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Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 01 de junho de 

2022. 

 

               Aos 01 (primeiro) dias de junho 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 

(08) presenças e (01) 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 

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: Of. n.º 

001/2022 – da Igreja Santa Rita de Cássia – Pov. Macambira. 

of. CIRCULAR n 012/2022 – Solicitação de articulação 

perante as instâncias superiores para designação de lotação 

de Promotor de Justiça titular e Delegado de Polícia Civil 

titular, na comarca de Cotegipe, uma vez que, no momento 

obtém-se a atuação de servidores substitutos. Requerimento 

de nº 024/2022 de autoria do Vereador Ryan Matheus. Of. n.º 

5399-21 – SGE TCM. Parecer n 003/2022 da Comissão de 

Educação, Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e Política Rural, 
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referente a Indicação nº 003/2022 – de autoria do Vereador 

Uandros Santana de Oliveira - Minuta do Projeto de Lei n.º 

003-2022 - Dispõe sobre a inclusão no currículo do Ensino 

Fundamntal, a modalidade de capoeira como expressão 

cultural e esportiva, de caráter educacional e formativo, e 

permite a realização de parcerias para o seu ensino nos 

estabelecimentos de ensino municipais, publicos e privados. 

A palavra é franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da 

palavra o Vereador Prof. César – Cumprimentando a todos, 

logo em seguida faz cobrança do poço artesiano da 

comunidade do Beija-Mão, na qual já foi requisitado pelo 

vereador Matheus. Trazendo as situações das ruas do 

município devido várias obras em muitos pontos, deixando as 

pessoas travadas, pedindo para que termine o melhoramento 

em uma rua para depois começar em outra. Volta a falar 

sobre a rua de Neguinho, que acredita que fará uma 

pavimentação asfáltica, mas para tirar os paralelepípedos e 

deixar na situação que encontra, fica uma situação 

inviável. Citando os pontos das ruas que se encontra 

travados. Mostrando a sua felicidade ao comentar sobre a 

obra da Praça Raniere Mota, trazendo a importância do olhar 

do vereador a essa obra que se encontrava mal feita. Sobre 

a entrada das contas do exercício de dois mil e dezenove, 

sugerindo ao vereador Toinho que marque um dia para o 

Comissão já reunir para evitar problema no rito. Dizendo 

ainda que a prefeita tem o seu direito de respostas, 

pedindo para enviar o oficio para o executivo, para depois 

ver a situação da Comissão. Parabenizando ao presidente 

pela aquisição de um transporte para os trabalhos 

legislativo, pois até o momento tinha apenas um veículo 

impossibilitando as ações dos vereadores ver a realidade de 
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perto das comunidades. Em continuidade apoiando a Igreja 

Santa Rita de Cassia. Sobre o oficio do Conselho Tutelar, 

com situação da promotoria na cidade, o vereador César 

enfatiza a importância de ter um promotor fixo no 

município, pois um promotor substituto raramente acompanha 

os trabalhos, pois a demanda é muito grande, necessitando 

de um olhar tanto do Poder legislativo como Executivo. 

Parabenizando a Eder de Lilia por ter conquistado o 

primeiro lugar no Parque da vaquejada na Formosa do Rio 

Preto. Apoiando todos requerimentos e indicações dos 

colegas vereadores. Voltando a fala do vereador César 

comentando em relação ao piso salarial e explicando o 

porquê de não ter motivos para comemorar com um professor 

especial aquele que não tem graduação e ver seus colegas 

graduados e pós-graduado fisicamente descontente. Pedindo 

assim a valorização também no Plano de Saúde. Justificando 

assim a sua postura mediante a essa situação. Dando 

continuidade a palavra o Vereador Matheus de Raniere – 

Cumprimentando a todos, mandando um abraço a todas regiões 

Serranas. Desejando melhoras ao vereador Juracy, e assim 

parabenizando a Eder pela sua conquista. Parabenizando em 

nome da Secretaria de Ação Social a toda equipe, por ter 

atendido as suas cobranças na comunidade do Beija Mão sobre 

a falta d’água. Enfatizando que depois do vídeo que o 

vereador Dandan publicou nas redes sociais, as pessoas em 

peso, fizeram cobranças do porquê aquela quantidade de água 

depositada e na comunidade sem. Pedindo para aqueles que se 

caso não foi atendido procura-lo ou a secretaria para que 

seja solucionado. Parabenizando também a Secretária de 

Saúde em nome de Urânia e do secretário Junior Prado pela 

as ações feitas a quem precisa. Sobre o oficio da 
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comunidade da Macambira em questão da Igreja Santa Rita de 

Cassia dando o seu apoio. Cobrando novamente a limpeza da 

caixa d’água dessa comunidade em imediato. Comentando sobre 

a situação do Ensino Médio da comunidade de Tabatinga, pois 

o presidente citou a disponibilização. Logo em seguida o 

vereador Matheus informa que durante dia mandou mensagem 

para Naldo, mas que explicou que tem alguns exames dos 

professores que demoram, mas que está tudo dentro dos 

conforme e que já será resolvido. Apoiando o parecer do 

vereador Dandan e parabenizando a luta do Conselho Tutelar 

por direitos e deveres não adquiridos dando assim também o 

seu apoio. Na oportunidade fazendo cobrança ao vereador 

Toinho que faz parte da Comissão que se atente ao prazo das 

contas, que reúnem e entrem em um consenso, para que todos 

votem de forma corretas dentro dos prazos legais. 

Parabenizando ao presidente Joel pela a aquisição do carro, 

pois é mais uma ferramenta que facilita os trabalhos. Em 

seguida fazendo um questionamento sobre o seu requerimento 

colocado nesse momento na Casa, deixando em aberto um 

espaço para caso algum vereador quisesse responder. Pedindo 

uma explicação o do porquê a estrada do Gramiar ficar tanto 

tempo na situação que se encontra, sendo que é fácil de 

fazer, sendo uma comunidade que está na cede tantas vezes, 

falando ainda que o material é do lado, e que um dia de 

serviço resolveria o problema. Dizendo ainda que 

acompanhava a Câmara na gestão passada onde o vereador 

Casinho com a mesma briga e cobrança, aproveitando a 

oportunidade mandando um abraço para o mesmo. Deixando 

assim o seu requerimento e o seu apelo para essa comunidade 

no qual esteve na localidade no domingo. Em seguida faz uma 

crítica a Secretária de Educação, se existe uma professora 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

05Barreiras/BA
17 de Junho/2022

 
 
dá quarenta horas e receber mil reais por mês com uma sala 

super lotada, colocando um aluno que não tem idade para 

estudar. Devido a essa situação o vereador Matheus diz ter 

recebido queixas de pais nessa mesma creche, onde foi 

afastada uma professora. Enfatizando que a professora que 

entrou estava desempenhando um papel belíssimo, assim a 

parabenizando. Contando ainda que não encontrou 

pessoalmente para dá os parabéns. Pedindo para os colegas 

vereadores falar com a secretaria que isso não existe. 

Fazendo assim também critica a diretora que está omissa a 

essa situação, pedindo para a mesma ter respeito pelo os 

alunos e pelos pais. Dizendo que irá procura essa 

professora para saber se ela tem o interesse de permanecer 

contratada e qual a forma que tenha o mínimo de 

reconhecimento pelo o trabalho, pois a mesma entregou a 

turma por falta de reconhecimento. Questionando sobre a 

situação das ruas no município em questão de vários pontos 

de isolamentos para obras, em especial a rua de Neguinho. 

Voltando a fala do vereador Matheus, explicando a situação 

do salário da professora para o vereador Toinho que até o 

momento não sabia o motivo. Sobre a questão vereador fala 

que é o número de aluno, pois como era contratada poderia 

colocar a quantidade de alunos que quisesse, diferente das 

outras turmas. Mostrando outro ponto, que ela tem o direito 

e não foi pago, pois informaram que ela é contratada. Outra 

questão é a idade do aluno não compatível com os demais, 

fazendo com que a professora faça dois planos de aula. 

Dizendo ainda que sua cobrança não é pessoal sim pelo 

direito certo. Logo em seguida parabenizando o vereador 

Dandan pela a cobrança da limpeza do campo de avião. Em 

seguida mostrando a sua indignação com o descaso que está 
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acontecendo nas ruas com lixos colocados em lugares 

inapropriados. Comentando também sobre a fala da vereadora 

Neta quando a mesma citou a frase “Que aqui tem Lei”. Logo 

perguntando do porquê de não cobrar e não multar as 

pessoas, o mesmo respondendo o seu questionamento falando 

que é porque o povo só sentirá quando acontecer as multas. 

Enfatizando que foi um projeto aprovado na Câmara, no qual 

os vereadores votaram, mas não tem respaldo para cobrar a 

sociedade, pois a prefeitura é quem erra em colocar lixo 

nas ruas. Comentando sobre o seu requerimento colocado para 

o Distrito de Jupaguá para podar das arvores. Prosseguindo 

traz a sua indignação em relação a água da comunidade da 

Rio Grande. Mesmo conseguindo juntamente com os vereadores 

da oposição um poço para tender algumas casas, mas mesmo 

assim não atende todas. Cobrando eficácia para resolver 

essa situação para que todos moradores tenham água em casa. 

Em continuidade com a palavra, a Vereadora Solange Mariani 

– Cumprimentando a todos, saudando a Toinho Feitosa pela a 

passagem do seu aniversário. Parabenizando a secretaria 

Janeide pelo trabalho que vem desempenhando na cede e nas 

comunidades, avisando que irá sim debater o relatório junto 

com a mesma. Parabenizando o Conselho Tutelar pelo o 

trabalho como foi exposto recentemente, dando o seu apoio a 

essa luta. Apoiando a comunidade da Macambira em relação a 

Igreja Santa Rita de Cassia. Reforçando também a solução da 

estrada da comunidade do Gramiar. Comentando sobre o seu 

requerimento que ainda não foi atendido acerca da energia 

do São José, do corredor a comunidade, assim reforçando 

novamente esse pedido. Reivindicando sobre a ponte do 

Mozondó na qual já foi feito o requerimento. Enfatizando 

que o pessoal há muito tempo, vem brigando por essa ponte e 
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é necessário que se faça. Sobre o poço artesiano que foi 

feito para a escola, e que esse poço não dá vasão 

suficiente, que foi doado ou a prefeita resolveu ceder para 

as pessoas usarem, mas solicita uma máquina para que poça 

aprofundar e melhorar o aspecto da vasão da água no 

Povoado. Solicitando um carro Pipa para a comunidade da 

Caiçara que continua da mesma maneira e que já foi cobrado 

pela a mesma. Em seguida a vereadora Solange Mariani diz 

ser uma vergonha ao passar nas ruas da cidade, vendo a 

cidade desprezada e não poder falar. Reforçando, pedindo 

para que a Comissão delega o ponta pé para se fazer o 

parecer e fazer jus aprovação ou reprovação das contas. 

Agradecendo ao presidente pela aquisição de mais um veículo 

para a Câmara. Parabenizando a Eder pela a conquista na 

vaquejada da Formosa do Rio Preto. Finalizando falando 

sobre a educação e pedindo uma posição da Secretaria 

Joseli. Parabenizando a luta dos professores pelos os seus 

direitos e dando uma salva de palmas para todos. Em seguida 

inicia a fala o vereador Toinho – Cumprimentando a todos. 

Em seguida pedindo apoio a Polícia Militar por mais rondas 

na cidade, principalmente na rua do Tamarindo, e assim 

também no Distrito de Jupaguá. Agradecendo ao secretário de 

Infraestrutura pelo apoio ao transporte aos times de 

futebol. Justificando o motivo pelo qual as ruas estão 

sendo todas iniciadas as obras, pois o pessoal irá vir 

fazer o serviço e o material terá que colocar de uma só 

vez. Sobre a rua de Neguinho informando que o material não 

pode ser tratado por causa dos canos. Sobre as contas da 

prefeita entrada dizendo que irá sentar com o jurídico, e 

com a Comissão para não perder prazo, mas em breve possível 

colocará as contas no tempo certo. Parabenizando ao 
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presidente pela aquisição de mais um transporte. Apoiando 

todos os requerimentos dos colegas. Informando que os 

professores receberam o salário atualizado com o novo piso 

salarial, com isso parabenizando a prefeita, pois foi uma 

luta colocada pelos os colegas. Avisando que esteve na 

Reforma do Frade Velho e percebeu que as maquina estavam no 

local para melhorar a estrada, assim facilitando a entrada 

do ônibus escolar, parabenizando o Secretário Tino. Sobre o 

questionamento do vereador Matheus na situação do horário 

da professora em 40 horas recebendo mil reais, o vereador 

Toinho responde que irá aprofundar mais sobre isso, pois 

não estava sabendo. Mandando o abraço a todas as 

comunidades, parabenizando o time da Macambira que ganhou o 

jogo, e mandando o abraço ao seu time de Jupaguá. 

Prosseguindo com a palavra o Vereador Uandros “Dandan” – 

Que faz cumprimento a todos, assim agradecendo a Deus por 

mais um dia. Deixando o seu sentimento a todas as famílias 

que perdeu um ente querido. Parabenizando a todos os 

aniversariantes do mês em especial ao seu amigo Gil na 

Reforma do Frade. Falando um pouco sobre o mês de junho a 

importância das festas nas comunidades e na sede, trazendo 

também sobre o aniversário da cidade, que ainda não tem 

nenhuma informação se vai acontecer alguma festa ou algo do 

tipo. Sobre o meio ambiente coloca em pauta, cobranças de 

animais soltos na BA-449, relembrando que recentemente 

aconteceu um acidente com um pai de família devidos gados 

soltos. Dizendo que não é a primeira vez que vem 

acontecendo essas reclamações, fazendo assim a sua cobrança 

ao Poder Executivo para tomar as soluções cabíveis conforme 

a lei para todos que não a seguir. Enfatizando também sobre 

os valores da carne bovina nos açougues, comunicando que 
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irá buscar em lei com a fiscalização, a se informar dos 

valores da arroba para entender o porquê do valor tão alto, 

impossibilitando muitas pessoas de comprar. Comentando da 

sua visita à Secretaria Joseli, sobre o transporte escolar 

para a comunidade Vargens Nova que já estão procurando 

resolver, assim mandando um abraço para a mesmo e que 

espera a sua visita para responder alguns questionamentos. 

Logo em seguida mostra a sua indignação ao ver a situação 

que se encontra o material de percussão no Espaço Vida, 

material esse a ser utilizado pelo os jovens, pedindo ao 

Poder Público, a Secretaria de Assistência Social 

juntamente com o Secretario de Infraestrutura para colocar 

esses instrumentos de uma forma correta, para não causar 

danos e assim não gerar prejuízo para o município. Sobre a 

cultura, relembrando a sua fala na sessão passada em 

relação a valorização da Cultura e do Esporte, trazendo 

assim nomes de participantes que disputaram a vaquejada em 

Formosa do Rio Preto e parabenizando ao Eder pela a 

conquista. Explicando o motivo pelo o qual não esteve 

presente no Torneio da comunidade Rio Grande, parabenizando 

o time de Jupaguá, em nome de Toinho, o time da Macambira 

em nome de Urânia e da Rio Grande em nome do professor 

Arimatéia. Logo em seguida parabeniza a vitória do time 

UDEV na comunidade do Toá em Missão do Aricobé. Convidando 

em nome de Preá e Mizael para todos comparecer no último 

campeonato no dia quatro de junho com disputa dos times de 

Cotegipe contra Cristópolis, avisando que também estará 

presente torcendo. Cobrando da Infraestrutura novamente a 

limpeza no campo de avião na Vila Santana e demais ruas da 

cidade, pedindo para colocar o entulho em um local correto. 

Cobrando também o abastecimento de água na escola da Rio 
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Grande. Reforçando novamente a cobrança do vereador César 

ao Poder Público em relação a falta de água na comunidade 

do Beija Mão. Apoiando o requerimento do vereador Matheus. 

Agradecendo a Comissão por abraçar a indicação do projeto 

pois é de total importância na cidade, como as demais 

cidades estão. Dizendo que ainda está a sua indicação do 

Projeto Prata da Casa, assim comunicando que o vereador 

Isaias Oliveira, filho de Cotegipano também colocou esse 

projeto e foi aprovado, afirmando que foi ele que o 

incentivou a também colocar esse projeto para o município 

de Cotegipe. Assim pedindo ao vereador Toinho que é mais 

próximo da prefeita, para conversar com ela e mandar ela 

analisar e valorizar o que é da Casa, explicando o motivo 

em seguida desse pedido justamente ao vereador Toinho. 

Sobre as contas comenta que assim que entrar na Casa dará o 

seu sim ou não. Deixando o seu abraço e convidando a todos 

para marcarem presença na Cavalgada da Reforma do Frade. 

Dando continuidade a palavra a Vereadora Célia Maria (Neta 

de Tino) – Cumprimentando a todos, parabenizando a todos 

aniversariantes do dia em especial a Nelson de Carvalho, ao 

seu irmão Weliton Márcio e também a Noé do Corvisal. Logo 

em seguida comentando sobre a fala de Solange quando a 

mesma fala “É porque a Bancada da Prefeita possa ser 

conivente com a arbitrariedade que ela possa fazer”. Com 

isso a vereadora Neta afirma que não, pelo contrário.  

Dizendo ainda sobre a fala da vereadora Solange sobre o 

descaso da questão de podas de árvores. Informando a todos 

que é lei, que tem o Código de Postura que foi alterado os 

direitos e obrigatoriedade dos moradores sobre podar 

árvores e animais soltos, mas em momento nenhum quando teve 

a lei a gestão nunca mediu esforço para deixar a cidade 
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limpa, com isso parabenizando a prefeita Márcia Sá Teles, 

inclusive desde já parabenizando antecipadamente pelo o seu 

aniversário dia três de junho. Explicando ao vereador 

Dandan sobre os animais soltos, ela está assegurada, pois 

esses animais que estão soltos os donos já foram levados na 

justiça, foi feito o curral para que não permanecer solto, 

mas que a partir disso não pode fazer nada como está no 

Código de Postura. Sobre a água no município trazendo as 

comunidades que foram feitos poços artesianos para amenizar 

a situação das pessoas. Na comunidade da Macambira a 

prefeita não mediu esforço para colocar a bomba submersa. 

Trazendo assim as ações da prefeita na comunidade da 

Reforma da Rio Grande dois, onde teve uma empresa licitada. 

Explicando a situação do Beija Mão na questão da 

necessidade da água. Parabenizando ao presidente pela 

aquisição do veículo. Em continuidade a vereadora Solange 

pede um espaço pois foi citada, afirmando de não ter falado 

a palavra arbitrariedade hora nenhuma e sim na questão do 

silêncio que reina. A vereadora Solange fala que governar 

não é poesia mesmo não, pois governar é árduo. Sobre as 

podas de árvores pede para a prefeita fazer a lei acontecer 

com ações, com multa, advertência. Reforçando novamente 

água na comunidade do Borrachudo, Mozondó e entre outras 

comunidades que não foi colocada. Voltando a sua fala 

explicando o motivo que o entulho foi colocado no campo de 

avião, para ser levado para servir para as estradas quando 

colocar cascalho. Continuando com a palavra a Vereadora 

Urânia Magalhães – Cumprimentando a todos, logo em seguida 

comentando sobre o parecer da Comissão de Educação, 

Cultura, Saúde Meio Ambiente e Política Rural, composto 

pela a mesma juntamente com os vereadores e Toinho e César 
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onde foi emitido o parecer favorável sobre a indicação n.º 

03 do vereador Uandros. Sobre a Igreja da Macambira, 

parabenizando a Joelia e Dona Rica que vem lutando para 

aumentar a igreja, agradecendo o apoio dos colegas nessa 

ação. Mostrando a sua felicidade nas obras feitas no Espaço 

Vida, parabenizando a Janeide que é Secretária de 

Assistência Social e a prefeita. Em continuidade avisando 

sobre a Campanha da Influenza que a vacina se encontra 

disponível para idosos, gestantes, professores ativos, 

trabalhadores de transporte coletivo, profissionais de 

saúde, crianças de seis meses e menores de cinco anos. 

Comunicando também da Campanha do sarampo e pedindo para 

procurar a sala de vacina da Unidade de Saúde e preencher o 

calendário vacinal. Fazendo um apelo para os colegas 

vereadores ajudarem na divulgação da Campanha. 

Parabenizando a equipe de cultura em nome de Kelle, Marly e 

Jucelia, pois o município foi comtemplado com oitenta mil 

para o festejo do aniversário da cidade. Parabenizando ao 

presidente Joel pela a aquisição do veículo, pois assim 

facilita os trabalhos. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente 

encaminha a prestação de Contas da Prefeitura desse 

Município, referente ao exercício financeiro de 2019, 

processo nº 07196e20 para Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização, para dar o parecer no prazo previsto em 

lei. Requerimento de nº 024/2022 de autoria do Vereador 

Ryan Matheus e Parecer nº 005/2022 - da Comissão de 

Educação, Cultura, Saúde, Meio-Ambiente e Política Rural, 

referente a Indicação nº 003/2022 – de autoria do Vereador 

Uandros Santana de Oliveira - Minuta do Projeto de Lei n.º 

003-2022 - Dispõe sobre a inclusão no currículo do Ensino 

Fundamntal, a modalidade de capoeira como expressão 
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cultural e esportiva, de caráter educacional e formativo, e 

permite a realização de parcerias para o seu ensino nos 

estabelecimentos de ensino municipais, publicos e privados. 

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 

n.º 003/2022, de autoria do Vereador Uandros Santana de 

Oliveira, na integra. Sala das Comissões em, 01 de junho de 

2022. Ass: Urânia Santiago Magalhães Neta -Presidente; 

Antônio Luiz dos Santos Tadeu – Relator e César de Souza 

Silva – Membro. Palavra é franqueada novamente no sentido 

de debater as referidas matérias mencionada acima e são 

postas 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 e Urânia 

Santiago Magalhães Neta.  
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