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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 20 de Fevereiro 

de 2019. 

                Aos 20 (vinte) 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 (08) presenças e (01) 

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

a Sessão, saúda os presentes e ouvintes sintonizados, 

justifica a falta do Vereador Alonso de Santana e em 

seguida, solicita do Senhor 1º Secretário 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 o seguinte: Projeto 

Bloco Infantil de Carnaval Mamãe eu Quero, tendo-o como 

Coordenador, as Senhoras: Daniela Prado e Naiana Rita 

Matos; Ofício n.º 037/2019, do  

Secretário Municipal de Administração deste Município, 

encaminhando a esta Casa, para a devida apreciação, o 

Relatório de Gestão do Exercício de 2018; Requerimentos de 

números 01,02 e 03 de autoria do Vereador César de Souza 

Silva, requerendo ouvido Plenário à Chefe do Executivo 

Municipal, a melhoria nas proximidades da Creche Mãe Sinhá, 

a melhoria na estrada do Povoado das Caraíbas, como também 

as prestações de contas de todas as Escolas Municipais dos 

Programas PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola e do 

mais Educação. Em seguida, o Senhor Presidente Reginaldo da 

Mota Alcântara, apresenta, de acordo com a 

proporcionalidade das Bancadas, nomes dos membros das 

Comissões permanentes para o exercício de 2019-2020, 

ficando aprovado as Comissões pelo o Plenário ora foram 

compostas as seguintes Comissões: Comissão de Justiça,  
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Legislação, Comunicação e Redação Final: Presidente: César 

de Sousa Silva; Relator: Airton Pereira de Souza e Membro: 

Waldeney Rodrigues Chaves; Comissão de Finanças, Orçamento 

e Fiscalização: Presidente: Antônio Xavier Feitoza; 

Relator: Acácio Ribeiro dos Santos e Membro: Alonso de 

Santana; Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal: 

Presidente: José Ricardo Ribeiro dos Santos; Relator: 

Acácio Ribeiro dos Santos e Membro: Alonso de Santana; 

Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e 

Politica Rural: Presidente: Airton Pereira de Souza; 

Relator: Waldeney Rodrigues Chaves e Membro: César de Souza 

Silva. A palavra é franqueada, dela faz uso o Vereador 

César de Souza Silva, Cumprimenta os vereadores presentes, 

aos funcionários e aos radio ouvintes da FM regional, que 

inicia falando sobre o ofício a ser enviado ao Diretor da 

Embasa, continuando desta a importância de seus 

requerimentos, em tempo aborda aspectos da jornada  

pedagógica 2019, que no qual o objetivo enviar a partir de 

agora é a construção do currículo Municipal, nesse sentido 

o Vereador Salienta que é um momento da gestão de deixar de 

lado sigla partidária e aproveitar a bagagem de 

conhecimento da Prof. Jarildes que acompanhou o de 

Barreiras e de especialistas a exemplo de Sheila e Veracy e 

outros. Continuando o Vereador fala sobre os recursos de 

Mais Educação e do PDDE no Município e requer do Executivo 

a prestação de conta destas pastas do ano de 2018. Por fim 

solicita da Sr.ª Prefeita sensibilidade  no enquadramento 

dos Professores que ainda não foram contemplados.   

Prosseguindo, o Vereador Antônio Feitoza, cumprimenta os 

presentes, faz agradecimentos por está fazendo parte das 

Comissões permanentes, enfatizando da necessidade de dar 

continuidade aos trabalhos e em seguida, cobra do 

Secretário de Infraestrutura, o Senhor Tino, a melhoria com 

urgência na estrada da Macambira. Na sequencia, o Vereador 

José Ricardo, cumprimenta os presentes, questiona a 

respeito da Caixa D’água neste Município e na oportunidade, 

solicita também dos responsáveis da EMBASA, a manutenção da 

Caixa D’água em Jupaguá. Em seguimento, a Vereadora  
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Débora Patrícia Prado, cumprimenta todos os presentes, faz 

questionamentos em relação  a situação em que se encontra a 

Caixa D’água aqui em nosso Município, solicita que seja 

colocado no ofício para Embasa o nomes dos demais 

Vereadores, em relação funcionária Drª Ana Carolina, vai 

averiguar os fatos, para melhor dar esclarecimentos, visto 

que  não é conhecedora do seu trabalho que a mesma 

desenvolve no Município. Dando Seguimento a Sessão, faz uso 

o Vereador Waldeney Chaves, que após os cumprimentos dos 

Presentes e Comunidades vizinhas, parabeniza o Povoado do 

Mozondó, visto que a Prefeita garantiu que vai comprar o 

gerador elétrico, fala das inúmeras cobranças que fez a 

Senhora Prefeita pessoalmente, dentre elas, o concerto da 

estrada da Veneza. E quanto a Caixa D’água, acho oportuno, 

é uma ideia aplausiva da Bancada de Oposição, sugerindo que 

a empresa encaminhe um engenheiro para verificar situação, 

tentar restaurar ou demolir e ainda solicitar a inclusão 

dos 3 nomes da Bancada da Situação. Em relação ao Caso da 

Dr.ª Ana Carolina, comenta que é conhecedor do trabalho da 

mesma, mais se deve apurar os fatos para melhor esclarecer 

o assunto. Prosseguindo, o Vereador Airton Pereira de 

Souza, faz cumprimentos aos Presentes e ouvintes 

sintonizados, inicia sua fala comentando em relação da obra 

da água para os moradores da Reforma da Rio Grande II, a 

qual se prontificou a ir pessoalmente a CERB solicita 

esclarecimentos do porque que está paralisada desde ano de 

2018, em seguida, fala sobre saída da Dentista  do Posto de 

Saúde da Vila Santana, Drª Ana Carolina, onde a mesma 

afirma que estava sendo perseguida pelo Senhor Secretário 

de Saúde Dr. Francisco, juntamente com a enfermeira 

Simeire. Dando continuidade, o Vereador Acácio Ribeiro, 

cumprimenta a todos os presentes, se solidariza com os 

familiares enlutados, o corrido na semana passada, inicia 

sua fala, fazendo cobranças ao executivo Municipal a 

melhoria com cascalho sobre o entulho que foi colocado na 

estrada da jurema, em tempo destaca que evite colocar no 

entulho restos de portas de ferro e outros materiais 

cortantes, pois  os mesmos irão furar os pneus dos carros  
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que por ali transitam, continuando solicita do Executivo a 

melhoria da estrada do Borrachudo, assim como a instalação 

de braços  e lâmpadas e a colocação de cascalho na rua das 

casas populares. Continuando o Vereador requer a melhoria 

das ruas do Setor Vista Verde que quando chove ficam 

intransitáveis, finaliza falando sobre o meio fio do 

estacionamento da obra que está sendo realizado em frente 

da Escola Otacílio Prado no qual está fora do alinhamento 

da Rua. Ordem do Dia: Requerimento n.º 001/2019. O Vereador 

CESAR DE SOUZA SILVA, no uso  de suas atribuições legais e 

de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno desta 

Casa, resolve:  Requerer do Poder Executivo Municipal, 

melhoria nas proximidades da Creche Mãe Sinhá. 

Justificativa: Devido as Chuvas apareceram muitos buracos, 

dificultando a passagem de carros e motos.  Cotegipe-Ba, 15 

de fevereiro de 2019.       Atenciosamente, Ass: César de 

Souza Silva – Vereador; Requerimento n.º 002/2019, O 

Vereador CESAR DE SOUZA SILVA, no uso  de suas atribuições 

legais e de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno 

desta Casa, resolve: Requerer do Poder Executivo Municipal 

e Secretaria de Infraestrutura, melhoria na estrada do 

Povoado da Caraíba. Justificativa: Devido às cobranças dos 

moradores daquele Povoado, estou solicitando da Secretaria 

de infraestrutura um melhoramento na estrada, devido as 

Chuvas, apareceram muitos buracos, dificultando a passagem 

de carros e motos.  Cotegipe-Ba, 15 de fevereiro de 2019. 

Atenciosamente, Ass: César de Souza Silva – Vereador e 

Requerimento n.º 003/2019, O Vereador CESAR DE SOUZA SILVA, 

no uso  de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 

Orgânica e Regimento Interno desta Casa, resolve: Requerer 

da Exmª. Márcia da Silva Sá Teles Prefeita Municipal as 

Prestações de Contas de todas as Escolas Municipais dos 

Programas PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e mais 

Educação. Detalhando todos os recursos dos serviços 

realizados e dos materiais comprados. Requer também os 

nomes dos Presidentes dos Caixas Escolares bem como seus 

Tesoureiros. Cotegipe-Ba, 20 de fevereiro de 2019. 

Atenciosamente, Ass: César de Souza Silva – Vereador.  
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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. 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, Waldeney Rodrigues Chaves 

e Débora Patrícia Fernandes Silva Prado.  

 


