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Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 27 de abril de 

2022. 

 

                Aos 27 (vinte e sete) dias de abril 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, – Urânia Santiago 

Magalhães Neta – 1º Secretária e Célia Maria Mariani Passos 

Chaves 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 do Vereador Uandros Santana de 

Oliveira e convida a Senhora Vereadora Urânia Santiago 

Magalhães Neta para ocupar 1ª 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. ASM n.º 046/2022 – Convidar V. Excia., e demais 

Vereadores para Audiência Pública, ao Projeto de lei 

Diretrizes Orçamentárias de 2023, no dia 29/04/2022, às 

10:00h, no auditório do CREAS. Convite: 30º Evento 1º de 

maio de 2022 – STR de Cotegipe-Ba. Requerimentos nºs 

003,004 e 005/2022 – de autoria do vereador César De Souza 

Silva. Requerimento nº 016/2022 – de autoria Vereador Ryan 
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Matheus Tavares da Mota. Requerimento nº 010/2022 – de 

autoria Vereadora Solange S. P. Crisóstomo e Requerimento 

nº 007/2022 – de autoria Vereador Joel do Bomfim Alves. O 

Sr. Presidente convida os Membros do Conselho Tutelar as 

Sr.ª Nathalia Edileuza Câmara - Presidente e Joama 

Claudionora Siqueira de Macêdo – Membro, para fazer uso da 

Tribuna Livre - Tema: Para explicar as atribuições do 

Conselho Tutelar a Câmara de Vereadores e Sociedade 

Cotegipana. A palavra é franqueada ao Senhores Vereadores, 

faz uso da palavra o Vereador o Prof. César – 

Cumprimentando a todos, e logo em seguida comentando sobre 

os seus três requerimentos. O primeiro cobra melhorias na 

estrada do Barro-Vermelho, solicitando através da 

Prefeitura junto a Coelba a instalação e o ligação do 

padrão do poço artesiano dessa Comunidade. O segundo 

requerimento o vereador César faz cobrança na melhoria das 

estradas, do Pé do Morro, passando no Araticum, Corvisal, 

Jurema, Caraíbas entre outras comunidades que estão em 

situação de urgências. Em seguida o vereador comenta sobre 

a situação dos alunos da comunidade Floriano, cobrando para 

que o ônibus entre nessa comunidade, solicitando do Poder 

executivo, do Secretário de Infraestrutura e também da 

Secretária de Educação mais atenção e cuidados. 

Parabenizando a Comissão de Urbanismo, no qual é da 

responsabilidade dos vereadores Juracy, Urânia e Solange 

pela a decisão acertada, acreditando que na próxima sessão 

já tenha o parecer para se reunirem para procurar e fazer a 

biografia dos nomes das pessoas das referidas ruas citado 

no projeto de lei nº 001/2022. Sobre o Ensino Médio da 

Tabatinga o mesmo diz que esperava uma resposta, ou até 

mesmo um oficio relatando como está essa situação, com isso 
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comenta que ficou sabendo de terceiros que o município fez 

uma intervenção e que irá iniciar as aulas. Em continuidade 

avisa que durante o dia visitou as escolas da sede em nome 

da APLB entregando convites para a convocação da Assembleia 

que irá acontecer na sexta-feira. Comunicando também que o 

piso salarial dos professores do município de Cristópolis 

foi aprovado essa semana no percentual de 33.24%. Avisando 

que na quinta-feira o ex-Deputado Severiano Alves, 

Procurador Federal, autor da Lei e da Emenda e Relator da 

Lei do Piso Salarial, estará em Luiz Eduardo, depois em 

Riachão da Neves e Barra explicando a diferença entre Piso 

Salarial e Carreira. Logo em seguida dá o seu aviso sobre 

Assembleia que irá acontecer no dia vinte nove e agradece 

ao Presidente da Casa por ceder o espaço, esclarecendo um 

pouco sobre essa reunião. Logo após apoia os requerimentos 

dos colegas, avisa a sociedade sobre a importância de 

acompanhar a Audiência Pública da LDO, convidando também a 

todos para participarem do Novenário na Igreja Matriz de 

Santa Cruz. Finalizando dando o seu boa noite a todos. 

Dando continuidade da palavra, a vereadora Urânia Magalhães 

– Fazendo o seu cumprimento a todos, logo em seguida 

comunica que esteve com a Secretária de Educação junto como 

vereador Juracy para solucionar e regularizar situação do 

Ensino Médio das comunidades da Taguatinga e Macambira. 

Durante dia também esteve com Álvaro Diretor da Escola 

Estadual Jutahy Magalhães para ver a situação da Tabatinga, 

e o mesmo explica que está faltando apenas a organização 

dos Professores em questão de exames e documentos. 

Agradecendo o empenho de Álvaro e da Secretária Joseli pelo 

o empenho em solucionar essa situação. Agradecendo o 

Secretário de infraestrutura por ter colocado equipe para 
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pôr as lâmpadas e a Galego pela equipe para fazer a limpeza 

das ruas na comunidade da Macambira. Ressalta para os 

vereadores que o Diretor Álvaro está à disposição para 

esclarecimento de dúvidas. Em continuidade com a palavra, a 

Vereadora Solange Mariani – Cumprimentando a todos. Logo em 

seguida comenta sobre os seus requerimentos, explanando 

sobre a Comissão e avisa que está em aberto para que possam 

reunir e estender ao demais colegas que queira contribuir 

com o projeto dos nomes de ruas, praças e órgãos públicos. 

Sobre a ponte do Barreirinho, afirma que necessita de 

cuidados, pois é uma ponta que passa bastante carga pesada. 

Comentando também sobre o requerimento na acerca da 

transparência de donativos distribuídos no município. Em 

continuidade cobra dos Órgãos Públicos a instalação de 

energia no Loteamento Havaí. Enaltecendo, e comentando 

sobre os requerimentos dos colegas. Solicitando do 

Presidente da Casa uma forma para que um vereador participe 

da Marcha do vereador em Brasília e assim explicando um 

pouco. Avisa ainda que irá convidar os colegas para fazer 

um projeto para buscar uma forma para que possam se reunir 

mais na semana. Apoia o vereador Cesar em relação ao Ensino 

de Tabatinga. Explanando sobre a Festa da Santa Cruz, 

trazendo a importância do dizimo para a reconstrução da 

igreja. Finalizando com um boa noite. Dando continuidade a 

palavra o Vereador Juracy da Conceição Tavares – Apoiando 

todos os requerimentos, avisando que já esteve no 

Loteamento Havaí, no qual afirma que tem interesse em 

ajudar com parceria para resolver essa questão. Mostrando 

sua felicidade em está resolvendo a questão das aulas na 

comunidade de Tabatinga, finaliza com um boa noite a todos. 

Em prosseguimento a palavra, faz uso o Vereador Matheus de 
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Raniere – Que cumprimenta a todos. Agradecendo os amigos e 

familiares em nome de Gonçalo de Vitor, de Lucimara pela a 

solidariedade depois da morte da sua mãe, na qual o 

vereador esteve presente na visita. Agradecendo e 

parabenizando o Sindicato dos Trabalhadores em nome de 

Gustavo, seu Nó e Edvânio. Mandando um abraço a todas as 

comunidades, Sede e também o seu grupo de Jupaguá “Amigos 

da Infância”. Na oportunidade ressalta com o pessoal do 

Conselho Tutelar que deve sim ter mais políticas e projetos 

para que possam trazer os jovens para a sociedade, 

relembrando a sua passagem nos Programas como PET e Pro 

jovem.  Agradecendo a Secretária e ao vereador Dandan pelo 

qual rumo a postagem do vídeo foi tomada, por mais que 

algumas pessoas não gostaram, mas que diante a esse 

episódio, muitas pessoas o procuraram relatando a 

necessidade de água para o consumo. Deixando um recado da 

Secretária que a água será distribuída devida a demanda e a 

necessidade.  Na oportunidade faz um pedido ao Secretário 

de Infraestrutura sobre a questão do Beija-Mão, pedindo 

atenção e cuidado no poço pois eles necessitam de água para 

o consumo. Relata um acontecimento idêntico no povoado do 

Bandeira, no qual o vereador Juracy imediatamente entrou em 

contato com João Alves e solucionou o problema, 

aproveitando faz um pedido ao vereador para que resolva 

também o do Beija-Mão. Apoia os requerimentos dos colegas 

vereadores. Avisa que o seu requerimento colocado nesse dia 

será postado as fotos do colégio para todos verem a 

situação. Mostrando a sua felicidade no esclarecimento 

posto em relação ao Ensino Médio da Tabatinga, 

parabenizando a vereadora Urânia pela iniciativa. Em 

seguida pede uma solução da Secretária para os filhos de 
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dona Maísa em relação ao transporte para busca-los. Logo 

após, fala a sua opinião sobre o Piso Salarial dos 

professores, cobrando resolução para resolver logo esse 

assunto que está bastante atrasado. Pedindo ao Presidente 

para que possa requisitar a presença da Secretária Joseli, 

e justificando do porquê da necessidade dessa requisição, 

deixando assim a sua cobrança. Comenta sobre a obra da 

praça na qual será colocado o nome do seu pai Raniere Mota, 

avisando que o telhado já foi reposto. Comenta ainda de um 

requerimento do melhoramento das ruas de Jupaguá a um ano e 

alguns meses, que no momento de hoje os buracos estão na 

mesma situação. Comentando também de algumas obras que não 

está tendo evolução. Cobrando do Secretário reposição de 

lâmpadas em algumas localidades. Agradecendo o requerimento 

da guarda-municipal que foi atendido. Quando o mesmo 

questiona a Vereadora Neta sobre as maquinas do município, 

se são licitadas essa obra, emenda parlamentar, pois 

cidadão já o questionou e não soube responder. Perguntando 

se município tem obrigação de colocar essas maquinas ou 

tudo já está incluso em terra planada na licitação?  Na 

qual a vereadora responde que tem parceria na prefeitura 

para agilizar na questão. Tornando a pergunta se a parceria 

é com a máquina? A vereadora Neta responde que não sabe, 

mas que tem. O vereador justifica sobre a pergunta porque 

foi citado que as máquinas no fim de semana, está atendendo 

as obras das emendas. Voltando a fala da vereadora Neta 

diz, que tem sim, parcerias para agilizar as obras e com as 

retomadas das obras voltou devido à estiagem a prefeitura 

está trabalhando no sábado e domingo, por conta também das 

caçambas, pois na semana pega lixo. O vereador Mateus faz 

mais um questionamento se a caçamba, as maquinas está 
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atendendo a licitação que foi feita da emenda do deputado 

Tito para fazer isso, devido a isso não dá para fazer o 

serviço na semana nas estradas? A vereadora responde que em 

partes. Outra ressalva que o vereador pede para ser 

colocada em integra no seguinte momento: Quando o mesmo diz 

que a licitação tem um valor especifico dentro dela, na 

qual atende a obra, relembra que foi este questionamento 

que fez a vereadora Neta mas a mesma não teve conhecimento 

de explica no momento, que ela falou da forma que está 

saindo, mas não justificou o porquê, reconhecendo que não é 

simples, falar dessa forma, porque tem pessoas sendo 

prejudicada, dando exemplo do vereador César que tem 

requerimento refeito nessa situação. Em seguida o vereador 

Toinho diz que naquele momento que ouve acordo 

entendimento, que saiu a obra publicado ano passado, afirma 

que o município não estava passando o que está passando 

hoje. O vereador Mateus afirma que o questionamento 

independente do momento o dinheiro vem para aquilo. 

Vereador Toinho afirma várias vezes que sim.  Continua o 

vereador Mateus dizendo que não se pode fazer um acordo 

comprometendo, esperando a lua, pois a lua muda. O vereador 

Toinho responde da seguinte forma, que não, que tinha um 

momento, e que hoje é outro momento, e a obra tem prazo 

para terminar. Finalizando a sua fala com um boa noite. 

Continuando com a palavra a Vereadora Célia Maria “Neta de 

Tino” – Que cumprimenta a todos, logo após fala sobre a 

Secretária de Infraestrutura em relação a retomada das 

obras nas ruas, trazendo uma proposta feita pela a prefeita 

Márcia Sá Teles no quesito maquinas, pois é muitas 

demandas. Em seguida direciona a sua fala ao vereador Cesar 

dizendo que recebeu em sua casa cidadãos do Barro Vermelho 
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questionando sobre a Coelba, logo em seguida explica a 

situação da demora da solicitação das retiradas dos postes. 

Após a sua explicação o vereador Mateus pede uma parte da 

fala, a qual é cedida, para esclarecer e fazer alguns 

questionamentos, que logo são respondidas pela vereadora 

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

Toinho Cidadão – Cumprimentando a todos, logo faz seu 

esclarecimento sobre a ligação de energia do Barro 

Vermelho. Mandando um abraço ao pessoal do grupo Amigos da 

Infância do Distrito de Jupaguá. Parabeniza a equipe do 

Conselho Tutelar, enfatizando a fala da conselheira na 

parte que diz “os bens vão ficar, outros virão”.  Sobre a 

quadra do Distrito de Taguá o mesmo explica que o 

responsável pela obra já prestou conta do trabalho feito, 

mas que depende do FNDE desembolsar esse trabalho que foi 

feito para que possa continuar a obra. O vereador Mateus 

pede uma parte, na oportunidade explica que não ouve desvio 

sim um erro na coluna. Em seguida o vereador Toinho 

esclarece sobre a derrubada do mercado em Jupaguá, para 

construir uma academia. Explana sobre a pergunta do 

vereador Mateus feita a vereadora Neta sobre no que tange a 

parceria, e afirma que conhece mais um pouco do assunto. 

Logo após o vereador Matheus da sua opinião, que acha 

errado essa parceria, pois a licitação tem um valor 

especifico. Voltando a fala do vereado Toinho, ressaltando 

o motivo que não foi iniciado a obra do desvio, e que 

necessita da presença da Prefeita Márcia, pois não se 

encontra na cidade. Logo em seguida o vereador Matheus 

sugere que naquele momento todos os vereadores para 

enviarem uma mensagem para a Prefeita pedindo para 

autorizar o início da obra. Volta a fala do vereador Toinho 
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negando essa atitude. Finaliza com um boa noite. ORDEM DO 

DIA: Requerimentos n.º 003,004 e 005/2022 – de autoria do 

vereador César De Souza Silva. Requerimento nº 016/2022 – 

de autoria Vereador Ryan Matheus Tavares da Mota. 

Requerimento nº 010/2022 – de autoria Vereadora Solange S. 

P. Crisóstomo e Requerimento nº 007/2022 – de autoria 

Vereador Joel do Bomfim Alves. 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, Urânia Santiago 

Magalhães Neta, lavrou a presente Ata que será assinada 

pelos vereadores presentes e por mim que escrevi: Joel do 

Bomfim Alves, Urânia Santiago Magalhães Neta, César de 

Souza Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira 

Passos Crisóstomo, Antônio Luís dos Santos Tadeu e Juracy 

da Conceição Tavares. 
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