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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 27 de março de 

2019. 

                Aos 27 (vinte) dias de março de 2019, de 

(dois mil e dezenove), ás 19:00hs (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: Reginaldo da 

Mota Alcântara – Presidente, César de Souza Silva – 1º 

Secretário e Airton Pereira de Souza – 2º Secretário. Feita 

a chamada dos Vereadores, verifica-se (07) presenças e (02) 

ausências. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abre 

a Sessão, saúda os presentes e internautas, justifica as 

faltas dos Vereadores José Ricardo Ribeiro dos Santos e 

Alonso de Santana e em Seguida, solicita da 1ª Secretaria a 

Leitura da Ata da Sessão anterior para apreciação do 

Plenário, quando foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, é levado para o conhecimento de todos no 

expediente do seguinte: Convite: da Comunidade Santa Rita 

de Cássia em Macambira, convida a Câmara Municipal de 

Vereadores de Cotegipe e população para participar do 

momento de renovação de Fé no dia 05 de abril do corrente 

ano; Of. ADM 056/2019, 21 de março de 2019, Ao 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Cotegipe e demais Excelentíssimos Vereadores, para 

participarem da cerimônia oficial de inauguração das 

importantes obras nas Associação EME Pesca e Associação 

Baianópolis no dia 30 do corrente mês a partir das 12:00hs; 

Requerimentos n.ºs 001, 002 e 004 da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal a Excelentíssima Srª, Prefeita Municipal 

de Cotegipe, solicitando a relação Mensal das GFIP’S, dos 

dois últimos anos (2017 e 2018); Balancetes Mensais de 

janeiro a dezembro de 2018; Copia do Edital Tomada de Preço 

n.º 001/2019 Processo ADM n.º 0024/2019; Requerimento n.º 

003/2019 da Mesa Diretora da Câmara Municipal ao Diretor da 

Embasa de Cotegipe o Sr. Reinilson Batista, Solicita a Lei 

ou Convênio firmado entre Embasa e Prefeitura; Requerimento 

n.º 003/2019 de autoria do Vereador Acácio Ribeiro dos 

Santos, requer da Excelentíssima Sr.ª Prefeita Municipal, 

reposição das lâmpadas dos refletores da quadra  
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poliesportiva da Praça da Ponta da Rua e Proposta de Emenda 

de Emenda Supressiva de autoria dos Vereadores Airton 

Pereira de Souza, César de Souza Silva e José Ricardo 

Ribeiro dos Santos. A palavra é franqueada, dela faz uso o 

Vereador César de Souza Silva, Cumprimenta os vereadores 

presentes, aos funcionários e aos rádios ouvintes da FM 

regional, O vereador faz uso da palavra , inicia 

cumprimentando os presentes e radio ouvintes da regional da 

FM, trata da situação das estradas do município, abordando 

que o executivo não se organizou antes, a exemplo de 

colocar cascalho nos lugares mais críticos das estradas, em 

tempo retrata o caso do Sr Jandu, que a meses está 

precisando de marcar uns exames e não conseguiu, o mesmo 

precisou da ajuda de um medico na cidade de Barreiras que 

ficou revoltado com descaso do município de Cotegipe . 

Ainda com a palavra, fala sobre o Projeto Nº001 do 

Executivo que tem por objetivo facilitar o pagamento de 

débitos junto a Prefeitura. Finalizando, o Vereador informa 

que na próxima Seção o Bispo Diocesano estará na Tribuna 

livre falando sobre a campanha da Fraternidade. 

Prosseguindo, a Vereadora Débora Patrícia Prado, faz 

cumprimentos, endossa as palavras do Vereador César de 

Souza Silva, prosseguiu sua fala preocupada com o estado da 

estrada das Caraíbas, pede carinhosamente que a prefeita 

olhe para as pessoas daquela comunidade. Pede que estes 

trabalhos sejam estendidos também para a estrada das Duas 

Barras e Região Serrana, que se encontra em estado críticos 

devidos as chuvas, ficando pior posteriormente após as 

escavações feitas pela Embasa, não dando condições para o 

ônibus escolar pegar os alunos naquela região, pede para 

que o Secretário de Infraestrutura veja o que possa ser 

feito para amenizar aquela situação, observou que o mesmo 

precisa procurar aquele órgão para sanar o problema. Na 

oportunidade, fala sobre o comitê da Dengue formado no 

Município, com ações para combater a proliferação do 

mosquito, pois já foram registrado na Região Oeste 400 

casos da doença, uma quantidade bem maior do que no ano 

anterior. Parabeniza o Presidente da Casa pela retomada da 

instalação do portal da Interlegis da Câmara Municipal de 

Cotegipe e aproveitando o momento, discorre sobre a  
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utilidade da mesma para estes trabalhos. Finaliza se 

colocando à disposição assim que se fizer necessário.         

Prosseguindo com a palavra, o Vereador Airton Pereira de 

Souza, faz cumprimentos aos Presentes e ouvintes 

sintonizados, comenta sobre ligação de cidadão que 

questiona  a respeito  do concurso público do Município, 

nesse momento  o Vereador deixa claro  que a Câmara 

Municipal está a disposição para tirar dúvidas e colaborar 

no que for necessário para eventual concurso. Ressaltou a  

Secretaria de Infraestrutura e Embasa que deixe para fazer 

os  devidos reparos após o período chuvoso;  cobrou da 

Secretaria de Saúde mais divulgação e mobilização para 

combater a proliferação do mosquito da dengue, enfatizou o 

resultado positivo de outras administrações a esse 

respeito. Continuando com a palavra, o Vereador Antônio 

Feitoza, cumprimenta todos os presentes e ouvintes da 

regional FM. Começa sua fala cobrando providências para que 

o transporte escolar da Macambira seja restabelecido, pois 

o mesmo está inviabilizado devido a má conservação das 

estradas na última semana. Chamou atenção do Governo para 

que use as máquinas que estão paradas no pátio da 

Prefeitura sem uso algum, pediu carinhosamente para que as 

autoridades mandem estes veículos para Macambira e região 

ribeirinha que estão sem condições de tráfego. Observou que 

naquela região os serviços podem ser feitos, pois a areia 

molhada facilita este tipo de trabalho. Cobrou a manutenção 

da quadra poliesportiva da Macambira, que precisa de 

reparos no alambrado, fato que está incomodando os 

moradores que moram ao lado da mesma em especial o Sr. 

Teófilo, que está até pensando em mudar-se dalí devido o 

seu estado de saúde, bolas caem em sua casa a todo momento. 

Estendeu o convite a todos Cotegipanos e a Nô do sindicato 

rural, presente na sessão para ao encontro do Bispo Don 

Josafá no povoado da Macambira. Dando Sequência o Vereador 

Acácio Ribeiro, que faz cumprimentos aos presentes, inicia 

sua fala ressaltando as palavras do vereador César Souza 

Silva a respeito da situação caótica que se encontra as 

estradas municipais, observou que esta gravidade não é só 

na zona rural como também na sede do município, estende sua 

preocupação com o estado das vias urbanas  em especial no 

Setor Vista Verde, pois naquele bairro a lama e os buracos  
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estão a toda parte, tornando intransitável. Chamou atenção 

da situação que a Embasa está deixando o bairro, cheio de 

buracos abertos ocasionado quedas, dando prejuízos matérias 

e até impossibilitando os moradores de saírem de suas 

casas. Pediu que o Secretário de Infraestrutura cobre do 

Diretor da Embasa Reinilson Batista, a quem tem relação de 

amizade e consideração maior celeridade daquele órgão para 

diminuir os transtornos que os buracos estão ocasionando no 

bairro, carros atolados, transeuntes sem sair de casa. 

Chamou atenção do referido secretário para procurar 

resolver tais problemas e pediu rapidez a prefeita na busca 

da Emenda da tão sonhada pavimentação asfáltica daquele 

bairro. Ressaltou o caos que os moradores estão passando, 

condição inaceitável e pede providências. Cobrou para que a 

prefeitura e Embasa apresente o Convênio estabelecido entre 

ambos para que seus pares possam analisar e tomar as 

providências devidas. Pediu para que o secretário de 

Infraestrutura coloque na banca do Gramiá apenas toar, pois 

não atola e é de fácil manuseio. Continuou cobrando o 

retorno do Gerente da Embasa a respeito da situação das 

caixas d’água, prosseguiu parabenizando a comunidade da 

reforma do Poço da Onça pela Estação de Tratamento d’água e 

ampliação da escola da Associação Baianópolis, agradecendo 

o convite. Relatou que ao passar em frente a quadra 

poliesportiva da Ponta da Rua, foi requerido pelos 

esportistas para comprovar a situação caótica e abandono da 

mesma, até mesmo os refletores não tinham lâmpadas, os 

jovens jogando futsal às escuras, cobrou que o secretário 

Waldécio Chaves coloque lâmpadas e restabeleça condições 

para práticas esportivas, citando e pedindo a prefeita que 

olhe pelo esporte do município. Dando Seguimento a Sessão, 

faz uso o Vereador Waldeney Chaves, que após os 

cumprimentos a todos os presentes e ouvintes da regional 

FM, faz um relato de alguns assuntos pontuados pelos 

Vereadores que lhe antecederam, fala sobre as dificuldades 

da Saúde em todo o Brasil, principalmente em relação ao 

SUS, que infelizmente repercutem nos Municípios e que 

alguns exames como endoscopia não atendem toda a demanda. O 

Vereador também discorreu sobre a abertura de Agência 

Bancária, ressaltou que é de suma importância para o 

Município e que segundo a informação que obteve é que a  
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Prefeita está se empenhando para que o Município seja 

contemplado. Sobre a iluminação pública, o mesmo informa 

que sempre o Município faz a reposição de lâmpadas, mas que 

estas queimam com facilidade. Ainda com a palavra, 

esclarece sobre o IPTU, que os valores cobrados são apenas 

uma vez ao ano e que este dinheiro é revertido para o 

pagamento da coleta de lixo, que não é pouco na cidade. 

Parabeniza o povo da Reforma do Poço da Onça pela 

instalação do poço artesiano, com estação de tratamento a 

fim de oferecer aquela população água de qualidade. Do 

transporte escolar, o mesmo esclarece que em algumas 

comunidades devido as chuvas os ônibus ficam 

impossibilitados de trafegar, ressaltando que estrada é uma 

questão pertinente no município e que em todas as gestões o 

problema em época de chuva aparece, somente asfalto para 

diminuir um pouco, não totalmente. Um ponto discorrido 

ainda foi sobre alguns descontos nos contra-cheque dos 

funcionários, o Vereador diz que vai se inteirar do que se 

trata para não ocorrer igual a gestão anterior que não 

repassava para o INSS, deixando um grande rombo para o 

Município. Finalizando, o Vereador sinaliza que as demandas 

do Município são muitas e que o orçamento não é compatível 

com as despesas, pois em 2017 trabalha-se com valores 

iguais sem levar em conta o aumento de salário, 

combustível, etc. Encerra-se sua fala agradecendo e se 

coloca à disposição se assim fizer necessário. Ordem do 

Dia: Requerimentos n.ºs 001, 002, e 004 da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal a Excelentíssima Srª, Prefeita Municipal 

de Cotegipe; Requerimento n.º 003/2019 de autoria do 

Vereador Acácio Ribeiro dos Santos, a Excelentíssima Sr.ª 

Prefeita Municipal e Requerimento n.º 003/2019 da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal ao Diretor da Embasa de 

Cotegipe o Sr. Reinilson Batista. Nada mais havendo a se 

tratar. A palavra é franqueada novamente no sentido de 

debater os referidos Requerimentos, após os debates e são 

postos em votação, verificando a aprovação por unanimidade. 

O Sr. Presidente agradece a presença de todos e rádio 

ouvintes, dando como encerrada a Sessão. Para constar, eu, 

César de Souza Silva, lavrou a presente Ata que será 

assinada pelos vereadores presentes e por mim que escrevi: 

Reginaldo da Mota Alcântara, César de Souza Silva, Airton  
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Pereira de Souza, Acácio Ribeiro dos Santos,  Antônio 

Xavier Feitoza, Waldeney Rodrigues Chaves e Débora Patrícia 

Fernandes Silva Prado.  

 

 

 
 

 

 

 


