
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Ano XXII    Nº 5881          Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de maio de 2022 

 
 

Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 18 de maio de 

2022. 

 

                Aos 18 (dezoito) 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, Urânia Santiago 

Magalhães Neta – 1ª 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. 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: Nota de Pesar ao jovem Jeferson 

Pereira dos Santos Silva; Of. SMAS n.º 053/2022 em 

resposta ao Requerimento n.º 009/2022 de autoria da 

Vereadora Solange Mariani; Of. n.º 027/2022 da 

Coordenadora de Vigilância Sanitária – Mudança de local de 

vacinação; Requerimentos nºs 017,018, 019/2022 – de 

autoria do vereador Ryan Matheus da Mota Tavares; 

Requerimentos nºs 003; 004 e 005/2022 – de autoria do 

Vereador Antônio Luis Tadeu dos Santos; Requerimento nº 
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008/2022 – de autoria do Vereador Joel do Bomfim Alves; 

Emendas Aditivas n.ºs 

001;002;003;004;005;006;007;008;009;010;011;012;013 e 

014/2022 de autoria dos Vereadores: Solange S. P. 

Crisóstomo, Urânia Santiago Magalhães Neta e Juracy da 

Conceição Tavares; Projeto de Lei de n.º 005/2022 – Dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências; Projeto de Lei de n.º 

006/2022 - Autoriza a Abertura de Crédito Adicional 

Extraordinário até o valor de R$ 103.928,02 (Cento e três 

mil, novecentos e vinte e oito reais e dois centavos), 

para inclusão de dotações no orçamento de 2022 e dá outras 

providências. “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional 

Extraordinário até o valor de R$ 103.928,02 (Cento e três 

mil, novecentos e vinte e oito reais e dois centavos), 

para inclusão de dotações no orçamento de 2022 e dá outras 

providências e Parecer n.º 001/2022 - Da Comissão de 

Urbanismo Infraestrutura Municipal da Câmara Municipal de 

Cotegipe-Ba, referente ao Projeto de Lei n.º 001/2022 - 

Dispõe sobre denominação de logradouros e alteração dos 

nomes de praças públicas. A palavra é franqueada ao 

Senhores Vereadores, faz uso da palavra a Vereadora Célia 

Maria (Neta de Tino) – que parabeniza as famílias 

presentes para receber as homenagens feitas para seus 

entes querido. Logo em seguida externa seus sentimentos a 

família de Jeferson Pereira dos Santos Silva pelo o seu 

falecimento. Parabeniza também a família Rosa em nome de 

Janeíldo pelo evento beneficente no dia de domingo em prol 

do seu tio Zé Botão. Pedindo para a população paciência 

para alteração dos nomes das ruas. Comunicando que esteve 
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em algumas comunidades serranas para amenizar o sofrimento 

na questão do transporte, avisando que já está passando no 

Beija-Mão e Zé Rosa. Prosseguindo fala que pelo o dia o 

Secretário de infraestrutura esteve juntamente com a 

vereadora e o engenheiro da prefeitura estiveram na beira 

rio para resolver a situação das bancas que foram 

derrubadas pelas enchentes. Foram essas colocações da 

vereadora Neta, finaliza com um boa noite. Continuando com 

a palavra a Vereadora Urânia Magalhães – cumprimentando a 

todos. Agradecendo a prefeita Márcia Sá teles e ao 

Secretário de Saúde Junior Prado pelo o apoio ao seu 

pedido em trazer endoscopia e pediatria para o município, 

em seguida comunica que na sexta-feira já terá consultas 

com pediatra e endoscopia. Agradecendo também ao Doutor 

Luciano que é o engenheiro do município e ao Secretário de 

infraestrutura Waldécio onde tiveram no dia de hoje 

fazendo uma visita na Beiro Rio, na qual já estão 

providenciando as manilhas para resolver a situação da 

banca. Aproveitando fizeram uma visita na comunidade da 

Macambira onde foram ver o projeto da unidade de saúde e 

também o projeto das ruas. Agradece também aos vereadores 

que estiveram à frente do desvio que liga Jupaguá a 

Cotegipe e a prefeita por ter dado a sua contribuição. 

Eterniza seus sentimentos todas as famílias que perderam 

seus entes queridos durante a semana. Parabenizando também 

ao presidente da Câmara Joel e ao colega vereador Dandan 

pela a passagem dos seus aniversários. Agradecendo também 

as famílias presente e ao público. Finalizando com um boa 

noite. Dando continuidade a palavra o Vereado Juracy da 

Conceição Tavares - cumprimentando a todos, solidarizando 

a família de Jeferson pelo o seu falecimento, externa 
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também seus sentimentos a família de seu Dorges. Falando 

da importância do dia 18 de maio, Dia Nacional de combate 

ao abuso e Exploração Sexual contra a Criança e 

Adolescente, onde teve palestra nas escolas. Pontuando que 

o movimento acontecido no sábado deveria ser no dia 18 de 

maio nas ruas com carros de som. Parabenizando a prefeita 

e ao secretário de infraestrutura pela estrada concluída 

no Pau Ferro, no Pé do Morro e enfim. Avisando que a 

máquina foi terminar o serviço na Baraúna, que talvez 

termina na sexta-feira, com isso já se estende a outras 

comunidades. Em seguida fala do requerimento do vereador 

Matheus, dando a ideia para colocar duas vias uma por 

baixo e a outra por cima, pois as pessoas trafegam nas 

duas estradas. Parabenizando todas famílias presentes e 

também as que não estão para assistir a homenagem dos 

nomes das ruas. Parabenizando a todos os aniversariantes 

do mês de maio. Agradecendo ao presidente Joel pelo o 

convite para ir ao seu aniversário, agradece a recepção. 

Agradece também pela surpresa recebida do pessoal da 

Secretária de Educação e a vereadora Urânia. Finaliza com 

um boa noite. Dando continuidade a palavra o Vereador o 

Prof. César – Cumprimentando a todos em nome de Belinha 

que está presente. Eterna seus sentimentos a família de 

seu Jorginho pela a perca da sua esposa Josefa Alves. 

Solidarizando também a família de Jeferson pelo o seu 

falecimento e também a família de seu Dorges. 

Parabenizando a Comissão que ficou à frente do projeto na 

qual dá os nomes as praças e ruas do município. 

Acreditando que dá para fazer um livro encadernado para 

ficar nos anais da Casa, expressando a honra de ter 

conhecido algumas pessoas citadas que deixaram um legado 
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como Marcelo, Raniere, João Leite e entre outros.  

Relembrando no dia que o projeto entrou na Casa, que fez 

uma crítica, que essa crítica não era destrutiva e sim 

construtiva, sobre se reunir antes de mandar os nomes, com 

intuito de não esquecer de alguém. E logo em seguida 

explica que recebeu uma cobrança de uma amiga, por ter 

esquecido do nome de Seu Abilho Moreira. Parabenizando o 

pessoal que ficou à frente do desvio da Água Piranga, 

iniciando pelo o vereador Matheus e a todos os 

contribuintes. Avisando que no dia 16 de maio a APLB 

sindicato esteve com a prefeita, sobre o piso salarial diz 

que tem uma proposta de pagamento a qual se reunirá amanhã 

na Câmara dos vereadores juntamente com os professores 

para analisar essa proposta do executivo. Comentando sobre 

Projeto de Lei LDO/2023 e sua importância, que é através 

dela que entra a LOA – Lei Orçamentaria Anual. Pedindo do 

Presidente que faça um discursão, ou, se for preciso uma 

Audiência Pública para tratar ponto a ponto ao que já 

comtempla ou não comtempla no município. Apoia todos 

requerimentos dos colegas vereadores entrados na noite na 

Casa. Sobre o Projeto de Lei Crédito Especial acredita que 

na próxima sessão já está colocando em votação. Finaliza 

com um boa noite. Em prosseguimento a palavra, faz uso o 

Vereador Matheus de Raniere – Cumprimentando a todos. 

Deixando o seu abraço a todas as localidades do município. 

Parabenizando a todos os enfermeiros, pois no dia vinte de 

maio foi comemorado o dia do enfermeiro. Solidarizando a 

família enlutada de Jeferson pelo o seu falecimento, logo 

em seguida justifica ausência do vereador Dandan que está 

presente no velório. Pedindo desculpa a família de 

Jorginho e Viviane por não ter aparecido no enterro, pois 
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estava em Bom Jesus da Lapa a trabalho. Externando sua 

solidariedade à família de seu Dorges pela a sua partida. 

Logo após parabeniza a Secretária de Assistência Social em 

nome da secretaria Janeide e a todos servidores que lá 

compõem, pelo o movimento dezoito de maio. Parabenizando 

Uarles, ex-vereador Reginaldo Mota e a filha de Didi, pela 

aprovação na prova da OAB. Deixando um abraço pra Wilson 

Boys. Parabenizando a passagem do aniversário do 

Presidente Joel Bomfim. Comentando que recebeu um convite 

da Câmara de vereadores de Wanderley, mas não teve como 

ir, pois, aconteceu um imprevisto, deixando o seu 

agradecimento. Justificando a sua ausência no evento em 

nome de Luzia esposa de Nisão, deixando um abraço e o 

pedido de desculpas. Comenta sobre o Projeto entrado na 

Casa a LDO, e a importância da fala do vereador César em 

pedir uma audiência, pois tem vereadores de primeiro 

mandato que precisa entender como tudo isso funciona, 

acreditando que na próxima sessão já terá uma decisão para 

ser analisada. Deixando assim uma explicação para sua 

amiga Cida, Noel e Durvalina que o procurou para tratar 

dos nomes de rua, nomeações. Em seguida promete ao 

vereador César que estará na próxima reunião sobre o piso 

salarial, pois na passada não estava presente. Agradecendo 

ao líder pela a inteligência quando deu entrada aos nomes 

de ruas, logradores e praças na cidade, e também ao 

presidente pôr a acatar, pois isso mostra a evolução do 

dialogo na Câmara. Em continuidade fala sobre os seus 

requerimentos, onde o primeiro ele explica ao vereador 

Juracy onde citou sobre a estrada Bandeira a reforma. 

Dizendo que a estrada de cima pelo o seu conhecer nunca 

foi passada máquina, a outra teve manutenção, colocaram 
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uma banca pequena, mas com as chuvas estragou demais. A 

outra é transitável apesar de ter buracos, já a outra é de 

muito difícil acesso, mas o corredor é pequeno. O vereador 

Matheus diz que tem pessoal ali que podem ajudar, se 

disponibilizando a ajudar também, pois a situação naquele 

local está bastante crítica. Cobrando melhorias, se puder 

fazer uma, ou passar maquinas pelo menos na outra, senão, 

a que está de difícil acesso procura dá uma melhorada. 

Cobrando também melhorias no corredor de Gero na 

comunidade do Vaquetal. Requisitando guarda nos eventos na 

comunidade do Poço da Onça. Dando apoio a todos 

requerimentos dos colegas. Ressaltando um requerimento 

colocado pelo mesmo na Casa, para o povoado da Vila São 

José. Pedindo para que os vereadores passem no local para 

ver o risco da cabeceira da ponte, pedindo atenção e 

urgência por ter uma logística fácil da Secretária da 

Infraestrutura. Comentando sobre a banca da beira rio, 

onde tem o seu requerimento também, parabenizando a 

vereadora Urania pela atenção e pelo comprometimento de ir 

ao local, mas em seguida o vereador Matheus deixa uma 

crítica, pedindo para que seja levado alguém que tem 

conhecimento de causa como o vereador Toinho, se não 

puder, pesquise outras pessoas, pois uma banca com tantas 

manilhas pode não surtir o efeito. Em seguida pede que não 

aguardem vir um procedimento do estado, ou federal, pois 

aquelas pessoas estão sofrendo a mais de cinco meses. 

Relatando a sua indignação sobre o acontecimento na 

comunidade do Araxá, onde foi pedido um ônibus e no dia 

foi cobrado uma taxa para o combustível e para o 

motorista. Relembrando que no dia do evangélico todas 

igrejas fazem presente na sede, pedindo respeito a 
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comunidade. Cobrando resolução no Ensino Médio na 

comunidade de Tabatinga que até o momento não foi 

solucionado. Em seguida o vereador Juracy avisa que a 

Secretária de Educação Joseli, possivelmente estará na 

próxima sessão para esclarecimento. Voltando a fala do 

vereador Matheus, diz que é importante ressaltar e 

confirmar com antecedência a sua presença. A vereadora 

Urânia pede um espaço no qual é cedido, justificando que 

está no aguardo dos professores providenciarem os exames 

para iniciarem os trabalhos, afirmando que a 

responsabilidade não está nem no estado e nem no município 

e sim nos professores que foram contratados. Em seguida o 

Presidente de Casa Joel Bomfim pede um tempo, para 

justificar a situação e falar que se disponibilizou para 

levar esses professores para fazerem os exames, e está no 

aguardo. Em seguida o vereador Matheus parabeniza o 

vereador Joel pela aquisição de mais um carro para a 

Câmara. Parabenizando o vereador Juracy por ter ido na 

Reforma do Frade e ter visto o erro na dificuldade na 

estrada, dizendo que tem uma aluna a mais de um mês sem ir 

à escola e que acredita que agora esse problema será 

solucionado. Ressaltando também a dificuldade da saúde, 

parabenizando a vereadora Urânia pela iniciativa. Logo em 

seguida relatando sobre a sua participação no desvio da 

seguinte forma, que nas sessões passada fez um desafio ao 

vereador Toinho, onde o vereador aceitou, assim 

parabenizando-o pelas ações.  Com duas sessões ou três 

posteriores Toinho foi até o vereador Matheus e disse que 

prefeita falou para ele que iria arcar com o desvio da 

Água Piranga. Em continuidade o vereador Matheus em 

conversas explica que o orçamento feito com Wilson ficaria 
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de sete mil e quinhentos reais, madeira e arame e que 

Wilson disse que tinha um pessoal da Baixa Preta e outras 

pessoas da Água Piranga que iria ajudar na mão de obra. Em 

seguida O vereador Toinho entra em contato com a prefeita, 

na qual o dinheiro é depositado na conta de Wilson. Com 

isso fala sobre alguns prejuízos provocados, devido a isso 

o dono do local diz que iria fechar. Logo em seguida o 

vereador Matheus pergunta ao vereador o que a prefeita 

falou a respeito. O vereador Toinho explica que o valor 

subiu e que a prefeita disse que não irá honrar com o que 

ela não tinha combinado. Entendendo a situação, o vereador 

Matheus manda uma mensagem para a prefeita como tinha 

comprometido na Câmara, foi respondida pela a mesma, que 

quando chegasse iria resolver a situação. Mas em seguida o 

vereador Toinho disse que a prefeita já tinha feito a 

parte dela, assim chamando para agir, e assim fizeram. 

Logo depois o vereador Matheus fez uma ligação para Pedro 

do Material de Construção Rocha e Luciene, pedindo uma 

caçamba na qual foi concedida. Fizeram o orçamento com 

Chico, constatando 10 horas de serviço. Concordando, Chico 

foi até o local e conseguiu fazer o desvio em um dia. O 

vereador Matheus confirma a presença dos vereadores 

Solange e Dandan. Salientando ainda que disse a Toinho que 

iria pedir ajuda de Solange, César, Beatriz e Nilton 

Augusto, que se prontificaram. Logo em seguida, explicando 

porque não agradeceu a prefeita no seu vídeo postado, 

dizendo que não acha justo a prefeitura com a condição que 

tem, com a situação orçamentaria que encontra deixar se 

indispor do seu salário, não questionando o valor do 

salário da prefeita, mas sim os recursos públicos que é 

destinado a cada secretária. Afirmando que não criticou a 
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prefeita no vídeo por ter dado sete mil, até porque a 

prefeitura falta pagar cinco mil, se não pagar, ele e os 

demais que tem que arcar para pagar Wilson. Dizendo que 

deixou bem claro no vídeo que não tiveram nenhuma máquina 

da prefeitura e que não falou que não tinha ajuda da 

prefeitura, pois teve ajuda no valor. O vereador confirma 

que se tivesse ajuda da máquina da prefeitura isso sairia 

de graça, pois foi gastado nove horas ponto quatro, e 

duzentos reais de combustível na caçamba, equivalente três 

mil e setenta reais que até o momento não foi pago. 

Deixando assim as explicações esclarecidas e finalizando 

com um boa noite. Voltando a sua fala para agradecimentos 

ao Pedro e Luciene pela a caçamba, ao Neto Leitão pela a 

recepção na sua casa, e em modo geral a população da Água 

Piranga e Jupaguá. Agradecendo também a Wilson que desde o 

início se prontificou ajudar e a todos os vereadores e 

comerciantes.  Logo após o vereador Toinho finalizar a sua 

fala, o vereador Matheus afirma que tem um mal entendido 

na forma das colocações do vereador quando mesmo fala que 

a prefeita não disse que iria honrar. Relatando que o 

vereador falou da seguinte maneira “a prefeita vai lá em 

Wilson e pergunta porque esse valor”. O vereador Matheus 

afirma que essa situação aconteceu na sexta-feira santa e 

que precisaria conversar com Wilson para ver direito essa 

questão. Logo após Wilson explicar o valor e porquê do 

valor, o vereador Matheus levou a explicação para o 

vereador Toinho. Após dias depois aguardando a resposta da 

prefeita, o vereador Toinho procurou o vereador Matheus e 

disse o seguinte “ela não vai da mais nem um real, além do 

que já deu”. Com isso direciona a palavra para o vereador 

Toinho se confirma essas palavras ou não. Após a 
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confirmação do vereador Toinho, agradece o mesmo pelas as 

colocações. Parabenizando a Mailson pelo treinamento as 

meninas de Jupaguá, dando apoio ao time feminino e 

masculino. Em continuidade com a palavra, a Vereadora 

Solange Mariani –Cumprimentando a todos. Agradecendo a 

Janeide pelos serviços prestados no município. 

Parabenizando ao vereador Matheus, e ao vereador Toinho 

pela ação de resolver a situação do desvio. Trazendo 

também a situação do riacho e qualidade de vida. Dizendo 

que esteve presente no local do desvio juntamente com o 

vereador Matheus e Dandan, justificando a ausência do 

vereador César e que espera que essa ponte saia em tempo 

hábil. Parabenizando ao vereador pelo uso da máscara 

simbolizando o dia dezoito de maio. Relatando a 

importância das homenagens feitas durante a noite, e a 

relevância ao professor César nas suas falas. 

Parabenizando a todos colegas que passaram na OAB. Falando 

que recebeu uma visita na segunda-feira à noite da 

Deputada Jusmari Oliveira e do pré-candidato Oziel 

Oliveira e demais, para uma palestra com objetivo de 

demandas para enriquecer o município. Em seguida 

solidariza a família de seu Jorginho pela a perda da sua 

esposa. Solidariza também a família de seu Dorges pelo o 

seu falecimento. Eternando os seus sentimentos também a 

família de dona Vanderlina pelo o falecimento do seu filho 

Jeferson Pereira dos Santos Silva. Parabenizando ao 

vereador Juracy por acatar todas as sugestões juntamente 

com o vereador César que ajudou no levantamento de dados 

para concluir a redação. Finalizando a sua fala, saudando 

a professora Belinha que na década de novena lutou pela a 

alfabetização na beira do rio. 
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Em seguida inicia a fala o vereador Toinho - cumprimentando 

a todos, em nome de João Leite e todas as famílias 

presentes que vieram assistir as homenagens. Cobrando 

lâmpadas em Jupaguá, que foram colocadas, mas que precisa 

novamente ser repostas pois estão queimadas, devido à queda 

de energia.  Reforçando com requerimento a roçagem da 

estrada que liga a Juá ao Araxá, na qual já foi feito pelo 

o vereador Matheus. Comentando e relatando sobre a situação 

do desvio desde o início até o fim. Explicando e 

esclarecendo o motivo que não esteve presente com os 

demais. Ressaltando que nenhum momento falou que a prefeita 

não iria honra com a palavra, e sim que ela daria uma ajuda 

de sete mil real e que ela não iria mais fazer o desvio. 

Deixando claro que respeita a forma do agradecimento do 

vereador Matheus, mas que teve ajuda da prefeita nos 

valores que foram pautados. Agradecendo Wilson por ceder 

uma parte da sua fazenda para fazer o desvio. Solidarizando 

as famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos. 

Mandando um abraço a todos times que participaram do 

torneio beneficente em Kau, em especial ao seu time 

feminino do Distrito de Jupaguá que ganhou o campeonato. 

Parabenizando a Comissão composta por Solange, Juracy e 

Urânia por acatar a ideia do vereador César por não colocar 

somente o nome das pessoas, mas sim quem são essas pessoas. 

Apoiando todos os requerimentos finalizando com um boa 

noite. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente encaminha os Projetos 

de Leis n.º 005 e 006/2022 a Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, para darem os pareceres no prazo 

previsto em lei. Requerimentos n.º 017,018, 019/2022 – de 

autoria do vereador Ryan Matheus da Mota Tavares; 

Requerimentos n.º 003; 004 e 005/2022 – de autoria do 
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Vereador Antônio Luís Tadeu dos Santos; Requerimento nº 

008/2022 – de autoria do Vereador Joel do Bomfim Alves e 

Parecer n.º 001/2022 - Da Comissão de Urbanismo 

Infraestrutura Municipal da Câmara Municipal de Cotegipe-

Ba, referente ao Projeto de Lei n.º 001/2022 - Dispõe sobre 

denominação de logradouros e alteração dos nomes de praças 

públicas. A Comissão de Urbanismo Infraestrutura Municipal 

da Câmara Municipal de Cotegipe-Ba, uso de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o 

Regimento Interno desta Casa resolve: Emitir Parecer 

recepcionando as Emendas Aditivas dos Vereadores: Solange 

Silveira Passos Crisóstomo, Urânia Santiago Magalhães e 

Juracy da Conceição Tavares nº 

01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13 e 14/2022 ao Projeto 

de Lei n.º 001/2022 - Dispõe sobre denominação de 

logradouros e alteração dos nomes de praças públicas. Sala 

das Comissões em, 18 de maio de 2022. Ass:  JURACY DA 

CONCEIÇÃO TAVARES – Presidente; URÂNIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA 

– Relatora e SOLANGE SILVEIRA PASSOS CRISÓSTOMO – Membro. 

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, Célia Maria Mariani Passos Chaves, 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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