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Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 15 de junho de 

2022. 

 

               Aos 15 (Quinze) 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 Urânia Santiago Magalhães Neta 2ª Secretária. 

Feita a chamada dos Vereadores, verifica-se (07) presenças 

e (02) 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: Célia 

Maria Mariani Passos Chaves e Ryan Matheus Tavares Mota e 

em seguida solicita a Vereadora Urânia Santiago Magalhães 

Neta, para ocupar a 2ª Secretária. 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: Moção de Pesar 

à família de Luzia Tavares Sardeiro; Requerimento de nº 

013/2022 de autoria do Vereador Dandan Santana. 

Requerimento de nº 011/2022 de autoria da Vereadora Solange 

Mariani. Projeto de Lei n.º 007/2022 de autoria do Poder 

Executivo – Ratifica a 1ª Alteração no Protocolo de 

Intenções do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – 

CONSID. Projeto de Lei n.º 008/2022 de autoria do Poder 
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Executivo – Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

do Município de COTEGIPE-BA, para o exercício financeiro de 

2022, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Crédito 

Adicional Especial, no valor de R$ 399.744,72 (TREZENTOS E 

NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E 

SETENTA E DOIS CENTAVOS), na forma e limites que indica, e 

dá outras providências”. Parecer n.º 003/2022 da Comissão 

de Finanças e Fiscalização, ref. ao Projeto de Lei n.º 

005/2022 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do 

exercício financeiro de 2023. A palavra é franqueada ao 

Senhores Vereadores, faz uso da palavra o Vereador Juracy 

da Conceição Tavares - Cumprimentando a todos, em especial 

dona Gernilda em Poços de Galdina. Logo em seguida fazendo 

cobrança verbal a Secretária de Infraestrutura pela a 

sinalização do quebra-molas na rua Otacílio Conceição 

Prado, para evitar acidente. Cobrando verbalmente também do 

quebra-molas da Comunidade Reforma do Frade. Agradecendo a 

prefeita pela a iniciativa, na questão da melhora do Espaço 

Vida para que possa assim iniciar as atividades do Centro 

de Convivência. Mostrando a sua felicidade para com a 

prefeita por ter ido em Salvador em busca de conseguir as 

duas pontes da Água Piranga, uma no Vaquetal e outra na 

Tábua. Eternando a sua solidariedade à família de Luzia mãe 

do vereador Matheus, Hanna e Rodrigo. E assim finalizando a 

sua fala com um boa noite a todos. Dando continuidade a 

palavra o Vereador Prof. César – Fazendo seus cumprimentos 

a todos. Em seguida solidariza aos familiares de Dona 

Gercina tia do funcionário Alex. Solidarizando também a 

família de Dona Raimunda. E externando a sua solidariedade 

à família de Luzia Tavares Sardeiro na qual homenageia com 

uma linda mensagem. Com isso mostrando a sua tristeza nessa 
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partida tão repentina com muitas palavras de sabedoria. Em 

continuidade parabenizando os alunos do Jutahy por ter sido 

campeão no GERB em Barreiras na coordenação da professora 

Beatriz que desde o início veio se doando para que 

conseguissem sair vencedores. Enfatizando que não teve 

sessão passada em virtude do luto, mas pedindo o vereador 

Toinho que registrasse em ata a reunião sobre a situação 

das contas, pois está se aproximando e é importante que a 

comissão de finanças se reúna para dá o parecer e ver qual 

a melhor forma possível. Parabenizando Misael e Preá pela a 

organização do campeonato no município. Parabenizando 

também o time da Garagem que foi campeão, assim dando o 

exemplo daqueles que não participa e também para a gestão 

ver o quanto o esporte é importante no município. 

Prosseguindo relatando sobre a situação da comunidade da 

Caiçara que vieram atrás de Tino em busca de solução da 

água, pedindo nem que seja três ou quatro carros Pipa para 

socorrer a essa comunidade. Em seguida o vereador Juracy 

pede um momento, o mesmo fala que esteve nessa comunidade 

na semana passada, no qual pagou para o rapaz roçar a 

estrada para o carro pipa poder conseguir caminho para 

poder atender ao pessoal. Voltando a fala do vereador César 

que agradece o vereador pelas as informações. Em seguida 

mostrando a sua felicidade em ver o asfalto no beco de 

Neguinho da Picanha, pois foi um assunto bastante debatido 

nas sessões, parabenizando a gestão pelo o trabalho. 

Apoiando todos os requerimentos dos colegas. Finalizando 

com boa noite a todos. Em continuidade com a palavra, a 

Vereadora Solange Mariani – Cumprimentando a todos. Logo em 

seguida comentando da sua dor pela a partida de Luzia 

Tavares Sardeiro, trazendo assim um pouco da sua vida e a 
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falta que fará aos filhos que também perderam o seu pai 

Raniere. Logo em seguida comentando que foi no Bandeira 

local que Luzia passou a sua juventude, na qual lutou para 

ser professora ali. Solidarizando a toda a família por essa 

perda e a Dona Maria que é a matriarca. Estendendo o pesar 

a família de Dona Gercina pelo o seu falecimento e também 

solidarizando a família de Dona Raimunda. Para finalizar 

pedindo a Deus que dê discernimento a Matheus. Comentando 

sobre a falta de água na comunidade da Caiçara assim 

mencionando o vereador Juracy. O vereador Juracy diz que na 

comunidade tem dois problemas um que tem casa que pertence 

a Cristópolis, mas que água é para todos, o outro é a 

questão da roçagem no qual já está fazendo para solucionar 

a situação. Voltando a fala da vereadora Solange comenta 

sobre uma carta do seu Júlio que fará a leitura na próxima 

sessão, sobre o requerimento da estrada fala que será 

entregue ao Secretário de Infraestrutura e também a 

prefeita. Para finalizar mandando um abraço ao vereador 

Matheus e um boa noite a todos. Prosseguindo com a palavra 

o Vereador Uandros “Dandan” – Cumprimentando a todos e 

pedindo permissão a Deus. Solidarizando a todos que 

perderam seu ente querido em especial ao vereador Matheus 

que perdeu a sua mãe Luzia. Em continuidade conta um pouco 

sobre a sua vivencia com Dona Luzia. Em seguida falando 

sobre o esporte, parabenizando a professora Beatriz e todos 

professores da rede educacional Jutahy Magalhaes, onde os 

meninos foram campeões nas setes cidades vizinhas da 

região. Cobrando transporte escolar nas comunidades da 

Tapera e da Vargem Nova. Parabenizando a Secretária de 

Assistência Social por já dá início as atividades do 

Serviço de Convivência. Parabenizando Misael e Preá pela a 
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grande final do campeonato de futebol, assim parabenizando 

o time da Garagem que foi campeão, e também a Tino pelo o 

incentivo. Parabenizando as meninas da UDEV e a Damas da 

bola pela abertura no Distrito de Jupaguá. Parabenizando a 

Leomar pelo o começo do campeonato no Distrito de Jupaguá, 

na qual esteve presente jogando pelo o time da baixa Preta. 

Parabenizando o vereador Toinho que estava presente 

incentivando o esporte. Parabenizando também o time Vila 

Real pela a classificação em Itapira, a Preto pelo 

incentivo ao esporte. Parabenizando também os meninos do 

Projeto UDEV AXE. Deixando o seu abraço a dona Julia na 

Reforma do Frade e pedindo desculpa por não está presente, 

e parabenizando a apresentação da quadrilha Fulo do sertão 

a qual participou por vários anos. Parabenizando também a 

comunidade Reforma da Rio Grande pelo o festejo do Divino, 

agradecendo Arimatéia e a sua esposa pelo convite. Apoiando 

todos os requerimentos dos colegas. Comentando um pouco 

sobre as cobranças da sinalização dos quebra-molas para 

evitar acidentes. Enaltecendo que as cobranças das placas 

de sinalização que foi feita pelo Edgar Silva. Convidando a 

todos em nome de Berto para a festa de Argolinha dia 18 do 

corrente mês. E também fazendo o convite em nome de Jane 

para a festa de São João em frente à sua casa no dia 18 do 

corrente mês. Finalizando com um boa noite a todos. Em 

seguida inicia a fala o vereador Toinho –Cumprimentando a 

todos. Solidarizando ao vereador Matheus pela a perda tão 

repentina da sua mãe Luzia. Em continuidade comenta sobre o 

início do campeonato no Distrito de Jupaguá. Agradecendo a 

Secretária de Infraestrutura pôr dar início a recuperação 

da banca da Beira Rio, e pela a paciência das pessoas que 

precisava. Apoiando os requerimentos dos colegas 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

06Barreiras/BA
27 de Junho/2022

 
 
vereadores. Sobre as contas, diz que irão sentar o mais 

breve possível, para tomar uma posição, e que acredita que 

na próxima semana já terá um denominador sobre as contas da 

prefeita. Sobre as ruas comentando que demorou mais que 

está saindo em vista com qualidade, e que não será 

asfaltada apenas a rua de neguinho como outras também. 

Sobre a infraestrutura sinalizando que as maquina começara 

a rodar regiões, pois estava focada em outro lugar, que 

agora irá para Jupaguá e que logo irá para Tabatinga e 

outras localidades. Para finalizar manda um abraça para o 

pessoal do assentamento Beira Rio, Distrito de Jupaguá e 

para todos que está o ouvindo. ORDEM DO DIA: O Sr. 

Presidente encaminha os Projetos de Leis n.º 007 e 008/2022 

– DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO - para as Comissão de 

Justiça, Legislação, Comunicação e Redação Final e Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para darem os 

pareceres previsto em Lei. Requerimento n.º 013/2022 de 

autoria do vereador Uandros Santana de Oliveira “Dandan”. 

Requerimento nº 011/2022 de autoria da Vereadora Solange 

Mariani. Parecer n.º 003/2022 da Comissão de Finanças e 

Fiscalização, ref. ao Projeto de Lei n.º 005/2022 – Dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração do exercício 

financeiro de 2023. 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 005/2022, na 

integra. Sala das Comissões, em 15 de junho 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 
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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, Urânia Santiago Magalhães Neta, César de Souza 

Silva, Solange Silveira Passos Crisóstomo, Antônio Luís dos 

Santos Tadeu e Juracy da Conceição Tavares.  
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