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Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 04 de maio de 

2022. 

 

                Aos 04 (quatro) dias de maio 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 

(07) presenças e (02) duas ausências. 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 as ausências dos 

Vereadores Antônio Luís dos Santos Tadeu e Juracy da 

Conceição Tavares. 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: Mensagem ao Vereador Juracy da 

Conceição Tavares pela passagem do seu aniversário. 

Requerimentos nºs 008,009, 010 e 011/2022 – de autoria do 

vereador Uandros Santana de Oliveira. Requerimento nº 

001/2022 – de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de 

Cotegipe-Ba. A palavra é franqueada ao Senhores Vereadores, 

faz uso da palavra o Vereador Dandan - Cumprimentando a 

todos e explicando o motivo da sua ausência na sessão 

passada. Logo em seguida solidariza a todas as famílias que 
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perderam seus entes queridos nos últimos dias. Saudando a 

todos aniversariantes do mês em especial ao seu tio Luiz na 

Vila Tamboril, a sua tia Dió, ao seu colega vereador Juracy 

e a sua sobrinha Ana Julia. Em continuidade fala que esteve 

presente ao evento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

onde teve Samba, sanfoneiros do município, roda de samba e 

com diversas apresentações. Parabenizando a toda Comissão 

do Sindicato pelo belíssimo evento. Parabenizando aos 

organizadores das novenas e da Missa da Santa Cruz em nome 

do Diácono Domingos apoiando o horário da missa ser as 

17:00 horas. Agradecendo ao vereador Matheus por ter falado 

sobre a questão da água na sessão passada, parabenizando a 

Assistência Social em nome da Secretária Janeide por está 

distribuindo água para aquelas pessoas que necessitam. 

Mostrando a sua felicidade na melhoria da rua de Neguinho, 

cobrando melhorias nas outras ruas da cidade. Em seguida 

comenta sobre o Serviço de Convivência, avisando que aulas 

retornaram no município, avisando que viu um card 

anunciando as inscrições e trazendo a importância desse 

Serviço para as crianças, adolescente, jovens e idosos. 

Cobrando esse projeto para as comunidades nem que seja de 

15 a 15 dias. Comentando sobre o seu novo Projeto “Roda 

pela a vida” na Reforma São Francisco de Assis. Cobrando da 

Secretária de Educação, ônibus escolares nas comunidades, 

pois tem alunos que estão sem estudar devido à falta de 

transporte. Sobre o seu requerimento colocado na Casa em 

nome dos moradores da Vila Santana cobrando da Secretária 

de Infraestrutura a retirada do lixo. Cobrando a limpeza e 

manutenção no ar condicionado da escola na comunidade da 

Reforma do Rio Grande II. Cobrando do Poder Executivo a 

limpeza da Casa do Juiz, pois iniciou novamente a moradia 
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de abelhas. Sobre os quebra-molas, pede para que tenha na 

rua do lava-jato onde tem vários motoqueiros passando. 

Esclarecendo a sua indicação ao Poder Executivo sobre o 

pedido de um espaço apropriado para os meninos do Grau, 

para não empinar nas ruas. Convidando a todos para o evento 

que acontecerá no Bar Club Los Tengas dia 07 de maio, onde 

haverá a participação do canto Almaury Júnior. Finalizando 

com um boa noite a todos. Dando continuidade a palavra o 

Vereador o Prof. César – Cumprimentando a todos, externando 

seus sentimentos a família de Dona Irene pela a perda. Em 

seguida apoia todos requerimentos do vereador Dandan e de 

todos os outros colegas. Mostrando a sua felicidade ao 

falar sobre o início da obra na Travessa da rua do 

restaurante de Neguinho. Em seguida comenta que esteve em 

Barreiras na inauguração do Centro de Tratamento de Câncer 

no Hospital do Oeste, trazendo a importância para aquele 

que depende do tratamento. Onde teve a presença de Rui 

Costa, o senador Otto Alencar, Deputados, Vereadores, 

Prefeitos de várias cidades, e entre outros. Comentando que 

na sexta-feira teve novamente uma reunião com assembleia 

com os professores no recinto da Casa para tratar da 

situação do Piso Salarial, pois até o momento está 

indefinido sobre o pagamento do Piso salarial, afirmando 

que alguém porta voz do executivo confirmaram para os 

diretores da APLB que na atual semana reunirá com a 

categoria dos representantes da APLB, para que possam 

resolver essa situação dos professores do município de 

Cotegipe-BA. Avisando que na sexta-feira terá um encontrão 

no município de Baianópolis, com profissionais da área da 

educação de Cristópolis, e também todos representantes de 

todos os municípios ligado APLB do Oeste da Bahia, no 

[P1] Comentário:  
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intuito de dá força a essa classe. Dizendo que talvez não 

será preciso outra Assembleia para resolver a situação com 

a prefeita do município de Cotegipe-BA, que acredita que 

será resolvido com o diálogo. Parabenizando os noiteiro, 

organizadores, coordenadores de pastorais, os padres, 

diáconos e bispo diocesano pela a realização da grande 

festa de Santa Cruz, acontecida no dia três de maio. 

Parabenizando em nome de Elite, a toda a comunidade 

Cotegipana que estiveram à frente desse belíssimo trabalho. 

Em seguida mencionando os finalistas do campeonato 

municipal realizado por Preá e Mizael, que são os times da 

Garagem e o outro de Cristópolis, mas parabenizando a todos 

os times que participaram deste campeonato, em especial o 

Vila Real e o da Ponta da Rua na qual tinha a sua torcida. 

Cobrando da gestão um olhar a mais para o esporte no 

município. Finalizando com um boa noite a todos. Voltando a 

sua fala parabeniza o vereador Juracy pelo seu aniversário, 

mostrando sua felicidade nos trabalhos feitos na estrada 

das Caraíbas e que sua expectativa é que esse trabalho 

passe por outras comunidades como Araticum, no Pé do Morro 

e demais. Sinalizando sobre o telhado mencionado pelo o 

vereador Matheus. Agradecendo o acompanhamento do professor 

Márcio na Tabatinga. Em continuidade com a palavra, a 

Vereadora Solange Mariani – Cumprimentando a todos. Em 

seguida relembra o dia primeiro de maio, Dia do 

Trabalhador. Dirigindo ao vereador César, dizendo que 

esteve presente na Assembleia da qual todos foram 

convidados, mostrando a sua satisfação em vê-lo e o 

parabenizando a sua luta pela a classe dos Professores. 

Logo após o vereador César pede uma parte, na qual é cedida 

agradecendo a presença da vereadora Solange, da advogada 
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Ângela e de toda diretoria e em especial a presença dos 

professores, e diz que não é fácil está à frente do 

Sindicato, principalmente quando está passando por 

necessidade, mas que isso não impede de lutar pelos os 

direitos. Pedindo apoio dos governantes independente de 

qual base política a pertença para sensibilizar e ajudar a 

esses profissionais. Volta a fala da vereadora Solange 

enaltecendo a importância de falar sobre a educação na 

Casa, e reforça a presença da Secretária de Educação Joséli 

para esclarecimentos. Enfatizando sobre a limpeza do Campão 

que ali não é lixão para estar de tal maneira. Enaltecendo 

sobre o espaço oncológico no qual é de grande importância 

para o tratamento do câncer, sem a necessidade de 

deslocamento para Salvador, fazendo com que o paciente e a 

família tenham uma qualidade de vida melhor. Relatando a 

importância da deputada Juracy que foi uma da percussora 

desse tratamento de câncer, na qual cedia o seu apartamento 

para pessoas fazerem o tratamento. Comentando sobre o dia 

03 de maio, na qual aconteceu a festa de Santa Cruz. 

Finaliza com um boa noite. Em prosseguimento a palavra, faz 

uso o Vereador Matheus de Raniere – Cumprimentando a todos, 

mandando abraço para dona Valdete e seu Branco na 

comunidade da Veneza e para demais comunidades. Em seguida 

agradece ao vereador Juracy pela a participação e ajuda no 

velório em nome de Marenir e família e também ao Secretário 

de saúde que o requisitou enfermeiro nesse momento difícil. 

Parabenizando o vereador Juracy e dona Dió pela a passagem 

de aniversário. Apoiando os requerimentos do vereador 

Dandan, em especial a do Campo do avião, pois já tem 

cobranças para não colocarem lixo na ponte entupido. 

Falando que já conversou com galego e outros responsáveis 
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do município para solucionar, mas que continua igual. 

Explicando que já inicia a estiagem, e se caso pegar nessa 

região é um prejuízo imensurável para os donos das 

propriedades próximo. Dizendo que resguardou de fazer uma 

denúncia junto ao Poder Público, por respeito as pessoas, e 

por ter algo direcionado ao governo, mas se continuar terá 

que procura o órgão responsável, e incluir a situação do 

campo de avião e outras cobranças. Deixando o seu abraço a 

família de Pássaro Preto e Ricardo no Distrito de Jupaguá 

pela a perda do Senhor Djalma, no qual está sendo velado em 

Roda Velha. Parabenizando a todos organizadores responsável 

da Missa de Santa Cruz em nome de Eliete e Edivânia. 

Parabenizando ao Governo do Estado, que no dia 02 maio, na 

qual esteve presente no Centro Oncológico em Barreiras, 

mencionando a presença do ex-prefeito de Luiz Eduardo Oziel 

Oliveira, Otto Alencar, e o Ex-Prefeito de Bom Jesus da 

Lapa na qual pela a primeira vez em público agradeceu pelas 

cirurgias concedidas a prestar serviço para o município de 

Cotegipe-Ba, enfatizando que é o seu pré-candidato oficial. 

Cobrando a presença do Secretário no movimento, dizendo ter 

sentido falta, pois tinha vários secretários, e pôde ver a 

quantidade de obras feitas e liberadas na Bahia, pois são 

nesses momentos que tem que está cobrando pois é um ano de 

eleição, com isso facilita mais um pouco, apesar das 

divergências políticas, devendo ser sensato e conseguir, 

pois o município encontra com deficiências enormes, dando 

exemplo da ponte do Distrito de Jupaguá que até o momento 

não foi licitada e outras demandas. Reforçando a sua 

cobrança na qual já foi feito um requerimento pedindo para 

a reposição das lâmpadas na comunidade do Bandeira, e entre 

outras localidades que delas precisam. Agradecendo também a 
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gestão pelo início da reforma na rua de Neguinho, pedindo 

agilidade na conclusão, pois se encontra totalmente 

interditada. Sobre o desvio em Jupaguá, o mesmo diz que é 

todo voltado para a infraestrutura, que o questionamento 

feito por ele, é porque sabia que era uma pauta difícil, 

mas que infelizmente no município deu uma esfriada, e nos 

outros município é visto evolução e investimento alto 

voltado para esse sentido, e que acredita na evolução do 

município de Cotegipe, que as que estão é emendas do 

Deputado Federal Tito, agradecendo ao Deputado e outros por 

implantar emendas para a melhoria. Ressaltando as 

importantes pontuações do vereador Dandan sobre o 

transporte. E na oportunidade agradecendo a Secretária de 

Transporte e Educação por solução do caso da Dona Maísa, 

pois onde tem luta tem conquista. Relatando ainda que foi 

na Secretária comunicar que tinha uma aluna na Reforma do 

Frade que está sem transporte, e o responsável pelo o 

ônibus alegou que não está indo por causa que a estrada 

está ruim, mas o vereador conta que essa estrada estava a 

mais de trinta anos sem arrumar e foi arrumada. Em seguida 

pede ajuda aos seus colegas vereadores para solucionar essa 

questão pois é preocupante essa situação. Direcionando a 

fala a vereadora Urânia, pedindo esclarecimento sobre a 

comunidade Sucuvão. A vereadora Urânia relata que a 

Secretária de Educação esteve com os pais dos alunos do 

Sucuvão e da Vargem Nova, na qual tiveram um acordo e que 

acredita que os alunos já estão estudando. Voltando a parte 

do vereador Matheus agradecendo o esclarecimento, 

parabenizando pela ação perante todas as questões. Cobrando 

para o responsável e também para os colegas vereadores para 

darem uma analisada no telhado da praça na qual será 
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denominada por nome Raniere, pois o telhado está totalmente 

selado. Em seguida a vereadora Neta afirma que já foi 

notificada. O vereador Matheus explica o motivo da 

cobrança, para que não venha acontecer o pior, mostrando a 

sua felicidade a resposta da vereadora por já terem visto e 

sensibilizado pelo o problema. Cobrando ao seu amigo Galego 

a questão do quebra-molas em frente a distribuidora e 

comércio de Vando, pois presenciou um acidente de uma moto 

que bateu no fundo do carro, por também falta de 

sinalização. Comunicando que é algo simples de ser 

solucionado que não é a primeira vez que cobrou. Dizendo 

também que tem cobranças feitas para implantar quebra-molas 

na pracinha da saúde, e que deixou de cobrar porque não 

foram nem pintado o que foi feito. Parabenizando todos os 

enfermeiros que estavam presente na marcha na Câmara dos 

Deputados em Brasília-DF reivindicando seus direitos, em 

especial Renaura. Finaliza com um boa noite. Continuando 

com a palavra a Vereadora Célia Maria “Neta de Tino” – 

Cumprimentando a todos, e em especial a comunidade das 

Caraíbas por onde estava presente no domingo em nome de 

Gonçalo, esses que fizeram a refeição para todos os 

trabalhadores que estavam a serviço para o melhoramento das 

estradas. Parabenizando pela a passagem de aniversário do 

vereador Juracy e a funcionário do município Nita. Apoiando 

todos os requerimentos dos vereadores. Questionando os 

vereadores Matheus, Solange e Dandan sobre as comunidades 

que estão faltando transporte, em seguida da alguns 

exemplos como a ligação feita pela Diretora Roberta 

cobrando o concerto do ônibus que estava quebrada e 

imediatamente no outro dia foi outro ônibus para levar o 

pessoal para a Reforma. Na mesma situação aconteceu com o 
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ônibus escolar e a Prefeita mandou dois ônibus para levarem 

os estudantes para Barreiras. Em seguida explicando a 

situação do lixo depositado no campo de avião e que já está 

sendo solucionado. Em continuidade abraça toda comunidade 

Santa Cruz que desempenharam um papel muito importante. E 

finaliza lembrando que domingo, dia 08 de maio será o dia 

das mães, aproveitando parabenizando todas as mães 

Cotegipanas em nome de Dona Maria Cabrita da comunidade da 

Tabua. Mostrando a importância das cobranças feitas, 

pedindo para a colegas sinalizar as cobranças. Na 

oportunidade o vereador Matheus cobra novamente transporte 

escolar para aluna Olívia da Reforma do Frade Velho que se 

precisar passa o contato. Sinalizando também o vereador 

Dandan cobra rapidez na solução do lixo do campo de avião, 

pois já tem quatro meses essa reivindicação, e também 

parabenizando todas mães em nome de sua mãe Cidelcina. O 

vereador Matheus novamente pede um espaço para falar da 

educação, na qual tem um requerimento, parabenizando a 

vereadora Neta pela a colocação de se prontificar, mas que 

infelizmente precisa requisitar a vinda da secretária de 

Educação, pois já tem problemas precisando de solução 

imediata. Sobre a situação do lixo, o mesmo acha 

injustificável, pois foi a primeira estrada refeita, que é 

a Banca do entupido, salientando que não pode ficar nesse 

impasse por falta de máquina, pois a sociedade não pode 

pagar por isso, e assim dá o seu boa noite a todos 

novamente. ORDEM DO DIA: Requerimentos nºs 008,009, 010 e 

011/2022 – de autoria do vereador Uandros Santana de 

Oliveira. Requerimento nº 001/2022 – de autoria dos 

Vereadores da Câmara Municipal de Cotegipe-Ba. palavra é 

franqueada novamente no sentido de debater as referidas 
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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, César de 

Souza Silva, Ryan Matheus Tavares da Mota, Solange Silveira 

Passos Crisóstomo e Urânia Santiago Magalhães Neta. 
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