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Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 15 de maio de 

2019. 

               Aos 15 (quinze) dias de maio 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 (05) presenças e (04) 

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

a Sessão, saúda os Presentes e ouvintes sintonizados, 

justifica faltas dos Vereadores: José Ricardo Ribeiro dos 

Santos, Alonso Santana e Airton Pereira de Souza, 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: Requerimento n. 005/2019 – de autoria do Vereador 

César de Souza Silva a Comissão de Justiça que inclui o nome 

do Sr. Cícero Leandro -(chicó) ao Projeto de Decreto 

Legislativo n. 001-/2019; Of.n. 014/2019 – UNBC/Jurídico, da 

EMBASA, Barreiras-Ba, 15 de abril de 2019, a Presidência da 

Câmara Municipal de Cotegipe-Ba; em resposta ref. ao 

Requerimento n. 003/2019 – da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal; Projeto de Lei n.º 003/2019 – Altera a Lei n.º 

259/2019, que dispõe sobre a alteração no Capitulo XII do 

Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Públicos 

da Câmara Municipal de Cotegipe, que trata da remuneração 

dos cargos de provimento temporário de direção e 

assessoramento dá outras Providências. Projeto de Lei n.º 

005/2019 – Dispõe sobre a adoação de critérios sobre 

composição, defesa, utilização de bens público municipais e 

dá outras providências; Of. ADM N. 092/2019, 15 de maio de 

2019 – A Presidência da Câmara Municipal de Cotegipe-Ba; 

Excelentíssimo Senhor, venho à ilustre presença de Vossa 

Excelência por ordem da Excelentíssima Senhora Prefeita 

Márcia da Silva Sá Teles, encaminhar Projeto de Lei n. 
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006/2019 de 14 de maio de 2019 o qual “Dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Governo do Município de 

Cotegipe, Estado da Bahia para o ano de 2020”.    A palavra 

é franqueada, dela faz uso o Vereador Waldeney Chaves, após 

os cumprimentos, inicia sua fala expondo sobre matérias 

pertinentes que foram encaminhadas a Casa e que irão para as 

Comissões e ao retornar, serão criteriosamente Votadas. Fala 

também sobre o ofício da Comissão organizadora da Festa do 

Divino, onde o mesmo promete contribuir dentro das suas 

possibilidades. Na oportunidade, parabeniza a Mesa pela 

iniciativa da Criação do Brasão da Câmara, proporcionando ao 

aluno das Escolas do Município a contribuírem com a criação 

da arte e concorrem aos prêmios; ainda com a oportunidade, 

o Vereador dar o seu apoio ao Projeto sobre criação do Brasão 

do Poder Legislativo, logo que chegue a esta Casa.  O 

Vereador expõe sua preocupação sobre o trabalho de biometria 

dos títulos de eleitor que ainda faltam um número muito 

grande, o mesmo sugere que o serviço seja destinado aos 

Distritos e Povoados maiores, afim de viabilizar melhor o 

atendimento e rapidez. Continuando, o Vereador fala da 

importância de se votar o plano de cargo e salário dos 

servidores da Câmara, para melhor amparar os funcionários. 

Dando Sequência aos trabalhos, faz uso o Vereador César de 

Souza Silva - Inicia sua fala cumprimentando o público 

presente, funcionários, comissão do Divino Espírito Santo da 

festa de Cotegipe, internautas e rádio ouvintes; observa a 

presença da ex vereadora e ex vice prefeita de Cotegipe, 

Beatriz Batista, a qual elogia pelos trabalhos prestados ao 

município; faz ressalvas a respeito do projeto de lei pelo 

luto da saudosa professora Iraíldes Matos, visto por ele 

posteriormente, parabeniza o executivo; fala da satisfação 

em saber que a Cavalgada da Paz em Jupaguá e a festa das 

mães no Barrerão foi sucesso, parabeniza os organizadores; 

convida o povo cotegipano e visitantes para grande Cavalgada 

da Amizade organizada por Janilson e família, dia 02 de 

junho; chama à atenção ao fato do esporte de Cotegipe ficar 

no anonimato, tema que tratará na sessão seguinte; felicita 

os colegas professoras por participar das manifestações pelo 

país pelo contingenciamento ou cortes nas universidades 

federais, observa que esta conta não pode e não deve cair 

apenas nos ombros dos professores, questiona as condições de 

trabalho, salários, diz o vereador; ressalta o cuidado com 

a reforma da previdência, pois pode-se prejudicar ainda mais 
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o mais carente, apesar de ser a favor em parte desta reforma; 

critica a fala do presidente pela infelicidade de chamar os 

manifestantes de imbecis útil, eu não sou imbecil, disse o 

vereador; ressalta o concurso do desenho do Brasão da Câmara, 

elogia a Mesa diretora pela atitude, observa a necessidade 

no tocante a Biometria dos eleitores do município, são quase 

8(oito) mil sem fazer e isso causa preocupação, pois o prazo 

está se esgotando; parabeniza a Caravana do Divino pela 

iniciativa e organização dos eventos e  diz ficar a 

disposição para ajudar; despede-se com cordial boa noite a 

todos. Dando continuidade, faz uso o Vereador Antônio Feitoza 

- Faz cumprimentos a todos; diz está a disposição para ajudar 

a Festa do Divino de Cotegipe; pede melhoramentos na estrada 

do Bandeira; chama à atenção para fazer os reparos no padrão 

da escola do São Francisco, pois se encontra com fios 

expostos e danificados, deixando em risco as crianças daquela 

localidade; pede carinhosamente que faça uma reforma e 

ampliação da casa de farinha da Macambira, pois se encontra 

em estado caótico; convida a todos para Missa e batizados di 

22 de maio; se despede com cordial boa  noite. Prosseguindo, 

faz uso o Vereador Acácio Ribeiro - Começa cumprimentando a 

todos em especial a ex vereadora e ex vice prefeita Beatriz 

Batista juntamente com a comissão da festa do Divino Espírito 

Santo, diz está a disposiçãi para ajudar; pede ao secretário 

de Infra Estrutura que faça melhoramentos ao  lado da igreja 

Matriz, em frente a escola CCI- Centro de Criatividade 

Infantil, pois o mesmo se encontra abandonado, ás escuras, 

farei o requerimento na próxima reunião, diz o vereador; 

chama á atenção a um problema antigo, a extensão do 

cemitério, sabe-se que estão jogando lixo e pondo fogo, 

prejudicando a saúde dos moradores, pede a prefeita que 

providencie o muro e não deixe que jogue lixo naquele local; 

chama a atenção para reparar buracos perto do Cenecista, 

pois poderá causar acidente, colocando em risco as crianças 

que estudam lá; diz está indignado com o poder público com 

o estelionato eleitoral, pois abriu-se um poço em plena 

campanha eleitoral e até hoje a comunidade do Borrachudo 

sofre sem água, diz está providenciando apoio junto a 

deputada votada naquela comunidade;  clama manutenção para 

a estrada do Monzodó, pois o povo sofre por falta de 

transporte, afinal o transito está inviabilizado, um 

verdadeiro caos a estrada, a caçamba que foi levar o material 

das caixas d’água quase vira, diz o vereador, sem material 
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para construir as mesmas, a comunidade poderá ficar 

prejudicada, pede atenção ao secretário de Infraestrutura a 

respeito na comunidade do Monzodó I e II; Se despede com 

cordial boa noite. Ordem do Dia: Parecer n.º 004/2019 - A 

Comissão de Justiça, Legislação, Comunicação e Redação 

Final, 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 n.º 003/2019. Na 

íntegra. Sala das Comissões em, 15 de maio de 2019. Ass: 

César de Souza Silva - Presidente e Waldeney Rodrigues Chaves 

– Membro e Requerimento de n.º 005/2019 de autoria do 

Vereador César de Souza Silva – Requerer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação Final, que inclui no Projeto 

de Decreto Legislativo n.001/2019 o nome do Sr. Cícero 

Leandro dos Santos Paulino – (Léo chicô. A palavra é 

franqueada novamente no sentido de debater as referidas 

matérias, após os debates são postam em votação, ficam 

aprovados 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, Waldeney Rodrigues Chaves, Acácio Ribeiro dos 

Santos e Antônio Xavier Feitoza.  

 

 

 


