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Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 25 de maio de 

2022. 

 

               Aos 25 (vinte e cinco) 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 

(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 

por unanimidade. Em seguida solicita dos Senhores 

Secretários a leitura das matérias do seguinte expediente: 

Of. n 2.212/2022 SGE TCM/BA. Of. ADM n 056/2022 – Audiência 

Pública - Avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º 

Quadrimestre de 2022. Requerimentos de nº 006; 007 e 

008/2022 de autoria do Vereador Juracy da Conceição 

Tavares. Requerimentos de nº 020; 021; 022 e 023/2022 de 

autoria do Vereador Ryan Matheus. Indicação de nº 003/2022 

de autoria do Vereador Dandan Santana e Parecer n 002/2022 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara 

Municipal ref. ao Projeto de Lei n 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 
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reais e dois centavos), para inclusão de dotações no 

orçamento de 2022 e dá outras providências. A palavra é 

franqueada ao Senhores Vereadores, faz uso da palavra o 

Vereador Matheus de Raniere – Fazendo seu cumprimento a 

todos e em especial ao Lazaro e aos professores. 

Prosseguindo pontua a situação dos professores, agradecendo 

o presidente do Sindicato o Senhor Rogério, ao vereador 

César e a todos representantes que dali fazem parte do 

Sindicato, pelo convite e por ter deixado aberto o espaço 

para todos estarem presente na reunião. O vereador afirma 

que no dia dezenove esteve na Câmara com os professores 

para debaterem sobre o piso salarial, no qual foi enviado 

uma proposta para o executivo, com a proposta que não se 

pode dizer que é assustadora de modo ruim, mas que também 

de alguma forma não é tão boa para alguns professores que 

estudaram buscando reconhecimento e não ter a valorização 

do recebimento como merecem. O vereador Matheus diz que não 

irá bater palma devido a isso, pois acredita que poderia ir 

um pouco além, sentar e debater com a Câmara.  Em seguida 

traz a sua indignação referente a pasta da educação do 

município, dando a sua opinião dizendo que acha que a Casa 

não deve ser tão desvalorizada e sem voz quando coloca um 

ou dois requerimentos para uma Secretaria, diante de todas 

essas dificuldades e todos os debates e a mesma não se 

fazer presente na sessão para prestar esclarecimento para o 

povo. Deixando claro para a sociedade que é um 

posicionamento da secretária Joseli, que também é 

professora e se enquadra nessa situação, pedindo para que 

ela tenha um pouco de respeito e sensibilidade com os pais 

dos alunos que estão sem ir para a escola por falta de 

transporte escolar. Parabenizando a comunidade da Macambira 
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pela a Missa de Santa Rita, sinalizando a ausência do 

vereador César que não compareceu por problema de saúde, 

dizendo ter sentido falta e também da vereadora Solange, 

mas que a vereadora Urânia e o vereador Dandan estavam 

presentes compartilhando aquele momento com a comunidade, e 

assim parabenizando a todos os organizadores pela a Missa. 

Aproveitando frisando o descaso que estão tendo nessa 

comunidade, primeiro com as ruas com a funduras das valetas 

na localidade, diz também que na frente da igreja aconteceu 

um incidente com uma pessoa que caiu e o pessoal tiveram 

que se reunir para tapar com as próprias mãos, porque ali 

não tem recursos direcionado da Prefeitura e também da 

Secretária de Infraestrutura. Outro ponto que o vereador 

traz é o da caixa d’água na questão da água potável, que 

até então o vereador Dandan o acompanhou em algumas casas e 

pôde ver as cobranças e é praticamente unanimes.  Em nome 

da comunidade de Macambira o vereador Matheus abraça toda 

as margens ribeirinhas. Em continuidade pergunta ao 

Secretário, ou o Presidente qual foi a data que as contas 

se disponibilizaram na Casa. O presidente responde com 

outra pergunta “se foram as contas que foram lidas hoje”? O 

vereador Mateus confirma que sim. O presidente responde que 

essas contas que foram lidas são de dois mil e vinte. Mas o 

vereador Matheus continua pedindo a de dois mil e dezenove.  

O Presidente diz que essa é de dois mil vintes chegou no 

dia vinte de abril, mas que entrou na Casa na semana 

passada. Mas o vereador Matheus questiona pela as contas de 

dois mil e dezenove, pois é a primeira do seu mandato que 

tem que ser julgada desde, e quando está disponível na 

Casa. O presidente responde que desde o ano passado, mas 

não sabe o dia especifico, direcionando a pergunta para 
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Alex. Logo em seguida o vereador Matheus pede a Comissão 

atenção para que não deixem mudar esse tramite que até para 

requerer, pois já foi pela a sua pessoa verbalmente e não 

teve êxito, pois é importante saber que já tem uma nova 

conta das suas responsabilidades na Casa, que tem uma a ser 

votada e que não pode perder prazo. Finaliza sua fala 

agradecendo a compreensão de toda Comissão e se for preciso 

volta a falar. Voltando a fala do vereador Matheus 

agradecendo a vereadora Urânia pelo o carinho, apoiando 

todos os requerimentos dos colegas. Logo em seguida 

direciona a vereadora Urânia e diz que quando falou da 

caixa d’água, o requerimento era totalmente diferente do 

que foi colocado, pois o requerimento era para a limpeza da 

Caixa que já tem. Enaltecendo sua fala diz que acabou de 

receber um vídeo no qual mostrou para o vereador César de 

um morador da Macambira, não citando nome. Em seguida 

mostra esse vídeo para os colegas onde pode ver a situação 

que se encontra. Dizendo que uma limpeza de Caixa é muito 

viável, com a quantidade de cobranças já deveriam ter 

feito.  Mostrando a sua felicidade ao ser chamado mais cedo 

pelo vereador Joel para dizer que o seu requerimento sobre 

a limpeza do Benfica foi resolvido. Frisando que o vereador 

Juracy colocou um requerimento na Casa, sobre a questão da 

estrada do Rio Preto, mas que o seu requerimento também foi 

colocado sobre a estrada do Rio Preto há um ano. Mas que 

não se preocupa com requerimento sim com a ação. 

Enfatizando que já que o vereador Juracy colocou talvez 

seja resolvido como todos os outros. Sobre as ruas de 

Jupaguá acha importante arrumar as ruas, pois já faz tempo 

que não tem atenção ao Distrito. Voltando a fala do 

vereador Matheus pontua as falas do vereador César 
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enriquecendo e dando o seu apoio a valorização da classe 

dos professores. Agradecendo ao vereador Dandan pela 

atenção. Logo em seguida direciona a sua fala ao vereador 

Toinho dizendo que parabeniza pelas ruas em Jupaguá, mas 

que tem certeza que não terá condições de asfaltar todas, 

pois são mais de vinte ruas. Enfatizando ainda que essas 

ruas as pessoas já vêm cobrando o asfalto a muito tempo 

devido os buracos e devido a isso precisava de manutenção e 

torce para que o asfalto saia logo. Cobrando do vereador 

Juracy um posicionamento sobre a merenda na Macambira. 

Parabenizando o profissionalismo da APLB, mas mostrando a 

sua indignação com o posicionamento do vereador Juracy ao 

dizer que é a favor da classe onde teve dois por cento 

lesados e não foi cobrado. Cobrando também um 

posicionamento do mesmo em relação a estrada do Rio Preto, 

dizendo também que aguardará do presidente sobre a questão 

da data da entrada das contas de dois mil e dezenove. Em 

continuidade com a palavra, a Vereadora Solange Mariani – 

Cumprimentando a todos, em especial saudando a todos 

professores, enaltecendo o vereador e professor César pela 

a luta que vem acompanhando junto ao presidente da APLB, 

professor Rogério, professora Taniaria e todos os outros. 

Logo em seguida justifica a sua ausência, mas que 

infelizmente não foi apreciada com certa qualidade dentro 

que foi requerido pelos os professores, e assim mostra a 

sua reprovação a gestão do município e também à Secretária 

de Educação Joseli. Dizendo que ausência de esclarecimento 

da Professora Joseli é surpreendente por ser uma pessoa de 

um conhecimento pedagógico. E assim dando o seu apoio a 

essa categoria. Direcionando a sua fala ao vereador Dandan 

sobre o seu requerimento entrado, que venha para somar no 
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município que está pobre de cultura e que a gestão pode sim 

incluir a capoeira, pois é um processo que não requer 

muitas despesas e sim engrandecer o currículo do município. 

Mostrando a sua felicidade pelo o aniversário de cento 

trinta e um anos de Barreiras e informando que teve 4 

Cotegipanos que foram homenageados na FLIB, Marcos Vinicius 

conhecido como Marquinho, o Escritor Alberto Mariane, 

Anfrísio Mariane e a sua sobrinha Doutora Barbara. 

Agradecendo aos professores que fizeram parte da vida 

desses Cotegipanos. Em seguida explica a sua ausência na 

Missa de Santa Rita na comunidade da Macambira, pedindo 

atenção por essa comunidade, deixando o seu abraço a todos 

que ali residem. Enaltecendo a todos requerimentos dos 

colegas. Relatando a sua ida na comunidade de Caiçara, 

solicitando verbalmente ao presidente, a gestão um carro 

pipa para abastecer de água essa região. Sobre a comunidade 

do Barreiro solicita que passa uma máquina no local que 

está sem passar, e que o mato está tomando conta do local, 

pedindo para que o asfalto se estenda até o final pois só 

falta dez casas para serem contempladas. E assim finaliza 

sua fala, se for preciso volta a falar. Volta a fala da 

vereadora Solange parabenizando Lazáro pela apresentação na 

FLIB em Barreiras. Continuando com a palavra a Vereadora 

Urânia Magalhães – Cumprimentando a todos sem esquecer 

alguém. Logo em seguida parabeniza aos vereadores que 

marcaram presença na Missa de Santa Rita na Comunidade da 

Macambira. Esclarecendo sobre a situação da falta de água 

potável na Comunidade, que a mesma já procurou solução, mas 

não teve êxito. Sobre as ruas comunica que esteve no local 

com engenheiro Luciano para olhar, mas quando chegou na 

sede, recebeu uma maravilhosa notícia que a comunidade 
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seria agraciada com duas ruas de bloquetes, emenda do 

deputado Antônio Henrique Junior e Kaká Leão. Logo em 

seguida elogia ação da prefeita nas comunidades. Comentando 

sobre o requerimento do vereador Juracy sobre as lâmpadas 

na comunidade do Mozondó. Logo em seguida comenta e agracia 

a Missa na comunidade da Macambira, elogiando a todos e 

agradecendo aos colocas que estiveram presentes. 

Parabenizando em nome de Lázaro os alunos do Jutahy que 

participaram da Feira Literária de Barreiras_- FLIB.  Sobre 

a sua conquista na área da saúde em relação a Pediatria e 

endoscopia, agradece o apoio a gestão e ao secretário de 

saúde. Finaliza sua fala se for preciso volta a falar. 

Dando continuidade a palavra o Vereador o Prof. César – 

Cumprimentando a todos. Externando os seus sentimentos aos 

familiares de Dona Cornelita do entupido. Cobrando 

novamente a retirada do lixo na ponta da rua, que seja 

levado para o local apropriado. Comenta sobre a Lei nº 

309/2022 nomes de Logradores e Praça, agradece ao 

funcionário da Casa Alex pelo o cuidado de encadernação, 

sugerindo ao Presidente para que seja levado para a 

biblioteca. Parabenizando os colegas de Comissão por esse 

trabalho, pois enriquece muito o Projeto de Lei, que hoje é 

lei no município. Parabenizando os alunos do Jutahy pela 

apresentação na FLIB em Barreiras-BA em nome de Lázaro 

presente no recinto, dizendo ainda que faltou envolvimento 

do município em levar até uma caravana de estudante, 

pedindo cuidado que dá próxima vez que deem mais atenção. 

Parabenizando a todos professores que tiveram a frente e 

todos os organizadores. Parabenizando também a Marquinhos 

que foi homenageado pela FLIB. Reforçando a valorização 

dessas pessoas oferecendo momentos especiais para eles até 
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mesmo a Câmara. Em continuidade Solange pede um momento, 

para enriquecer a fala do vereador César.  Em seguida o 

vereador César completa parabenizando também Alberto 

Mariane na Academia de Letras e assim a parabenizando 

também a Doutora Barbara. Logo em seguida explicando o 

motivo pelo qual não compareceu na missa da comunidade da 

Macambira, parabenizando a comunidade pela a organização. 

Relatando a situação que se encontra sobre as reclamações 

das ruas, pedindo atenção. Parabenizando a vereadora Urânia 

pelas as vindas de duas ruas de pavimentação em bloquetes 

para a comunidade. Sobre a situação da água, afirmando que 

a limpeza é fácil, e que talvez possam fazer limpeza e até 

mesmo um tratamento. Comentando sobre o aniversário de 

Barreiras que foram trazido a cultura, e que a gestão do 

município de Cotegipe-BA não pense somente na questão de 

bandas, mas sim também trazer essa representação da 

Cultura, da educação, como foi feito em Barreiras. Em 

continuidade o vereador César pede ao presidente para 

deixar em ata, se naquele momento estava dando entrada as 

contas do exercício de dois mil e vinte, e assim 

perguntando o presidente. Em seguida o presidente confirma 

com o sim. Retornando a fala do vereador César pergunta se 

a de dois mil e dezenove não entrou na pauta e o Presidente 

Joel Bonfim confirma que não, que entrou na Casa em 

novembro. O vereador César explica que ela tem um prazo 

para ser julgado e que esse prazo já está chegando ao fim e 

o presidente da Casa tem que provocar a Comissão da Casa 

para fazer um estudo sobre essas contas, pois se não 

prestarem conta, ou a não aprovação pela Câmara, entra num 

processo de improbidade. Pedindo para que sejam corretos, 

obedecendo todo crivo jurídico para que não venha acontecer 
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como nas contas do ano de dois mil e dezoito. Enaltecendo a 

importância da participação nas audiências públicas, 

convidando a sociedade para o dia vinte e sete, as quatorze 

horas e trinte minutos, para acompanhar como os recursos 

estão sendo investido no município. Apoiando todos os 

requerimentos dos colegas, sobre o parecer do Crédito 

Especial dizendo ter assinado. Cobrando verbalmente o 

conserto da bomba da Reforma do Rio Grande II. Comentando 

ainda sobre o resultado da avaliação externa, ou seja, 

antiga Prova Brasil, que como já sabia um desastre na 

educação diante dois anos de pandemia, afirmando que não 

existe uma jornada pedagógica com o trabalho bem feito, sem 

um professor valorizado. Com isso traz o Piso Salarial dos 

professores explicando a situação que se encontra e a 

proposta vinda da prefeita que foi “Vai equiparar o salário 

básico de todos os professores no município efetivos, ou 

seja todos os professores de todo nível irão receber o 

mesmo salário básico que é no valor de três mil e 

oitocentos e quarenta e cinco reais. Em seguida dando a sua 

opinião sobre essa questão, dizendo que a proposta foi 

aceita pelos os professores devido ao desgaste, a essa 

situação que se encontra hoje.  Pedindo apoio aos colegas 

vereadores para quando for discutir na reunião que seja 

colocado em pauta essa situação do Piso Salarial, 

principalmente Juracy que é graduado e está no nível dois. 

Para que seja diferenciado esses valores do salário, pois o 

prejuízo está sendo enorme para alguns professores, que 

seja dado pelo menos cinco por cento a mais para 

diferenciar essa formação e ser valorizado. Finaliza suas 

falas com um boa noite e se for preciso volta a falar. 

Voltando a sua fala para agradecer o apoio dos colegas em 
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prol da classe dos professores na assembleia. Pedindo para 

que o presidente que possa prestar as contas do exercício 

dois mil e dezenove, quando deu entrada e quanto tempo está 

na casa, pois precisam desses registros para que possa 

constar em ata. Em seguida o presidente responde que as 

contas de dois mil e dezenove foi recebida pela Casa em 

novembro, foi lida na sessão como também a de dois mil e 

vinte, mas não a encaminhou para a Comissão, e que o prazo 

não está vencido. Prosseguindo com a palavra o Vereador 

Uandros “Dandan” – Cumprimentando a todos, e externando 

seus sentimentos a sua família pela perda do seu primo 

Jeferson Pereira dos Santos Silva, trazendo um pouco da sua 

trajetória em vida. Deixando seu abraço a todos os 

aniversariantes do mês e em especial ao seu aniversário no 

dia treze de maio, dia da Abolição da Escravatura. 

Parabenizando a todos os trabalhadores rurais pelo o seu 

dia, e também a sua mãe que é lavradora. Parabenizando aos 

vereadores Matheus e Toinho por estarem a frente do desvio 

de Jupaguá, na qual deu seu apoio também. Sobre educação e 

infraestrutura, faz cobrança de transporte para algumas 

comunidades e também a Macambira. Relata a sua visita na 

comunidade, onde teve a missa da Santa Rita de Cassia, 

parabenizando toda organização, mas em seguida cobra da 

Secretaria o direito dos alunos irem para a escola. Em 

seguida o vereador Matheus pede uma parte a qual é cedida 

para ressaltar a sua explicação sobre a localidade que é na 

Vargem Nova e na Macambira, não na Beira Rio. Voltando a 

fala do vereador Dandan agradece por enriquecer a sua fala. 

Sobre a Assistência Social, o mesmo fala que passou no 

Espaço Vida e viu que já estão trabalhando no local, 

parabenizando o pessoal da assistência. Sobre esporte e 
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cultura cobrando a valorização da cultura do município, 

pois a desvalorização está sendo imensa. Parabenizando aos 

alunos em nome de Lázaro pela apresentação que fizeram em 

Barreiras-BA. Parabenizando também a Rubens, que teve que 

sair do município para prestar serviço a outra cidade, e 

também ao Janderson da Missão que está jogando pelo o 

Grêmio profissional, e assim aproveitando parabeniza também 

a classe dos vaqueiros em nome de Moises de Barreiras, 

Junior Mariane e Cauê Chaves. Parabenizando aos times que 

foram campeão pelo GERB, e todos os professores que 

acompanharam. Parabenizando Alberto Mariane e Marcos por 

serem homenageado na FLIB, enfatizando que seu projeto 

Prata da Casa abraça esse setor da poesia. Pedindo da 

gestão para que analise o seu projeto de aulas de capoeira 

nas escolas do município. Logo em seguida explica os pontos 

positivos que a capoeira agrega na vida do cidadão. 

Enaltecendo uma fala do poeta Bráulio Beça durante a sua 

apresentação em Barreiras que despertou em si “Não valorize 

o famoso, valorize o artista do professor ao aluno o 

aprendizado ele é cruzado. Finalizando com um boa noite a 

todos. Em seguida inicia a fala o vereador Toinho – 

Cumprimentando a todos. Logo em seguida apoia todos os 

requerimentos dos colegas. Agradecendo ao Secretário de 

Infraestrutura Waldécio pela atenção da estrada que liga a 

Beira Rio a Jupaguá. Sobre as ruas de Jupaguá avisa que o 

projeto foi feito para esse ano, pedindo para o pessoal um 

pouco mais de calma. Sobre o piso salarial acredita que 

será resolvido, e que jamais será contra essa categoria dos 

professores. Parabenizando o time feminino de Jupaguá pela 

a vitória. Parabenizando também ao time masculino em nome 

do responsável que é o Duca. Finaliza com um boa noite a 
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todos. Voltando a sua fala devido ser mencionado pelo o 

vereador Matheus, garantindo que o vereador esteja falando 

de outra cidade em relação a quantidade de ruas faladas em 

Jupaguá. O vereador Matheus afirma que foi asfaltada mais 

em travessas e se for contar é mais de vinte, e que não é 

cidade sim Distrito, reforçando seu pedido para asfaltar 

todas as ruas. Dando continuidade a palavra o Vereado 

Juracy da Conceição Tavares – Cumprimentando a todos, em 

seguida parabeniza a sua comissão pelo trabalho feito sobre 

os nomes de ruas, logradores e praças. Frisando a sua 

opinião sobre o piso salarial dos professores, dizendo 

saber das dificuldades que os professores enfrentam na sala 

de aula e que não é contra a sua classe pois é professor, 

pedindo mais dialogo por parte da APLB. Apoia todos os 

requerimentos dos colegas. Sobre a Comunidade Cobrando 

melhoramento na estrada do Rio Preto e Mandis, e também na 

Comunidade das Duas Barras até o Gramiar. Cobrando lâmpadas 

na comunidade do Mozondó II. Pedindo a limpeza da caixa 

d’água na comunidade da Macambira. Finalizando com um boa 

noite. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente encaminha a Indicação 

de nº 003/2022 de autoria do Vereador Dandan Santana, para 

Comissão Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Política 

Rural, para dar o parecer no prazo previsto em Lei. 

Requerimentos de nº 006; 007 e 008/2022 de autoria do 

Vereador Juracy da Conceição Tavares. Requerimentos de nº 

020; 021; 022 e 023/2022 de autoria do Vereador Ryan 

Matheus e Parecer n 002/2022 da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal ref. ao 

Projeto de Lei n 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 
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centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2022 e 

dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, da Câmara Municipal de Cotegipe, 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 006/2022, na 

integra. Sala das Comissões, em 25 de maio de 2022. Ass: 

ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS TADEU – Presidente; JURACY DA 

CONCEIÇÃO TAVARES – 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, Juracy da 

Conceição Tavares e Urânia Santiago Magalhães Neta.  
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