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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 06 de abril de 

2022. 

 

                Aos 06 (seis) dias de abril de 2022, (dois 

mil e vinte e dois), às 19:00hs (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. Prosseguindo, 

solicita da 1ª Secretaria a leitura da Ata da Sessão 

anterior para apreciação do Plenário, quando foi aprovada 

com ressalva. Em seguida solicita dos Senhores Secretários 

a leitura das matérias do seguinte expediente: Projeto de 

Lei n.º 001/2022 – Dispõe sobre denominação de logradouros 

e alteração dos nomes de praças públicas. Projeto de Lei 

n.º 002/2022 – "Estabelece o Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração, com Instituição de Carreira Funcional, dos 

servidores públicos Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combate às Endemias, lotados na secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Cotegipe-BA." Projeto de 

Lei n.º 003/2022 – Institui no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde de Cotegipe, Bahia, a Gratificação 

Variável por Desempenho junto ao Programa Nacional Previne 

Brasil, e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 
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004/2022 – ALTERA os §2º e §3º do art. 16, e caput e o §1º 

do art. 42, e REVOGA o §4º do art. 16, ambos da Lei nº 

271/2020, e dá outras, providências. Parecer n.º 001/2022 – 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara 

Municipal de Cotegipe, referente ao PROJETO DE LEI DE Nº 

001/2022 – Dispõe Sobre a atualização dos valores das 

diárias no âmbito da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado 

da Bahia. Parecer n.º 001/2022 – Da Comissão de Educação, 

Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e Política Rural, referente a 

Indicação nº 001/2022 – 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. Parecer n.º 002/2022 – Da Comissão de Educação, 

Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e Política Rural, referente a 

Indicação nº 002/2022 – 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. Requerimento n.º 007/2022 - de autoria 

do Vereador Uandros Santana de Oliveira. Requerimento n.º 

003/2022 - de autoria dos Vereadores da Bancada da 

Situação: Célia Maria Mariani Passos Chaves, Antônio Luís 

dos Santos Tadeu, Juracy da Conceição Tavares e Urânia 

Santiago Magalhães Neta. Requerimento n.º 002/2022 - de 

autoria do Vereador César de Sousa Silva e Requerimento n.º 

010/2022 - de autoria do Vereador Ryan Matheus Tavares da 

Mota. O Sr. Presidente convida a Coordenadora da Viep e 

Visa a Sr.ª Luziene e o Sr.º  Izak Samir – Veterinário da 

VieP, para fazer parte da Tribuna Livre, para explicar 

sobre o Programa Leishmaniose em nosso município. A palavra 
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é franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da palavra a 

Vereadora Célia Maria Mariani Passos Chaves - Inicia 

justificando a razão da sua ausência na reunião passada. 

Externa seus sentimentos pela a perda de Manoel da Câmara 

Costa na comunidade do Reforma do Frade, se solidarizando a 

toda a família. Na sequência expõe a sua alegria pela a 

pavimentação asfáltica na Rua Dois de julho no Distrito de 

Taguá. Fala sobre a retomada das obras no município de 

Cotegipe-BA. Comentando sobre os Projetos mandado pela 

Prefeita para Casa que altera os nomes das duas Praças: 

Duque de Caxias/denominada Marcelo Mariani e a outra 02 

julho/Raniere Mota, falando da importância da sinalização e 

logradouro com CEP, justificando que o CEP facilita a 

obrigatoriedade dos correios, para que possam chegar mais 

rápido as entregas das encomendas. Ressaltando também sobre 

os nomes citados, a importância da biografia dos cidadãos 

na cidade de Cotegipe para que possa ser colocar os nomes 

nas ruas, dizendo sentir a falta do nome do ex-vereador 

Jair Batista Ribeiro e entre outros. Comenta sobre o Plano 

de Carreira dos Agentes de Saúde, dizendo que está para ali 

para abraçar a causa. Fala também sobre o Projeto Previne 

Brasil, avisando que conversou com a coordenadora de 

Assistência Básica Daniele Prado e a mesmo afirmou se caso 

precisar de esclarecimento na Casa estará disposição. Logo 

em seguida fala da questão da mudança da lei, o Projeto de 

Lei do Conselho Tutelar entrado na Casa. Essas foram as 

suas colocações, se caso precisar volta a falar. Dando 

continuidade a palavra o Vereador Juracy da Conceição 

Tavares – Fazendo seus cumprimentos a todos, em especial a 

Luziene e a Isaque pelo esclarecimento, aos Agentes de 

Saúde e também o seu ex-colega da Câmara de vereador 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
25 de Abril/2022 04

 
 
Stelson Bomfim e o motorista da Saúde Alcides. Logo em 

seguida abraça todos os projetos entrado na casa nessa 

noite e diz ainda que é de suma importância cada um. Relata 

a sua ida na Reforma do Frade no domingo juntamente com 

seus colegas vereadores Toinho, Urania e Joel. Parabeniza a 

Secretário de Infraestrutura e a Prefeita que estar com a 

máquina no Jaguriti, e avisa também depois do término dessa 

obra partirá para outras comunidades como Urubutinga e 

outras. Finaliza sua fala com um boa noite a todos. Dando 

continuidade a palavra o Vereador o Prof. César – 

Cumprimentando a todos. Externando seus sentimentos aos 

familiares do seu Manoel na comunidade da Reforma do Frade. 

Logo em seguida comenta que na semana passado entrou com um 

requerimento verbal sobre a melhoria da estrada das 

comunidades das Caraíbas, do Sossego com destino ao 

Araticum, podendo estender ao povoado do Daniel, Barreiro 

Grande, ao pé da Serra pois está em situação complicada, 

falando da importância de fazer o requerimento, porque 

lembra e registra a importância da comunidade. Trazendo 

cobrança da comunidade do Maracujá sobre a questão da água, 

pois está recebendo ligações de pessoas que estão 

vivenciando essa situação de falta de água, pedindo ao 

pessoal da infraestrutura responsável pela situação dos 

poços artesianos que dê atenção aos moradores desse 

Povoado. Agradecendo ao Presidente por ceder o espaço para 

Assembleia Geral com os professores do município com a 

Pauta Piso Salarial do ano 2022 e Desconto Sindical. 

Parabenizando os seus colegas pela a presença, e a todos 

que estavam presentes. Relatando a importância do diálogo 

entre APLB Sindicato e Executivo para resolver essa 

situação. Agradecendo também a presença dos professores de 
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Taguá em prol da luta, e agradece novamente ao presidente 

pelo o apoio. Em seguida dá o seu apoio ao pessoal de 

Agente de Saúde e Endemias pelo Projeto Plano de Carreira, 

parabenizando pela a luta e pela vitória, dizendo que não 

leu o documento por inteiro, mas afirma que foi direto nos 

vencimentos, e onde diz respeito a formação, título 

experiência, então se a acordo já está com o Executivo e já 

é de conhecimento de todos, então o vereador César completa 

dizendo que o Plano fica fácil de ser votada, acreditando 

que na próxima ou na outra reunião, já entra em pauta para 

ser votado, pedindo para que possam olhar os dados para não 

ter algum erro adiante, mostrando a importância da Comissão 

chamar os representantes para analisar e validar. Sobre o 

Conselho Tutelar em relação a alteração em alguns artigos 

do ECA, o mesmo diz que é um Projeto que irá para a 

Comissão para analisar, mas que acredita que não haverá 

nenhum empecilho pela a Casa. Em continuidade comenta e 

explica um pouco sobre o Projeto dos profissionais da 

saúde, Gratificação Variável, no qual fala de desempenho e 

qualidade, aproveita a oportunidade para elogiar o 

desempenho profissional de Patrícia e pela a sua 

competência à frente do Postinho de Saúde localizado no seu 

Bairro na ponta da rua, onde é muito criticado até por seus 

amigos, mostrando também carinho a todos que lá residem e a 

todos os profissionais de saúde que lá trabalha, deixando 

assim o seu apoio. Após isso, traz o assunto nomes de 

Praças e Logradores, Projeto importante, na qual 

competência, a responsabilidade a prerrogativa de escolher 

nome é do vereador, relatando que esse projeto já foi 

passado pela a Casa na qual já tinha alguns nomes, diz 

ainda que concorda com a vereadora Neta quando mencionou 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

06Barreiras/BA
25 de Abril/2022

 
 
Jair Batista Ribeiro, e sugere que seja feita uma Audiência 

Pública para falar sobre os nomes juntamente com a 

comunidade para saber se não tem alguma indicação. Trazendo 

a importância de fazer um histórico da pessoa, ou seja, sua 

biografia. Deixando claro que a Câmara também tem essa 

função de trazer a história dessas pessoas, o legado que 

foi deixado, mencionando Ranieri, Neguinho Magalhães-

Lindauro, João Leite, Nelson Pereira, Américo Sardeiro, 

Valdivino Rodrigues, professora Iraildes, Zilaita do Fórum. 

Logo em seguida fala que faltou no corpo do projeto a 

biografia mencionado por Neta, relatando a trajetória de 

pessoas que deixaram um legado e que muitas pessoas não 

conhecem a importância dessas pessoas no município. 

Esclarecendo que fica difícil ter um discursão para mudar 

os nomes pois já chegou carimbado. Em continuidade traz 

cobrança dos organizadores Mizael e Preá, pedindo a 

presença de segurança nos jogos em finais de semana, pois o 

público é grande. Finaliza apoiando todos requerimentos dos 

colegas vereadores. Dando continuidade da palavra, a 

vereadora Urânia Magalhães – Cumprimentando a todos, que 

inicia falando dos pareceres na Comissão na qual é 

presidente (Comissão de Educação, Cultura. Saúde, Meio 

Ambiente e Política Rural), diz também do parecer 02/2022 

da Pratica de Esportes Radicais com motocicletas, onde tem 

membros da Comissão, também o vereador Toinho e o vereador 

Cesar, trazendo também em sua fala do parecer 01/2022 do 

Programa Prata na Casa dessa mesma Comissão. Em 

continuidade fala do requerimento 03/2022 entrado na Casa 

dos vereadores da Base Antônio Luiz, Célia, Juracy e 

Urania, no qual solicita refletores para o Campo, e quebra-

molas para a comunidade da Reforma do Frade, reforçando que 
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essas reivindicações foram feitas em uma reunião convidados 

pelo presidente Cleiton e agrade pelo o convite. Logo em 

seguida dá o seu apoio ao Projeto de Lei 01/2022 onde cita 

os nomes, concordando com as colocações do vereador César. 

Sobre o Projeto de Lei dos Agentes de Saúde (Planos de 

Carreira, Cargos e Salários), parabeniza a luta dessa 

classe pelo os seus direitos e parabeniza a parceria da 

prefeita quando uniu com o sindicato, com os representantes 

do Agente de Saúde. Em seguimento, explica um pouco sobre o 

Programa Previna Brasil novo modelo de financiamento da 

Atenção Básica a Saúde com repasse a Atenção Primária. 

Agradecendo a prefeita pelo o apoio ao vereador Joel Bonfim 

na comunidade do Taguá junto com deputado Tito, levando 

pavimentação asfáltica para a população. Mostrando alegria 

também ao falar do retorno das obras da pavimentação 

asfáltica da comunidade do Barreiro. Finalizando dando um 

boa noite a todos. Em seguimento, faz uso da palavra, o 

vereador Dandan - Cumprimentando a todos, agradecendo a 

Deus por estar nessa Casa em prol do povo. Parabenizando os 

aniversariantes do mês, em nome da sua tia Ganda, Nilton 

Augusto, Galega, Dona Maria e ao vereador Matheus. 

Solidarizando as famílias enlutadas que perderam seus entes 

queridos. Logo em seguida comenta sobre saneamento básico, 

pavimentação asfáltica no Distrito de Taguá, relatando a 

dificuldade daquelas pessoas onde trabalhou durante três 

anos, quando chovia. Mandando um abraço para todos daquele 

Distrito, parabenizando o Deputado Tito e os demais por 

essa obra. Logo em seguida comemora pela a obra na estrada 

da comunidade do Barreiro. Após essa comemoração faz um 

requerimento verbal entrando pela a parte da 

infraestrutura, pedindo que dê atenção a da estrada da 
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Caiçara, Borrachudo e demais comunidade que precisa de 

assistência. Em seguida faz cobranças de Rondas nos jogos 

nos finais de semana, cobrando também Equipe da Saúde no 

local, caso venha ocorrer um acidente. Pedindo para que o 

Poder Público abraça o esporte, ou seja, o campeonato que 

está sendo organizado por Mizael e Preá. Cobrando também 

limpeza do campo da Vila Santana. Parabeniza o Projeto de 

Reginaldo Mota sobre o Meio Ambiente, mas logo em seguida 

relata situação vivenciada na beira do Riacho. Pedindo para 

que o Poder Público procure INEMA para buscar ações para dá 

segurança aos moradores, deixando essa cobrança para o 

Secretário do Meio Ambiente. Sobre a educação relata 

situações que tem alunos sem estudar, outros indo de 

cavalo, ou de moto para escola, pedindo para que os 

secretários se coloquem no lugar desses pais. Cobrando 

soluções para essas comunidades, que a secretária de 

infraestrutura dê atenção a esses alunos. Apoio todos 

requerimentos colocados na Casa. Logo em seguida comenta 

sobre o seu requerimento cobrando a passagem do carro de 

lixo no Setor Bela Vista e em outros lugares, pelo menos 

duas vezes. Parabeniza e agradece a presença de Luziene na 

Casa e do Veterinário Isak Samir. Parabenizando também a 

vereadora Urânia por fazer esse requerimento e oficio. 

Finaliza apoiando alguns Projetos, mas que irá ainda 

analisa o Projeto no qual traz Nome de Ruas e Logradores, e 

do Conselho Tutelar. Finalizando com um Boa noite a todos. 

Em prosseguimento a palavra, faz uso o Vereador Matheus de 

Raniere – Dando boa noite ao público presente, funcionários 

da Casa, e seus colegas vereadores. Solidarizando a família 

de Seu Manoel e também da família de Lazinho que perdeu a 

sua mãe. Agradecendo a todos que mandaram felicitações pelo 
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o seu aniversário. Agradecendo também aos vereadores que 

foram na sua casa parabeniza-lo pessoalmente. Logo em 

seguida dá o seu apoio ao Projeto de Lei dos Agentes de 

Saúde. Sobre o Projeto de Lei do ECA, o mesmo fala que irá 

ler, mas afirma que acredita no trabalho da conselheira 

Joama e de todos que lá estão, dando seu apoio. Sobre a 

valorização da saúde o mesmo do total a apoio. Comenta 

sobre o Projeto 01/2022 nomes das ruas, mostrando 

felicidade em seu colega mencionar o nome do seu pai, mas 

porem tem que estar atento a essa discussão. Questiona 

sobre o seu requerimento explicando os motivos que não quis 

falar no seu pequeno expediente, mostrando a sua indignação 

aos requerimentos colocados na Casa, mas que não está tendo 

ação. Dando exemplo ao requerimento entrado na Casa nesse 

mesmo dia da sessão sobre a questão dos poços artesianos 

que já vem cobrado desde a primeira sessão, e até o momento 

não foi solucionado, pois precisa do apoio executivo. Logo 

em seguida comenta que esperava o vereador Toinho se 

pronunciar sobre o desvio da estrada de Jupaguá que deveria 

iniciar na segunda-feira e não começou. Depois parabeniza a 

liderança, Léleia e Pituiba por acreditar em Tito e hoje 

está contemplando Taguá. Finaliza sua fala com um boa noite 

a todos. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente encaminha o Projeto 

de Lei n.º 001/2022, a Comissão de Urbanismo e 

Infraestrutura Municipal e os Projetos de Leis n.ºs 002, 

003 e 004/2022, para as Comissões: Comissão de Justiça, 

Legislação e Comunicação Final e a Comissão de Educação, 

Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Política Rural. 

Requerimento n.º 007/2022 - de autoria do Vereador Uandros 

Santana de Oliveira. Requerimento n.º 003/2022 - de autoria 

dos Vereadores da Bancada da Situação: Célia Maria Mariani 
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Passos Chaves, Antônio Luís dos Santos Tadeu, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta. 

Requerimento n.º 002/2022 - de autoria do Vereador César de 

Sousa Silva e Requerimento n.º 010/2022 - de autoria do 

Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota. Parecer n.º 001/2022 

– Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara 

Municipal de Cotegipe, referente ao PROJETO DE LEI DE Nº 

001/2022 – Dispõe Sobre a atualização dos valores das 

diárias no âmbito da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado 

da Bahia. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 

da Câmara Municipal de Cotegipe, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o 

Regimento Interno desta Casa resolve: Emitir Parecer 

favorável ao PROJETO DE LEI Nº 001/2022, na integra. Sala 

das Comissões, em 06 de abril de 2022. Ass: Antônio Luiz 

Dos Santos Tadeu – Presidente, Juracy Da Conceição Tavares 

– Relator E César De Souza Silva – Membro. Parecer n.º 

001/2022 – Da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio-

Ambiente e Política Rural, referente a Indicação nº 

001/2022 – 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 Educação, Cultura, Saúde, Meio-

Ambiente e Política Rural, uso de suas atribuições legais 

que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento 

Interno desta Casa resolve: Emitir Parecer favorável a 

Indicação nº 001/2022, na integra. Sala das Comissões em, 

06 de abril de 2022. Ass: Urânia Santiago Magalhães Neta – 

Presidente, Antônio Luiz Dos Santos Tadeu – Relator E César 
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De Souza Silva - Membro e Parecer n.º 002/2022 – Da 

Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e 

Política Rural, referente a Indicação nº 002/2022 – 

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. A 

Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e 

Política Rural, uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno 

desta Casa resolve: Emitir Parecer favorável a Indicação nº 

002/2022, na integra. Sala das Comissões em, 06 de abril de 

2022. Ass: Urânia Santiago Magalhães Neta – Presidente, 

Antônio Luiz Dos Santos Tadeu – Relator E César De Souza 

Silva – Membro. 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 Luís dos Santos Tadeu, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta. 
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