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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da 

Bahia, para abertura do 1º período 

Legislativo, em 15º de Fevereiro de 

2019. 

             Aos 15 (quinze) dias de fevereiro de 

2019, (dois mil e dezenove), ás 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: 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 público Presentes e ouvintes 

sintonizados, justifica faltas dos Vereadores 

Waldeney Rodrigues Chaves e Acácio Ribeiro dos 

Santos, quando em seguida, dá boas vindas a todos 

ao período Legislativo que se inicia. 

Prosseguindo, solicita do Senhor 1º Secretário a 

Leitura do seguinte: Homenagem Póstuma ao 

falecimento do Senhor Aurelino Antônio Vieira 

(Tapuim), o mais antigo e conhecido ferreiro de 

nossa cidade; Ofício n.º 0459/2018, 

Superintendência Regional Oeste da Bahia, 

certificando a Câmara Municipal sobre o Contrato 

de repasse celebrado entre o município de Cotegipe 

e a Caixa Econômica Federal; Ofício n.º 001/2019, 

do Gerente da unidade Regional de Barreiras  
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empresa Baiana de água e saneamento S/A – EMBASA, 

desejando aos Vereadores sucesso na importância 

missão de condução da Câmara Municipal de 

Vereadores pelos próximos dois anos; Abaixo 

Assinados dos Moradores das Comunidades de Veneza, 

Bandeira, Alagadiço, Araticum e Várzea Nova deste 

Município de Cotegipe, solicitando em caráter de 

urgência, a intervenção junto a outros  órgãos 

competentes, a recuperação das estradas que dão 

acesso a essas localidades; Requerimentos de 

autoria do Vereador César, requerendo ouvido o 

Plenário ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 

melhoria nas proximidades da Creche Mãe Sinhá 

neste   Município e a melhoria na estrada do 

Povoado das Caraíbas . Dando segmento a Sessão, o 

Senhor Presidente Solicita da Vereadora Débora 

Patrícia, que leve para todos a palavra de Deus, 

através do Evangelho Marcos 7: 31-37 e na 

oportunidade, a Vereadora ler uma mensagem para os 

presentes e ouvintes sintonizados, quando nesta, 

enfatiza a importância de Trabalhar em equipe, que 

devemos saber  que ninguém é nada sozinho. A 

palavra é franqueada, faz uso o Vereador César de 

Souza Silva, Cumprimenta os vereadores presentes, 

aos funcionários e aos radio ouvintes da FM 

regional, inicia externando seus sentimentos aos 

familiares de Tapuim, fala um pouco de sua 

trajetória e feitos na nossa cidade, continuando   

deseja sucesso ao vereador Reginaldo na função de  

Presidente da Câmara de Vereadores (2019-2020), 

defende os seus requerimentos, na qual é de grande 

necessidade para o Povoado das Caraíbas e para as 

pessoas que transitam nas proximidades da Creche 

Mãe Sinhá, em tempo fala da importância do dialogo  
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entre Executivo e Legislativo, o que não aconteceu 

no ano de 2018. Ainda com palavra cobra do 

Executivo e do Secretário de Saúde, o Senhor 

Francisco Gomes a colocação 6 cerâmicas no Posto 

João Mauricio no sentido de evitar acidentes com 

as pessoas idosas, finaliza sua fala dando uma boa 

noite aos presentes e radio ouvintes e cobra a 

compra de remédios de pressão, principalmente o 

hidroclorotiazida no Posto da ponta da rua. Dando 

sequência, o Vereador Airton Pereira de Souza, faz 

cumprimentos aos Presentes e se solidariza com os 

familiares do Senhor Tapuim e Aristides, iniciando 

os trabalhos faz cobranças ao Executivo Municipal, 

a pedido da Professora Cidália, solicitando 

colocação de uma caçamba de Cascalho na Travessa 

da Caixa D’água a Rua Santo Antônio e providencias 

urgente na melhoria da estrada da Rio Grande II. 

Prosseguindo, o Vereador Antônio Feitoza, 

cumprimenta os presentes, deseja a nova Mesa 

Diretora um bom trabalho. Ainda com a palavra, 

questiona a respeito que cobrar, é um direito do 

Vereador e solicita com urgência, o conserto no 

abastecimento de água na Macambira, e expõe as 

dificuldades que lá se encontra e por fim, se 

solidariza com os familiares que perderam os seus 

entes queridos. Seguindo, o Vereador José Ricardo, 

cumprimenta os presentes, externa seus  

sentimentos as famílias enlutadas e cobra do 

Executivo Municipal, a melhoria da estrada do 

Barroca que se encontra intransitável neste inicio 

das aulas. Em seguida, a Vereadora Débora Patrícia 

Prado, cumprimenta a nova Mesa Diretora, 

parabeniza o Sr. Presidente por manter os 

funcionário na Casa,  externando os seus  
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sentimentos às famílias enlutadas do Sr. Tapuim, 

assim também aqueles que foram soterrados na 

barragem de Brumadinho e aqueles 10 jovens que 

foram incendiados no CT do Flamengo no Rio de 

Janeiro e ainda pede a Deus que proteja a nossa 

cidade danos fatais. Dando continuidade, o 

Vereador Alonso, cumprimenta a todos, solicita do 

Executivo Municipal, que dê mais atenção à classe 

da Guarda Municipal, que se encontra com 

dificuldade de desenvolver a sua função por falta 

de equipamentos adequados à classe. O Sr. 

Presidente tece comentários sobre as falas dos 

Vereadores e faz registrar que emitirá um ofício á 

Diretor da Embasa,  para que tome providências  em 

caráter  de urgência a manutenção da Caixa d’água 

localizada na Rua Barão do Rio Branco em frente ao 

Colégio Eduardo Maciel. Devido aos flagrantes 

vazamentos desta caixa d’água, onde os ferros 

vergalhões se encontram expostos. Deixando a 

população vizinha em um possível perigo de 

rompimento das estruturas desta Caixa D’água. Nada 

mais havendo a se tratar. 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, Antônio 

Xavier Feitoza, José Ricardo Ribeiro dos Santos, 

Débora Patrícia Fernandes Silva Prado e Alonso 

Santana. 

 


