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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, para 

abertura do 2º período Legislativo, em 07 de 

agosto de 2019. 

               Aos 07 (sete) dias de agosto de 2019, (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 (09) presenças. Sob a proteção 

de Deus, o Senhor Presidente abre a Sessão, saúda público 

Presentes e dá boas vinda aos colegas Vereadores a este 

período que se inicia. Seguindo, solicita da 2ª Secretaria 

a Leitura da Ata de Sessão anterior para apreciação do 

Plenário, quando foi aprovada por unanimidade. Dando 

Segmento aos trabalhos, é levado para o conhecimento de todos 

no Expediente do Seguinte: Of. n.º 201 – FUNASA, ao Exª., 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cotegipe-Ba, Assunto 

– Informa liberação de recursos: Senhor Presidente, em 

cumprimento ao disposto na alínea “e” do Inciso II do Art. 

6° da Portaria interministerial n.° 424/2016, cientifico a 

vossa Excelência da liberação de recursos para o Convênio n° 

0058/2016, registrados no SICONV n° 830984/2016, cujo objeto 

pactuado é a Execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, 

celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e esse 

Município, conforme documentação anexo. Cópia da ordem 

bancária n.º 2019OB802671, de 28 de junho de 2019, valor de 

R$ 164.588,57 (cento sessenta e quatro mil, quinhentos e 

oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos); Convite: 

O Sr. Presidente da Câmara de Cotegipe-Ba, Convidar os 10 

Candidatos habilitados para o processo eleitoral do Conselho 

Tutelar de Cotegipe, para a apresentação de suas propostas 

no Plenário desta Casa Legislativa, será no dia 02 de outubro 

de 2019 ás 19:00hs; Requerimento n.º 003/2019, de autoria do 

Vereador José Ricardo dos Santos - Requerer da Exmª. Sr.ª 

Márcia da Silva Sá Teles - Prefeita Municipal de Cotegipe-

Ba, melhoramento da base da caixa d’água do Povoado Juá 

Distrito de Jupaguá-Ba; Requerimento n.° 005/2019, de 

autoria do Vereador Reginaldo da Mota Alcântara – Requer da 

Secretária de  
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Infraestrutura recuperação da rede de água do Barro Vermelho 

e disciplinar o uso de água desta Comunidade; Requerimento 

n.º 006/2019, de autoria do Vereador Airton Pereira de Souza 

- Requerer da Excelentíssima Prefeita Municipal a Senhora 

Marcia da Silva Sá Teles, com cópia para o Secretário de 

Infraestrutura o Senhor Waldécio Rodrigues Chaves, a 

recuperação da estrada do Povoado Iraque e Manezinho (via 

Hermes Brito);  Requerimento n.º 007/2019, de autoria do 

Vereador César de Souza Silva - Requerer da Excelentíssima 

Senhora Marcia da Silva Sá Teles – Prefeita Municipal, com 

cópia para o Secretário de Infraestrutura o Senhor Waldécio 

Rodrigues Chaves, a melhoria da estrada do Povoado do Pau de 

Colher com PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO em caráter de 

urgência; Requerimento n.º 008/2019, de autoria do Vereador 

César de Souza Silva - Requerer da Excelentíssima Senhora 

Marcia da Silva Sá Teles – Prefeita Municipal, com cópia 

para o Secretário de Infraestrutura o Senhor Waldécio 

Rodrigues Chaves, que a madeira da ponte do Imbutá (José 

Anísio) seja colocada no Mata- burro no Povoado das Caraíbas. 

A palavra é franqueada aos Vereadores, dela faz uso o 

Vereador Airton de Souza - Inicia sua fala cumprimentando a 

todos com cordial boa noite. Prossegue proferindo seus 

sentimentos à família de seu Antônio de Dá pelo seu 

falecimento, continua chamando a atenção à falta d’água no 

povoado do Borrachudo, o povo não merece  pegar água no lombo 

do jegue, o pior  que nem todos tem o jumento,  é 

inadmissível, diz o vereador; chama à atenção para 

necessidade de cuidarmos das nascentes  daquela região; pede 

celeridade nas obras das pavimentações na cidade, pois a 

poeira está adoecendo as pessoas;  pede melhoramentos a 

estrada que liga o Iraque ao Pau de Colher, está um caos, 

continua o vereador; cobra o retorno da prefeita de seu  

requerimento a respeito da poda das mangueiras centenárias 

em Cotegipe, símbolo de nossa Terra, cobra o edil; parabeniza 

os organizadores da Festa do Divino Espírito Santo e o Padre 

Cícero pelo empenho nestas festividades. Continuando a 

palavra, o Vereador César de Souza Silva – Cumprimenta a 

Mesa, em nome do presidente, funcionários, internautas, 

rádio ouvintes e público presente, em especial o amigo 

Justino, com cordial boa noite; faz referências à família de 

seu Antônio de Dá pelo seu falecimento, grande cidadão 

Cotegipano, vai fazer muita falta, afirma o vereador; pede 

carinhosamente a prefeita e o secretário Tino que sensibilize 

pelo povoado do Pau de Colher, a estrada está um caos, 

buracos enormes, precisa urgente de recuperação, afirma o 

vereador, diz que  
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já tramita na Casa um requerimento a respeito do colega 

Airton, que tem seu apoio irrestrito; prossegue defendendo 

o requerimento de sua autoria para que a madeira retirada da 

ponte do Imbutá, seja levada para a comunidade das Caraíbas, 

onde há uma carência urgente de melhoramentos na estrada e 

no mata-burro, devido desvio do trânsito  para aquela região; 

pede que o poder executivo faça doação de espaço para 

Coteleite, iniciativa importante para pujança deste segmento 

em nosso município, em especial a criação de emprego e renda, 

ressalta que a cultura leiteira já foi agraciada por tratores 

e por dois resfriadores, parabeniza a comissão organizadora 

da festa do Divino pela brilhante festa, a Professora 

Beatriz,  ao padre Cícero as pastorais e a todas as famílias 

que fizeram uma corrente em torno de uma grande festa; 

agradece a presença ilustre dos deputados Otton Filho e 

Jusmary Oliveira pela presença nos festejos da festa do 

Divino Espírito Santo; convida a todos os amigos Cotegipanos 

para participarem da primeira cavalgada do Poço da Onça, 

organizada pelo amigo Mauro, dia 11; ressaltas as 

festividades das rezas do Bom Jesus Dona Nita e Dona Ormezina 

na região das Caraíbas; enaltece a presença da coordenadora 

do projeto Despertar, Adelaide Câmara, importante ferramenta 

para recuperação de nossa natureza; observa e preocupa-se 

com o projeto de resíduos sólidos em nosso município, 

aprovado em 2017, ver nenhuma ação neste caminho; ver quadro 

preocupante com a falta d’água na reforma do Rio Grande, diz 

ter ido a Cerb buscar soluções; faz ponderações para que o 

convênio da Funasa seja agraciados pela sua finalidade mais 

importante que são as pessoas mais carentes;  observa que só 

agora a escola do Rio Grande foi entregue aquela comunidade, 

apesar que o governo anterior entregou com 90% construída, 

ressalta o nome da mesma Tomás Lopes grande mérito, enaltece 

o vereador;  finaliza observando a falta de cuidado do poder 

executivo com os professores, pois os recursos do Fundeb 

está disponível desde o dia 31 e até o momento, dia 07, não 

havia depositado o salário dos professores e demais 

servidores da educação, afirma o vereador; se despede com 

cordial boa noite. Dando continuidade a palavra o Vereador 

ANTÔNIO FEITOZA - Inicia sua fala cumprimentando a todos com 

boa noite;  observa  a presença da coordenadora do projeto 

Despertar, Adelaide, projeto importante para o município, 

diz o vereador; reforça que está à disposição em sua 

comunidade para apoiar projetos como esse, que visa recuperar 

a natureza, em especial o Rio Grande e as  
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nascentes na região; enaltece e parabeniza os organizadores 

dos festejos juninos na região ribeirinha; observa a 

necessidade dos ribeirinhos seja agraciados pelo convênio da 

Funasa com os banheiros, pois a chuva está vindo, diz o 

vereador; cobra melhoramentos nas estradas da região desde 

Jupaguá até a Tabatinga e região, diz que Martim e Jóia está 

vendo sua luta por essa estrada, ratifica o vereador;  

finaliza o vereador. Continuando com a palavra o Vereador 

José Ricardo - Cumprimenta a todos; prossegue falando de seu 

requerimento pedindo melhoramentos na base da caixa d’água, 

pois corre risco de cair, afirma o vereador; observa a 

necessidade de uma ação efetiva do representante do esporte 

local pela organização do campeonato de futebol de Jupaguá, 

um diferencial do esporte em nossa região, ressalta o 

vereador; cobra uma satisfação da prefeita a respeito de seu 

requerimento no tocante a estrada que liga Jupaguá a Angical 

via Linha, muito utilizada para acesso das comunidades e 

para ir a Barreiras, enfatiza o vereador;  pede melhoramentos 

na estrada de Jupaguá a Cotegipe, costela de vaca demais, 

carro vai desmontar, afirma o vereador; finaliza com cordial 

abraço; Continuando com a palavra o  Vereador Waldeney Chaves 

- Inicia sua fala com cordial a noite a todos; fala de sua 

alegria de ver a Câmara cheia de pessoas na abertura dos 

trabalhos legislativos do segundo semestre; externa seus 

sentimentos a família de seu Getu do Alagadiço e também 

estende seus sentimentos aos familiares de seu Antônio de 

Dá, falecido a poucos dias; ratifica a importância do 

convênio com a Funasa, pois a higiene é um ferramenta 

preventiva da saúde, afirma o edil, diz está feliz pelo 

começo da construção destes banheiros pela prefeita na região 

rural, em alguns momentos acompanhado por ele pessoalmente, 

diz o vereador; parabeniza a família Mota pelo gesto de 

grandeza em doar os órgãos de Francisco Mota, seu amigo de 

infância, que salvou outras vidas, enaltece o vereador; 

continua sua fala se referindo a um problema recorrente, a 

falta d’água no povoado do Borrachudo, diz ser este problema 

sua primeira atuação  no legislativo, se referindo ao 

requerimento de sua autoria na época, diz que a prefeita tem 

lutado pela água daquela localidade, infelizmente não houve 

ainda uma resposta definitiva a respeito, diz que há um 

entrave para instalação de energia na beira do riacho por 

questões de preservação ambiental, também é um problema da 

energia da Tabatinga, diz o vereador; ratifica seu empenho 

na melhoria das instalações da água do Barro Vermelho; 

convida a todos para a Cavalgada do Bandeira, cavalgada da 

paz, organizada  
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por Bertinho e família; enaltece o convite desta Casa para 

a vinda dos postulantes ao Conselho Tutelar Municipal para 

explanação das propostas dos candidatos;  ratifica seu  apoio 

a todos os requerimentos impetrados na Casa, pois todos estão 

buscando melhorar a vida dos cotegipano; ressalta a presença 

da coordenadora do projeto Despertar,  Adelaide Câmara, 

relata a importância deste tema e suas prerrogativas no apoio 

de campanhas de recuperação de nossas nascentes e 

reflorestamentos, afirma o edil; finaliza com boa noite a 

todos. Prosseguindo, faz uso o Vereador Alonso de Santana – 

Inicia sua fala cumprimentando a todos com cordial boa noite; 

prossegue agradecendo a presença de todos em especial 

Justino, Adelaide e Jr Baiano; continua sua fala agradecendo 

os seus colegas pelo apoio na festa Nossa Senhora de Sant’Ana 

no distrito de Taguá; agradece ao poder executivo pela 

aquisição da d’água no povoado do Benfica e pela iluminação 

do cemitério de Taguá; se despede com um abraço a Todos. 

Seguindo com a palavra, o Vereador Acácio Ribeiro -  

Cumprimenta todos com cordial boa noite; inicia sua fala 

externando seus sentimentos a família de seu Antônio de Dá, 

falecido a pouco dias; observa a necessidade de molhar as 

ruas que estão sendo pavimentadas, em especial, a rua da 

rádio, pede celeridade nestes trabalhos, pois a poeira está 

causando constrangimento aos moradores; chama à atenção a um 

problema recorrente e duradouro, a água do Borrachudo, 

enumerou vários problemas para instalação dos motores, 

bombas, outros procedimentos, citou que algumas vezes tentou 

resolver pessoalmente o problema, inclusive comprando peças 

para manutenção de motores com recursos próprios, resolvendo 

a falta d’água em partes; diz ter provocado  a Embasa e a 

instituição fez um levantamento via GPS para que gere  um 

protocolo para aquisição de rede com a água doce  de 

Cristópolis ao Borrachudo, na oportunidade o vereador pede 

incansavelmente o apoio de todos os políticos para tirar da 

gaveta este protocolo, pediu o vereador; diz que a prefeitura 

perfurou um poço artesiano na época da política deputado que 

não foi instalado até hoje,  que apenas R$ 5.800,00 resolve, 
afirma o edil, cobra a volta dos pipas no apoio as famílias 

naquela localidade, esclarece que esteve em Feira de Santana, 

quando foi buscar as máquinas e o pipa do PAC, ouviu deles 

que, o pipa do PAC é pra ajudar o povo, ratifica o vereador, 

diz que não aguenta ver as senhoras com a lata d’água na 

cabeça; continua triste ao saber que na reforma do Rio Grande 

tem pessoas estão pagando R$ 150,00 reais por água potável 

de um carro pipa, cadê o pipa gratuito, interroga o edil?; 

está ciente que o colega César esteve na CERB pra tentar  
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resolver o problema da falta d’água naquela localidade; fala 

da felicidade de saber que o Luz para Todos chegou na 

Comunidade da Caiçara; convida a todos para a cavalgada do 

Poço da Onça; finaliza parabenizando a comissão 

organizadora, em especial a Beatriz Batista e o padre Cícero 

pela brilhante festa do Divino Espírito Santo em Cotegipe. 

ORDEM DO DIA: Requerimento de nº 003 de autoria do Vereador 

José Ricardo; Requerimento de nº 005 de autoria do Vereador 

Reginaldo Mota; Requerimento de nº 006 de autoria do Vereador 

Airton Pereira e Requerimentos de nºs 007 e 008/2019 de 

autoria do Vereador César de Souza. A palavra é franqueada 

novamente no sentido de debater as referidas matérias, após 

os debates são postos em votação, fica aprovada 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 Pereira de Souza, Acácio Ribeiro dos Santos, Waldeney 

Rodrigues Chaves, Débora Patrícia Fernandes Silva Prado e 

Alonso de Santana.   

 


