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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 06 de abril de 

2022. 

 

                Aos 20 (vinte) 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: Edital n.º 

001/2022 – Coloca em disponibilidade pública por 60 dias as 

Prestações de Contas Anuais do Exercício Financeiro de 

2021, dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Cotegipe-Ba. Of. n.º 1199/22 – Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado da Bahia, apreciou a prestação de 

Contas desse Poder legislativo, referente ao exercício 

financeiro de 2020. Processo 10482e21, e, em 

conformidade com o Voto do Conselheiro Relator, foi 

proferido decisão no sentido da APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS – gestor Reginaldo da Mota Alcantara. 
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Requerimentos n.ºs 008 e 009/2022 - de autoria da Vereadora 

Solange Silveira P. Crisóstomo; Requerimentos n.ºs 

011,012,013,014 e 015/2022 - de autoria do Vereador Ryan 

Matheus Tavares da Mota; Requerimento n.º 011/2022 - de 

autoria da Bancada da oposição: César de Souza Silva, Ryan 

Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira P. Crisóstomo e 

Uandros Santana de Oliveira; Requerimentos n.ºs 004 e 

005/2022 - de autoria do Vereador Juracy da Conceição 

Tavares; Requerimento n.º 004/2022 - 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. Os 

Pareceres n.º 002, 003 e 004/2022 da Comissão de Justiça, 

Legislação, Legislação, Comunicação e Redação Final.  Ao 

Projeto de Lei n.º 002/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 

– Plano de carreira, Cargos e remuneração dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes combate Endemias; Projeto 

de Lei n.º n.º 003/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – 

Institui no âmbito da Secretária Municipal de Saúde de 

Cotegipe e Gratificação variável por desenvolvimento junto 

ao Programa Nacional Previne Brasil e Projeto de Lei n.º nº 

004/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – 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 n.º 271/2020. Os Pareceres nºs 003 e 

004/2022 – da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio 

Ambiente e Política Rural. Aos Projeto de Leis n.ºs 

002/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – Plano de 

carreira, Cargos e remuneração dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes combate Endemias e Projeto de Lei n.º 

003/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – Institui no 

âmbito da Secretária Municipal de Saúde de Cotegipe e 
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Gratificação variável por desenvolvimento junto ao Programa 

Nacional Previne Brasil. A palavra é franqueada ao Senhores 

Vereadores, faz uso da palavra a Vereadora Solange Mariani 

- Cumprimentando a todos, dando o seu apoio aos 

funcionários da saúde em relação ao projeto, justificando o 

seu silencio, logo em seguida comenta também sobre o 

Projeto Previne Brasil que acredita conforme ao Parecer 

acatando essa questão. Comentando sobre a Comissão a qual 

faz parte que foi acatado nomes que estão designados pela a 

gestão, dizendo ainda que deveria ter tido um mapeamento 

pela cidade por meio da Câmara Municipal e a gestão para 

conhecer a história que está sendo reparada até pelo 

Congresso Nacional, e sugere para te tirar alguns nomes. 

Logo em seguida traz um pouco da trajetória de vida de 

Marcelo Mariane, Raniere Mota, João Evangelista e entre 

outros. Em continuidade agradece ao Presidente aos ouvintes 

e aos demais que precisava fazer um pouco disse, 

finalizando com um boa noite a todos. Dando continuidade a 

palavra o Vereador o Prof. César – Cumprimentando a todos, 

externando os seus sentimentos as famílias enlutadas que 

perderam seus entes queridos. Logo em seguida comenta sobre 

a situação do Ensino Médio no Povoado de Tabatinga, pedindo 

da Casa um posicionamento, e da gestão que é a Prefeita 

Márcia Sá Teles e a Secretária de Educação Joseli para quer 

resolvam essa questão, pois o mesmo está recebendo diversas 

cobranças, e até o momento ainda não iniciou o ano letivo. 

Dando continuidade comenta da sua cobrança há 15 dias atrás 

sobre a situação da água do Maracujá, agradecendo o pessoal 

do executivo, pois um dos poços foi resolvido e a 

comunidade está sendo abastecida. Comenta sobre a sua ida 

em Taguá, parabenizando os organizadores da cavalgada, 
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agradecendo a recepção a todos. Em seguida fala da sua ida 

pelas a manhã no Conselho da Cultura, coordenada pela 

Coordenadora do Departamento Genúsia Kelly com objetivo de 

planejar as ações no Conselho para ano de 2022. Ressaltando 

a possibilidade, para que Kelly venha na Casa para 

esclarecer como foi o processo de escolha de Lei Aldir 

Blanc, as pessoas que foram selecionadas. Prosseguindo 

relata também que na mesma manhã, teve com o representante 

dos Agentes de saúde na pessoa de Selma Souza e demais 

colegas, na qual foi discutido sobre o Projeto Plano de 

Carreira na companhia da vereadora Urânia, e também foi 

discutido sobre Projeto da Gratificação da Saúde. Logo em 

seguida fala das cobranças que vem recebendo de algumas 

comunidades, em relação a falta de transportes escolares, 

pedindo para que município procure meios para solucionar 

esse problema. Logo após, informa que através da 

disponibilidade e obrigatoriedade pelo o portal de 

transparência tanto as contas do Presidente como do 

executivo estão à disposição da sociedade durante 60 dias. 

Em seguida tira a sua dúvida com o presidente em relação ao 

oficio das contas do exercício 2020. Dando apoio a todos os 

requerimentos. Pontuando o parecer dos logradores e das 

ruas, parabeniza a vereadora Solange, sinalizando algumas 

faltas. Sugerindo ao presidente que não colocasse em 

votação hoje esse parecer, mas que fizesse a alta 

biografia. Dando uma parte da sua fala, Solange acha 

importante resgatar e fazer um registro dessas pessoas, e 

se disponibiliza a fazer essa pesquisa. Voltando a fala do 

vereador César ressalta também para que na próxima sessão o 

vereador Juracy, vai até a Tribuna e faça a leitura de cada 

um, e convidar algum representante da família para estar 
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presente. Parabenizando o Prefeito de Cristópolis Gilson, 

que no dia 13 (treze) de abril, mandou para Câmara 

Municipal de vereadores, o Projeto de Lei que dá 33,24% de 

reajuste salarial aos professores. Parabeniza a APLB 

Sindicato em nome de Washington por essa luta, e acredita 

que também que a Prefeita do município de Cotegipe irá 

fazer o mesmo, comentando que a Prefeita de Baianópolis na 

sexta-feira irá se reunir com os professores. Comunicando 

que para o Município de Cotegipe ainda não tem uma 

definição, mas que na sexta-feira terá uma Assembleia geral 

novamente com os professores, mas que espera que até essa 

data a Prefeita se manifeste de modo positiva em relação ao 

Piso salarial para os professores. Em seguida Solange pede 

um tempo para que possa comentar sobre o Piso Salarial e 

seus pontos de vista. Volta a fala do vereador César onde o 

mesmo agradece a fala da vereadora Solange, em seguida 

comenta sobre o parecer do Conselho Tutelar do ECA, sobre 

alteração no artigo 16, no qual modifica o valor do 

salário. Finaliza sua fala com um boa noite, e 

parabenizando aos Agentes de Saúde pela a conquista. Dando 

continuidade da palavra, a vereadora Urânia Magalhães – Que 

cumprimenta a todos sem esquecer um. Mostrando a sua 

felicidade na conquista do Curso do plano de Carreira dos 

profissionais de saúde, agradecendo ao apoio dos colegas 

vereadores. Sobre o Previna Brasil diz ser uma benção, pois 

a maioria dos profissionais sempre anseiam por essa 

conquista pois é uma ajuda de custo. Parabenizando a todos 

por essa conquista, finaliza sua fala com um boa noite a 

todos e volta se caso precisar falar. Em prosseguimento a 

palavra, faz uso o Vereador Matheus de Raniere – 

Cumprimenta a todos, logo em seguida comenta sobre a 
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ligação recebida pelo o vereador Juracy, comenta também que 

já assinou o parecer e se Deus quiser será votado na Casa, 

para que os profissionais saiam com a vitória. Agradecendo 

a Deus pelas bênçãos em sua vida, solidariza as famílias 

enlutadas que perderam seus entes queridos. Nesses mesmos 

momentos avisa do falecimento de Dona Marenir, esposa de 

Seu Gonçalo de Victor em São Paulo, deixando sua 

solidariedade a toda a família. Em continuidade manda seu 

abraço um abraço ao pessoal do Poço da Onça, em especial ao 

seu amigo Rui, também ao pessoal de Taguá, parabenizando os 

organizadores da cavalgada, elogia a comunidade por ser 

bastante acolhedora, trazendo assim também cobranças desses 

moradores como a questão da iluminação na Associação Boa 

Estrela. Logo em seguida ler uma mensagem de um pai que 

mora na comunidade de Tabatinga relatando sua tristeza de 

como está a Escola Municipal Espirito Santo, e a situação 

que os alunos estão passando, em relação também a merenda a 

água sem ser tratada e a luta daqueles que precisam fazer o 

Ensino Médio que no momento é incerto. Depois de ler a 

mensagem o vereador Matheus diz que foi na Secretária antes 

de trazer a cobrança para a Casa, e a mesma pontuou e o 

informou da responsabilidade do município e do Estado. Logo 

em seguida o vereador deixa uma pergunta para a Secretaria 

“Se o Estado não arcar, pois nunca arcou pelo que é visto, 

vamos perder, vamos passar, vamos deixar os alunos das 

margens do rio, da Tabatinga ter esse prejuízo? Solicitando 

do Presidente da Casa, uma cobrança da presença da 

Secretaria na próxima sessão, pois se não estiver, terá que 

fazer um novo requerimento, senão, decretar a presença, 

pois a situação da educação precisa de urgência. Pedindo 

atenção na comunidade do Beija-Mão que se encontra sem 
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transporte. Sobre o projeto dos Agentes de Saúde dá o seu 

apoio, do Conselho Tutelar afirma também o seu apoio 

juntamente com o Plano de Carreira. Em seguida fala sobre a 

relacionamento dos secretários, que o mesmo já foi em busca 

de alguns, avisando que durante o dia foi na secretaria de 

Ação Social, que não poderia de deixar de relatar esse 

fato. Comentando sobre as rendas do município que no ano de 

2021 o município fechou com quarenta e sete milhões 

setecentos e setenta mil oitocentos e vinte um reais.  

Totalizando de Janeiro até o mês atual, mandato no qual os 

vereadores atuais devem fiscalizar, tem sessenta e quatro 

milhões e oitocentos e quarenta um mil novecentos noventa e 

sete reais.  Dizendo que foi até a secretária de Ação 

Social perguntar quanto entra na Secretária, ficou sem 

respostas. Mostrando a sua indignação quando o vereador 

Juracy citou em um grupo que a água está sendo entregue, 

mas tem comunidades, como Tabatinga, Caburé que não está 

sendo atendidas. Afirmando que o Secretario tem vontade de 

fazer o serviço mais não tem a condição para solucionar a 

situação. Relatando uma situação vivenciada por uma pessoa 

que tem problema mental que precisou ir para Goiânia às 

pressas, que conseguiu a gasolina, mas que para ser 

liberada precisa de um processo, que o certo seria o carro 

da assistência social levar, precisa espera autorização, 

sendo que tem outras pessoas que utilizam o combustível 

desnecessário. Parabeniza de modo geral o trabalho da 

Assistência social, dizendo saber o empenho de todos que 

trabalham ne secretária, ressaltando que as cobranças 

feitas no momento são de algo que está faltando fazer. 

Parabeniza também atitude do vereador Dandan de fiscalizar 

água, desafiando a todos colegas de falar qual o valor que 
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entrou na secretária de Ação Social do município. 

Ressaltando que alguns colegas ficam esperando o mesmo 

falar, para rebater no seu discurso. Em continuidade fala 

sobre as cestas básicas que foram entregues mais algumas 

ficaram lesadas, mas o mesmo pede que cobrem, procurem a 

secretaria. Relatando que entrou no município um dinheiro a 

mais, oitocentos e sessenta e um mil para compras de cestas 

básicas, colchões e águas para as pessoas que precisam. 

Trazendo outra cobrança da comunidade do Caburé para que 

seja colocada uma caixa d’água, ressaltando que o 

Presidente da Casa já ajudou, mas teve um problema mais não 

conseguiu solucionar. Também cobra o seu requerimento feito 

sobre o corre mão da comunidade da Vila São José para 

evitar um acidente, e o meio fio da Vila. Cobra atenção nas 

reparações das ruas. Pedindo mais uma vez para que o 

presidente coloque as contas do exercício para que tenham 

tempo de apreciação e analise. Sobre o piso salarial, o 

mesmo relata que espera uma resposta positiva da Prefeita, 

o quanto antes. Logo em seguida trazendo os questionamentos 

e cobranças das pessoas sobre o desvio de Jupaguá, e 

explicando a situação do momento. A vereadora Solange pede 

um tempo, relatando sobre a falta de água potável, e a 

situação das estradas. Fazendo um requerimento verbal a 

iluminação que até o momento não foi concluída na 

comunidade da Macambira, e a reparação das lâmpadas, 

aproveitando a oportunidade a mesma pede para que o 

presidente volte a nota de pesar pois está esquecendo 

alguns nomes. Em seguida a vereadora Urânia pede uma parte 

da fala, que em resposta sobre a questão da iluminação da 

Macambira já está agendada para o dia seguinte e a limpeza 

da rua. A vereadora Solange agradece, e diz acreditar nas 
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palavras da vereadora. Logo em seguida finaliza com um boa 

noite, se precisar volta a falar. Em um momento o vereador 

Mateus ressalta da importância em analisar a questão da 

biografia, e oferecendo a sua disponibilidade. Mandando um 

abraço para o grupo “Amigos das Infância, trazendo 

questionamentos e duvidas das doações mencionadas pelo o 

vereador Toinho, doações essas feitas na quinta-feira e a 

questão da logísticas. Ressaltando seus requerimentos, 

cobra melhoramento na estrada da comunidade Luiza, cobrando 

também água para a comunidade do Beija-Mão, e atenção na 

estrada do Poço da Onça que está intransitável, pedindo 

também melhoramento da banca Beira Rio. Cobrando também 

guarda municipal nos campeonatos. Dando continuidade a 

palavra o Vereador Toinho Cidadão - que cumprimenta a 

todos, agradecendo ao Poder Executivo pelas cestas básica, 

na qual foi distribuída 130 cestas para as famílias. Sobre 

os requerimentos dos colegas dá o seu total apoio. Trazendo 

seu ponto de vista sobre o piso salarial, afirmando que irá 

procurar entender mais que na próxima sessão voltará no 

assunto com mais clareza. Esclarecendo duvidas apresentadas 

durante a sessão sobre as verbas entrada no município e sua 

destinação. Sobre o desvio da Água Piranga afirma que foi 

pago, e logo iniciará. Em continuidade explica sobre a água 

na qual foi fiscalizada pelo vereador Dandan, afirmando 

ainda que a água foi colocada de maneira errada, não 

concordando com aquela ação. Perguntando ao vereador Dandan 

se o mesmo encontrou água vencida naquele estabelecimento. 

Mas o vereador Dandan avisa que responderá na sua fala. 

Frisando para os servidores da saúde o seu apoio, 

finalizando com um boa noite. Em seguimento, faz uso da 

palavra, o vereador Dandan – Cumprimentando a todos, 
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agradecendo a Deus por mais um dia de luta vencido, 

externando solidariedade as famílias enlutadas. 

Parabenizando a todos os aniversariantes dos últimos dias. 

Agradecendo ao Poder Público pela pavimentação asfáltica 

das ruas e da comunidade do Barreiro. Comenta sobre a 

chegada da água doce em algumas comunidades, em seguida 

fala sobre a educação, faz cobranças em melhoria da 

merenda, e relata da situação difícil que os alunos da zona 

rural vêm passando, perguntando ao Conselho Fiscal da 

Alimentação se os mesmos têm filhos na zona rural, 

direcionando a mesma pergunta a Secretária de Educação. 

Relata também sobre a situação da escola da comunidade Rio 

Grande dois, pedindo para que o vereador Juracy visite a 

escola e busque uma solução com o Poder Executivo. Deixando 

o seu requerimento verbal pela a manutenção dessa escola 

Rio Grande II. Em seguida comenta da sua visita na 

Secretária de Ação Social. Pedindo respeito as pessoas que 

o julgam, pois o mesmo vem lutando por políticas públicas, 

não por política partidária. Em seguida responde à pergunta 

do vereador Toinho, respondendo que não, pois tinha muitas 

embalagens de água, e não teve tempo de procurar. Logo após 

esse discursão volta a fala do vereador Uandros sugerindo 

essa água deve ter distribuída, pedindo desculpa a 

Secretária e explicando o motivo pela qual postou o vídeo. 

Cobrando atenção no Espaço Vida, que está necessitando de 

cuidado. Cobrando da Infraestrutura, melhorias nas estradas 

das comunidades da Barroquinha, Baraúna, Borrachudo, 

Caiçara. Ressalta a sua felicidade em relação ao 

Departamento da Cultura, na qual foi colocado a indicação 

do Projeto na Casa “Prata da Casa”. Finalizando com um boa 

noite a todos, deixando um abraço a todas comunidades. 
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Voltando a sua fala cobra Poder Executivo atenção aos 

alunos da tabatinga e Macambira que estão sem transporte, e 

sem aulas. Dando continuidade a palavra o Vereador Juracy 

da Conceição Tavares – Cumprimentando a todos, deixando a 

sua solidariedade os familiares enlutados. Justificando a 

saída da vereadora Neta. Dirigindo a sua fala ao vereador 

Uandros, quais as escolas que estão sem merenda para que 

possa ser anotado. E logo em seguida o vereador Uandros 

aponta da escola da Rio Grande II e na Jacarezinho. Logo em 

seguida volta a fala do vereador Juracy explicando a falta 

da merenda nesses locais. O vereador Matheus pede para que 

conceda uma parte, trazendo sua opinião em relação a falta 

da merenda. Volta a fala do vereador Juracy comentando um 

pouco sobre o Projeto que não seria votado hoje, falando 

também da importância da biografia. Em continuidade, sobre 

os projetos dá o seu aval, dos agentes de saúde, do 

Conselho Tutelar e o pessoal da saúde. Em seguida da sua 

opinião sobre a ação do vereador Uandros no quesito do 

vídeo postado. Sobre o Ensino médio da Tabatinga, afirma 

que sexta-feira irá se reunir com a secretária para tomar 

medidas cabíveis. Para finalizar deixa um abraço a todas as 

comunidades, apoiando os pareceres dos colegas. ORDEM DO 

DIA: Requerimentos n.ºs 008 e 009/2022 - de autoria da 

Vereadora Solange Silveira P. Crisóstomo; Requerimentos 

n.ºs 011,012,013,014 e 015/2022 - de autoria do Vereador 

Ryan Matheus Tavares da Mota; Requerimento n.º 011/2022 - 

de autoria da Bancada da oposição: César de Souza Silva, 

Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira P. 

Crisóstomo e Uandros Santana de Oliveira; Requerimentos 

n.ºs 004 e 005/2022 - de autoria do Vereador Juracy da 

Conceição Tavares; Requerimento n.º 004/2022 - de autoria 
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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. Parecer 

n.º 002/2022 - A Comissão de Justiça, Legislação, 

Comunicação e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 

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.". 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 Projeto de Lei nº 002/2022, de autoria 

do Poder Executivo, na integra. Sala das Comissões, em 20 

de abril de 2022. Ass: CÉLIA MARIA MARIANI PASSOS CHAVES - 

Presidente, JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES - Relator e RYAN 

MATHEUS TAVARES DA MOTA – Membro. Parecer n.º 003/2022 - A 

Comissão de Justiça, Legislação, Comunicação e Redação 

Final, referente ao Projeto de Lei nº 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. 

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 Projeto de Lei nº 

003/2022, de autoria do Poder Executivo, na integra. Sala 

das Comissões, em 20 de abril de 2022. Ass: CÉLIA MARIA 

MARIANI PASSOS CHAVES - Presidente, JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES 

- Relator e RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA – Membro. Parecer 
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n.º 004/2022 - A Comissão de Justiça, Legislação, 

Comunicação e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 

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. 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 Projeto de Lei nº 004/2022, de autoria do 

Poder Executivo, na integra. Sala das Comissões, em 20 de 

abril de 2022. Ass: CÉLIA MARIA MARIANI PASSOS CHAVES - 

Presidente, JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES - Relator e RYAN 

MATHEUS TAVARES DA MOTA – Membro. Parecer n.º 003/2022 – Da 

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

Política Rural, referente ao Projeto de Lei nº 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.". 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 ao Projeto de Lei nº 002/2022, de autoria do 

Poder Executivo, na integra. Sala das Comissões em, 20 de 

abril de 2022. Ass: Urânia Santiago Magalhães Neta – 

Presidente, Antônio Luiz Dos Santos Tadeu – Relator E César 

De Souza Silva - Membro e Parecer n.º 004/2022 – Da 

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

Política Rural, referente ao Projeto de Lei nº 003/2022 – 

Institui no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
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Cotegipe, Bahia, a Gratificação Variável por Desempenho 

junto ao Programa Nacional Previne Brasil, e dá outras 

providências. 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 ao 

Projeto de Lei nº 003/2022, de autoria do Poder 

Executivo,na integra. Sala das Comissões em, 20 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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