com segurança. 

Agradece a todos vereadores presentes na Conferencia, 

salientando que foi a primeira que ela participou onde teve 
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oito vereadores, menos a vereadora Neta por problema de 

saúde. Parabenizando também o Secretário de saúde Junior 

prado junto com a coordenadora de Tenção Básica, e toda 

equipe que se esforçaram para ocorrer tudo bem. Parabeniza 

a Comunidade de Tabatinga por iniciar as aulas. Mostrando 

suas dúvidas sobre a situação da turma do Ensino médio como 

vai ficar nessa comunidade. Logo em seguida comenta da 

Comunidade Surcuvão onde tem dois alunos para estudar, e 

afirma que a secretária está vendo encontra uma forma para 

traze-los, no qual o acordo será feito com os pais. Em 

seguida fala do abaixo assinado onde solicita que um 

monitor para a turma maternal, e a mesma afirma que não tem 

necessidade pela quantidade de quatro alunos, só se caso 

juntasse a turma, mas a professora optou por não juntar. 

Para finalizar faz um requerimento verbal na qual solicita 

para a próxima sessão a presença do veterinário do 

município Isacque Samí junto com a coordenadora da 

Vigilância Sanitária Luziene Souza para prestar 

esclarecimento sobre o Programa Leishmaniose (calazar). 

Agradece a participação das comunidades e finaliza com um 

boa noite a todos. Em prosseguimento a palavra, faz uso o 

Vereador Matheus de Raniere – Dando boa noite a todos, 

saudando os agentes de saúde presente em nome da pessoa de 

Ângela e toda a Galera de Grau que se encontra no local. 

Dando continuidade apoia todos requerimentos dos colegas, 

saudando todos os aniversariantes do mês em nome da 

vereadora Neta que não está presente por motivo de força 

maior. Comentando sobre o seu requerimento colocado na 

Casa, requerendo a presença da secretária de educação na 

qual foi respondido, parabenizando a mesma por essa 

atitude, pois das outras vezes não teve resposta ao seu 
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requerimento. Percebendo também que a secretária da 

educação participa naquele momento da live, na oportunidade 

manda um abraço, deixando claro que os questionamentos que 

será feito são voltados para a secretária não para o 

pessoal, justificando em seguida o motivo para que as 

pessoas não confundam o lado pessoal e profissional. 

Fazendo cobrança em melhoria das estradas para que os 

ônibus escolares circulem adequadamente em todas as 

comunidade e sede, pedindo para que a pessoas procure 

também as secretárias para que tenha um diálogo, pois tem 

locais fáceis de ser solucionado, e também para que possam 

ouvir da secretária o que pode ser resolvido o mais rápido 

ou não. Em seguida presta solidariedade à família de dona 

Vanéria pela perda de seu Dermival Cedraz. Continuando sua 

fala comenta sobre os questionamentos recebidos das pessoas 

por pensarem que é perseguição a falta de diálogo, dando em 

seguida exemplo da cede sobre a Macambira, sobre a situação 

da professora ter se aposentado, e o mesmo não recebeu 

nenhum oficio explicando o motivo do afastamento. 

Comentando sobre as cobranças feitas pelos pais por falta 

de professores e monitores, na qual o mesmo responde que a 

desvalorização dos salários está a baixo do que eles 

merecem, dificultando a eles pegarem turmas. Pedindo mais 

atenção e valorização a essa classe para que não sejam 

omissos em dizerem que o que está acontecendo com a 

secretaria de educação é um descaso, pois tem professores 

sentados na cadeira com gratificação altíssima só rodando 

cadeira, o mesmo diz que não se preocupa sobre a se tem a 

condição de pagar, destine para quem mereça, seja ajuda 

partidária ou não, mas que precisam entender que nesse ano 

já entrou 4 milhões no município, e não avançaram quase 
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nada. Ainda afirma que Urânia foi atendida pela a 

secretária, mas que o mesmo mandou uma mensagem um dia 

antes e até aquele momento não teve resposta. Cobrando que 

a comunidade do Iraque também precisa de atenção na qual 

precisa de transporte escolar e monitor. Mostrando a sua 

indignação na fala do vereador Juracy parabenizando 

secretária de educação. Parabenizando o mesmo pelo esforço 

que vem fazendo no município, logo em seguida fala sobre o 

valor entrado no mês de janeiro até o atual, 

aproximadamente uns dezoito milhões na educação e a 

pergunta se era pra está nessa situação que se encontra 

hoje. Traz uma breve lembrança do seu pai no plenário citou 

que a Secretária na qual fazia parte do governo não tinha 

coração tinha era moela, dizendo ainda que o vice atual 

usou isso de palanque, por que ele afirmou a verdade. E o 

vereador Mateus afirma também que a Secretaria de Educação 

do município não tem coração e sim um a pedra, pois não tem 

responsabilidades com os professores e nem com os pais dos 

alunos. Parabeniza a equipe da Creche Mãe Sinhá na qual foi 

visitar pela Ornamentação e atenção dos mesmos com os 

alunos, enfatiza que toda ornamentação foi do custo dos 

professores. Parabenizando sobre a comunidade da Macambira 

por fazer o abaixo assinado. Deixando claro que está 

cobrando a gratificação dos professores para aqueles que 

não tem. Logo em seguida comenta sobre a situação da saúde 

que está sendo a primeira vez que está criticando, pois 

quando tem uma demanda, o Secretário dá uma explicação. Em 

seguida comenta sobre a solicitação do seu colega uma 

passagem para ele que tem marca-passo, mas não foi atendido 

algo que não acontece a muito tempo, afirmando ainda que é 

um direito dele.  Parabeniza os agentes de Saúde pela a 
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Conferência passada. Mandando um abraço para o Distrito de 

Jupaguá e também para o grupo Amigos das antigas do mesmo 

Distrito. Sobre o desvio fala sobre o orçamento de dez mil 

para fazer, convocando a todos vereadores a cooperarem e 

comerciantes. Ainda avisando para a prefeitura se caso não 

puder arcar com tudo que dê o que puder, pois a sua 

intenção é resolver essa situação para que as pessoas 

possam passar por ali. Parabeniza a equipe da limpeza das 

ruas de Jupaguá, logo em seguida, fala do seu requerimento 

sobre reposições de lâmpada nesse Distritos, trazendo uma 

pergunta de uma moradora para o senhor secretário, se será 

preciso fazer um oficio destinado para o colocar a lâmpada 

no poste em frente à sua casa, pois colocou em outras e 

saltou essa. Faz cobrança a respeito do cemitério e a 

limpeza do campo. Ressaltando a importância de o Secretário 

ter ido na rádio na qual falou sobre a disponibilidade das 

maquinas, resolução das estradas, logo em seguida a 

pergunta cadê os deputados que não coloca emendas para 

comprar maquinas, qual é a máquina que tem no município de 

Cotegipe que Emenda Parlamentar que o vice colocou em 

Cotegipe? Comenta também sobre ao asfalto, que acredita que 

sim será asfaltado pois o município tem condições, e ajuda 

de deputados para isso, pois são atuantes. Cobrando 

melhoria na rua de Neguinho e como demais ruas da cidade. 

Falando um pouco sobre o Orçamento. Parabeniza as cobranças 

do vereador Dandan e apoia todos, pedindo para que a 

população participe mais das sessões na Casa. Finaliza com 

um boa noite a todos, se for preciso voltará a falar. Em 

correção a um erro o vereador Mateus volta a falar para 

corrigi-lo, dizendo que o grupo se chama Grupo Amigos da 

infância e não Amigos das Antigas. Em continuidade com a 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

13Barreiras/BA
07 de Abril/2022

 
 
palavra, a Vereadora Solange Mariani – Cumprimentando a 

todos, em especial a equipe da Saúde em nome de Junior 

Prado, parabenizando a todos pela a Conferência passada, a 

todos jovens presente e também os rádios ouvintes em nome 

de Gléucio. Solidarizando a Solange, Vanéria e toda a 

família pela perda do seu pai. Logo em seguida comenta que 

esperava a presença da Secretária de Educação, pois é de 

necessário à sua presença. Fala também sobre os seus 

questionamentos nos requerimentos colocado na Casa. 

Cobrando atenção da ponte do Mozondó que precisa de reparos 

pois está prestes a cair. Trazendo também a questão da 

comunidade da Macambira, que vem recebendo cobranças de 

melhoria das estradas. Comentando também do médico que 

precisa voltar pois a comunidade parece que gostou. Logo em 

seguida fala um pouco da educação e da necessidade de 

professores, afirmando que a Secretária tem que procurar, 

reciclar, professores da comunidade para solucionar a 

questão. Sobre as lâmpadas a vereadora afirma que precisa 

de mais funcionários, pois não tem como dois funcionários 

trabalhar em todo o município. Parabeniza o requerimento do 

vereador Mateus sobre o desvio. Parabeniza o vereador Cesar 

pelo o seu trabalho, inteligência, pelo o conhecer e pelo 

questionamento sobre o Regimento e da Regência da Casa. 

Logo em seguida fala sobre a educação, trazendo o caso da 

professora que teve que se afastar da sala de aula, por 

motivo não esclarecido, pedindo para que seja feito um 

documento quando acontecer esse tipo de situação. Explica 

da situação do monitor que está doente e do coordenador que 

não se colocou à disposição para trabalhar. Fala também que 

tem somente uma professora nessa creche e que tem alunos 

que não está indo mais pois está desestimulado. Comunica 
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também sobre o afastamento de mais três funcionários da 

educação, e de mais alguns relatos. Ressalta a falta de 

transporte escolar, cobrando melhorias nas estradas, 

apoiando os requerimentos dos colegas vereadores. 

Finalizando a sua fala, dizendo está pronta para trabalhar, 

para dar as mãos em essencialmente a educação, dando um boa 

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

Vereador Toinho Cidadão – Que após os cumprimentos em 

especial a equipe da Saúde que se encontra presente na 

Casa, dando o seu total apoio se dele vier a precisar. Se 

solidariza com a família Cedraz, pela a perda do Senhor 

Dermival. Na sequência, faz agradecimento à Secretaria de 

Infraestrutura junto ao Executivo Municipal, pela reposição 

de lâmpadas no Povoado Coqueiro/Reforma. Dar o seu total 

apoio aos Requerimentos dos colegas vereadores, achando de 

suma importância. Endorsa as palavras do colega vereador 

Dandan, no que diz respeito aos condutores de 

motociclistas, que fazem empinando nas ruas quando acha de 

extrema necessidade em espaço adequado aos mesmos. Comenta 

sobre o transporte que faz linha Juá/Santana, salientando 

que esta situação já fora resolvida, para que os condutores 

possam chegar ao seu destino e em relação a situação da 

Bomba da macambira, comenta que já foi solucionado o 

problema, dando o seu apoio no que foi preciso. Em momento 

continuo, comenta sobre a cobrança do colega Mateus, no 

sentido de se fazer a limpeza das ruas do distrito de 

Jupaguá, assim como também no campo de futebol, na 

oportunidade comenta que estar sendo realizada e faz 

agradecimento a gestão por atender esse pedido. Ainda sobre 

o Distrito de Jupaguá, o vereador, fala do pouco espaço do 

Cemitério, ou melhor, se encontra totalmente sem espaço e 
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que vai em busca de donos de terrenos próximo ao mesmo, 

para que possa adquirir umas metragens para o crescimento 

do referido cemitério. Em relação ao desvio cobrado por 

colegas na estrada da Água Piranga, apoia a causa, é 

passível e justa, enfatizando dos recursos já existentes 

para que juntos possam fazer esse trabalho, agradecendo em 

seguida o secretário Tino juntamente com a atual gestão, 

que vem trabalhando em prol no município, o vereador Cesar 

interfere achando se suma importância de se trabalhar 

juntos. Finaliza mandando um grande abraço ao Grupo Amigos 

de infância e ainda parabeniza o senhor Secretário Junior 

pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no município, 

juntamente com sua equipe. Agrade a participação.  ORDEM DO 

DIA: O Sr. Presidente recepciona Of. nº 001/2022 – Dos 

Partidos PSD e do PC do B de Cotegipe-BA e encaminhará para 

publicação do mesmo ao Diário Oficial da Câmara Municipal 

de Cotegipe no site jornal Gazeta do Oeste; Encaminhará a 

Indicação de n.º 002/2002 de autoria do Vereador Uandros 

Santana (Dandan), a comissão de Educação, Cultura, Saúde, 

Meio Ambiente e Política Rural e Projeto de Lei n.º 

001/2022 – Dispõe Sobre a atualização dos valores das 

diárias no âmbito da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado 

da Bahia. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. 

Para darem os pareceres no prazo previsto em lei. 

Requerimentos nºs 008 e 009/2022 – de autoria Vereador Ryan 

Matheus Tavares da Mota. Requerimento nº 010/2022 – Os 

vereadores do PSD: César De Souza Silva, Ryan Matheus 

Tavares Da Mota e Solange S. P. Crisóstomo e o Vereador 

PCdoB Uandros Santana De Oliveira e Requerimentos nºs 003, 

004, 005, 006 e 007/2022 – de autoria Vereadora Solange S. 

P. Crisóstomo. 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
07 de Abril/2022 16

 
 
A palavra é franqueada novamente no sentido de debater as 

referidas matérias mencionada acima e são postos em 

votação, verificando a aprovação por unanimidade. O Sr. 

Presidente faz seus esclarecimentos sobre o Of. n.º 

001/2022, 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. 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, 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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