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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 03 de abril de 

2019. 

               Aos 03 (três) dias de abril 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 Waldeney Rodrigues Chaves – 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 ouvintes 

sintonizados, justifica faltas dos Vereadores: Airton 

Pereira de Souza e Antônio Xavier Feitoza, em seguida, 

convida o Vereador Waldeney Rodrigues Chaves para fazer 

parte da Mesa. Prosseguindo, 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: Of.ADM 058/2019, 02 de abril de 

2019, Ao Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Cotegipe,  a Exm.ª Srª Prefeita Márcia da Silva Sá Teles, 

informar que a Prestação de Contas referente ao ano de 2018 

encontra-se disponível na Prefeitura Municipal conforme o 

Decreto n.º 017/2019; Of. n.º 003/2019, 01 de março de 2019 

– Unidade Regional de Barreiras-Ba - Embasa, À Câmara 

Municipal de Cotegipe, Prezado Senhor, Comunicar-lhe que 

estamos cientes da necessidade de reparos estruturais e 

funcionais no referido RED do Município de Cotegipe  

estamos tomando as providências para realiza-los de forma 

ágil e eficiente; OF/2ª SRN/Nº 075/2019, 14 de março de 

2019, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

do Município de Cotegipe-Ba. Assunto: Comunicação sobre 

doação em ano eleitoral em virtude da decretação de estado 

de emergência, exceção admitida pelo § 10, art.73, da Lei 

Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. Valemo-nos do 

presente para comunicar que a 2ª Superintendência Regional 

da Codevasf, por meio do processo administrativo n.º 

59520.001022/2018-06, realizou a doação de bens e/ou  
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materiais do seu patrimônio, no presente ano, para a 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA PONTA 

D’ÁGUA/CNPJ/MF n.º 07.165.346/0001-99, conforme termo de 

Doação n.º 2.195.00/2018; Parecer n.º 001/2019, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização, da Câmara Municipal 

de Cotegipe, referente Projeto de Lei n.º 001/2019, Dispõe 

sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal, de 

créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública 

Municipal de Cotegipe/BA, e dá outras providências.” 

Parecer n.º 001/2019, da Comissão de Urbanismo 

Infraestrutura  Municipal da Câmara Municipal de Cotegipe-

Ba, referente a indicação do Vereador Antônio Xavier 

Feitoza, que indica ao Poder Executivo a Excelentíssima  

Senhora Prefeita Municipal de Cotegipe-Ba, Márcia da Silva 

Sá Teles, construção de uma quadra poliesportiva na 

Comunidade Poço da Onça Zona Rural de Cotegipe-Ba; conforme 

a solicitação do Of. n.º 004/2019, 13 de março de 2019, Pe. 

Cícero Pinto de Almeida – Adm. Paroquial Stª Cruz; O Sr. 

Presidente convida Excia. Revma. Josafá Menezes da Silva e 

Pe. Cícero Pinto de Almeida para fazer parte do Plenário, 

para fazer  os seus pronunciamentos sobre a Campanha da 

Fraternidade 2019: O que são e quais os tipos de Políticas 

Públicas existem.  Com a palavra cedida ao Pe. Cícero Pinto 

de Almeida, inicia sua fala fazendo uma reflexão sobre 

Políticas Públicas é importante para entender a maneira 

pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode ser 

feito para melhor formatá-las e quais as possibilidades de 

se aprimorar sua fiscalização.  Em seguida faz uso da 

palavra Excia. Revma. Don Josafá Menezes da Silva – Bispo 

da Diocese de Barreiras, dando continuidade ao tema: Sua 

Excelência, começou sua fala dando seus cumprimentos a 

todos presentes na pessoa do presidente desta casa, 

cumprimentou também os rádios ouvintes e internautas, 

iniciou chamando a atenção ao significado da palavra 

VEREADOR, a qual a chamou de VEREDAS, lugar onde moram 

nosso povo, disse Ele. Pediu humildemente que as 

autoridades olhem pelas nossas veredas, depois reforçou a 

importância desta Casa refletir como “Fraternidade e 

Políticas Públicas”  podem melhorar a vida dos mais 

humildes e tornar a sociedade mais justa. Construiu seu 

raciocínio na defesa dos mais carentes, chamando à atenção  
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das autoridades locais pra buscar entendimento e união na 

defesa dessas pessoas, que tanto precisam do apoio de 

todos. RESSALTOU também, que este tema “FRATERNIDADE e 

POLÍTICAS PÚBLICAS” é exclusividade brasileira e esta 

paróquia em especial tem a responsabilidade de promover 

ações que defendem os mais humildes. Prosseguiu 

esclarecendo o mapa atual do nosso município em políticas 

públicas, tópico a tópico, quais nossas fraquezas e o que 

devemos fazer para melhorar a qualidade de vida dos 

cotegipanos, desenvolveu sua fala mostrando item a item dos 

problemas do nosso município e mostrando as soluções para 

estes. RESSALTOU, a importância da Câmara Municipal de 

Cotegipe na defesa e no desenvolvimento de ações desta 

campanha, pediu a Deus que ilumine e olhe para nossos 

vereadores, afinal para que nossa comunidade alcance o 

objetivo ideal precisa que os edis estejam na defesa de 

nossas veredas, disse o Bispo. Veredas estas, que tem nos 

olhos destes pares os seus, pois são os vereadores que veem 

e sentem o clamor de nossas veredas, continuou o bispo. 

Finalizou agradecendo a Casa pela abertura e oportunidade 

dada a Diocese de Barreiras e a Paróquia de Cotegipe, pediu 

a Deus que proteja a todos os presentes e aos cotegipanos 

em geral. 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, 

inicia sua fala parabenizando a presença do Bispo Dom 

Josafá no município em especial nesta Casa, que assim 

motiva todos os fiéis católicos a participarem mais da Stª 

Missa, parabeniza o trabalho do Pe. Cícero em nossa Cidade. 

Sua fala destaca a importância da Campanha da Fraternidade 

do ano de 2019 sobre politicas públicas, faz uma retórica a 

respeito do papel do cidadão, dos vereadores e do 

executivo, exausta a responsabilidade de todos na sociedade 

cotegipana, enfatizando a responsabilidade de cada um nas 

políticas públicas; finaliza fazendo uma reflexão sobre 

participação da população nas audiências e nos conselhos 

municipais. Por fim cobra do Secretário de Infraestrutura a 

limpeza da rua Otacílio Conceição Prado com a retirada da 

areia devido a enxurrada das chuvas. Prosseguindo, a 

Vereadora Débora Patrícia Prado, faz cumprimentos, começa 

sua fala saudando a todos com boa noite, em especial ao  
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padre  Cícero e ao bispo Dom Josafá, agradece sua 

presenças, posteriormente, destaca sua vocação e sua fé 

como católica, diz que quando possível sempre vai a missa, 

quando lá esteve teve o prazer de assistir uma linda 

celebração, viu o padre encantar a todos com sua 

explanação, ao qual diz ter o dom da oratória;  chama  

atenção para a importância de todos em colaborar com as 

políticas públicas municipais; destaca a importância a 

respeito do horário dos conselhos; finaliza enaltecendo e 

agradecendo a presença das autoridades eclesiásticas na 

Casa, se despede com seus elogios a participação ao Padre e 

ao Bispo pela presença tão importante e dar seu boa noite. 

Dando continuidade, o Vereador Alonso Santana, que faz 

cumprimentos aos presentes e rádio ouvintes, inicia sua 

narração agradecendo a presença do Bispo e do Padre na 

Casa, destaca a dificuldade em poder tê-los mais vezes em 

nosso município em especial Taguá; chama à atenção à 

importância para a missa na vida das pessoas, diz da sua 

alegria em ver a igreja e a Casa Legislativa cheia, pede 

que esta presença seja sempre, afinal é de muita 

importância a todos, diz o vereador.  Com entusiasmo e 

feliz pela visita das autoridades da igreja, o vereador se 

despede saudando a todos com sua boa noite. Dando Sequência 

o Vereador Acácio Ribeiro, que faz cumprimentos aos 

presentes, fala da importância que teve a inciativa do 

Bispo de unir os Poderes Públicos e  conscientizar a 

população em geral sobre  essa importante sessão; que 

através dela extrai informações para o cidadão ter mais 

cuidado com o patrimônio público e a natureza. Inclusive o 

Vereador relata sobre as nascentes de Cotegipe, que ele 

conhece todas e cita uma do Borrachudo que foi desmatada 

completamente. Aproveita o momento para dizer que os 

Professores nas escolas deveriam incentivar os alunos a 

visitar esses lugares para conhecer a realidade do 

Município. Por fim parabeniza e agradece o Bispo Dom. 

Josafá e Pe. Cícero pela vinda nesta Casa. Dando Seguimento 

a Sessão, faz uso o Vereador Waldeney Chaves, cumprimentou 

a todos com uma boa noite, inicia sua fala afirmando que as 

explanações de todos feitas aqui são pertinentes com a 

realidade do Município, do Estado e do País. Diz que a 

distribuição e os recursos são insuficientes para suprir as  
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necessidades, principalmente de Cotegipe que tem uma 

geografia complicada. Da uma dica aos jovens que são o 

futuro do Município, que mais necessitam receber tais 

recursos são os que menos recebem. Mencionou também que os 

vereadores são pessoas que mais conhece a realidade do 

Município. Mais uma vez diz que as estradas acabadas são 

heranças deixadas de prefeito para prefeito e continua 

ruins, a mesma coisa na saúde, porque o Município necessita 

e depende da União e do Estado. Questionou as reformas do 

governo que visivelmente prejudicam o cidadão. Mais uma vez 

pede aos jovens que acompanhem as decisões do Poder 

Legislativo, Poder Judiciário. E para encerrar agradece a 

presença do Bispo Dom Josafá e Padre Cícero, pedindo que 

todos pensem e reflita a respeito do que eles disseram aqui 

e comecem a agir, porque não adianta só falar e não tomar 

providências. Prosseguindo com palavra O vereador José 

Ricardo, após os cumprimentos aos presentes e ouvintes da 

rádio da Regional, enfatiza a importância da vinda do Bispo 

Dom Josafá, juntamente com o Padre Cícero para falar de um 

assunto tão relevante, que é a Campanha da Fraternidade e 

Políticas Públicas; onde dar alguns exemplos de pequenas 

ações por parte do povo, que podem fazer a diferença para 

vivermos com mais dignidade. Ordem do Dia: Parecer n.º 

001/2019, da Comissão de Urbanismo Infraestrutura Municipal 

da Câmara Municipal de Cotegipe-Ba, referente à indicação 

do Vereador Antônio Xavier Feitoza, que indica ao Poder 

Executivo a Excelentíssima  Senhora Prefeita Municipal de 

Cotegipe-Ba, Márcia da Silva Sá Teles, construção de uma 

quadra poliesportiva na Comunidade Poço da Onça Zona Rural 

de Cotegipe-Ba e Parecer n.º 001/2019, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização, da Câmara Municipal de 

Cotegipe, referente Projeto de Lei n.º 001/2019, Dispõe 

sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal, de 

créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública 

Municipal de Cotegipe/BA. Emitir Parecer favorável ao 

Projeto de Lei n.º 001/219 recepcionando as Emendas n.º 

001, 001 e 002 de autoria dos Vereadores: Airton Pereira de 

Souza, César de Souza Silva e José Ricardo. A palavra é 

franqueada novamente no sentido de debater os referidos 

Pareceres, após os debates e são postos em votação, 

verificando a aprovação por unanimidade. O Sr. Presidente  
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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, Waldeney Rodrigues Chaves, 

Acácio Ribeiro dos Santos, José Ricardo Ribeiro dos Santos, 

Débora Patrícia Fernandes Silva Prado e Alonso Santana.  

 

 

 

 

 

 

 


