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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 13 de março de 

2019. 

                Aos 13 (treze) dias de março 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 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 

os presentes e internautas, e em Seguida, solicita da 1ª 

Secretaria a Leitura da Ata da Sessão anterior para 

apreciação do Plenário, quando foi aprovada com ressalvas. 

Prosseguindo, é levado para o conhecimento de todos no 

expediente do seguinte: Indicação n.º 001/2019, de autoria 

do Vereador Antônio Xavier Feitoza, Indica a Excelentíssima 

Sr.ª Prefeita Municipal a construção de uma quadra 

poliesportiva na Comunidade do Poço da Onça; Comunicado da 

Embratel CT.GCGRO-010/19 – (127CM) Rio de Janeiro; Of. n.º 

004/2019, da Diocese de Barreiras, Paróquia Santa Cruz, ao 

Sr. Presidente demais vereadores informando que no período 

de, 1º a 05 de abril a Paróquia Santa Cruz estará recebendo 

Sua Excia., Revma. Josafá Menezes da Silva – Bispo 

Diocesano de Barreiras, e para o dia 03 de março requer um 

espaço na tribuna livre da Câmara de vereadores; Of. n.º 

4953425/2019 – GABGOV. A Sua Excia., Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Cotegipe-Ba, em resposta ao 

Requerimento n.º 001/2019 - Vereador Waldeney R. Chaves; 

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 da outras providências; Proposta de Emenda 

Modificativa e Supressiva de autoria dos Vereadores Airton 

Pereira de Souza, César de Souza Silva e José Ricardo 

Ribeiro dos Santos. 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 sua fala destacando sobre alguns casos  
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de marcação de exames e agendamentos pela sec. De saúde que 

segundo algumas pessoas não estão sendo realizadas, em 

tempo continuo, fala acerca da situação caótica das 

estradas do município, principalmente a de Cotegipe até a 

divisa de Wanderley, cobra em  nome dos moradores das 

Caraíbas a melhoria da estrada do referido Povoado, fala 

sobre as obras que estão sendo realizadas no município, mas 

sinaliza da importância do acompanhamento de um engenheiro, 

em nome dos comerciantes e da população local comenta sobre 

a importância de uma agencia bancaria para o nosso 

município, assim como a abertura da lotérica que está a 

muito tempo sem funcionar, finaliza sua fala desejando uma 

boa noite a todos os presentes e aos radio ouvintes da 

regional FM. Continuando com a palavra o Vereador Airton 

Pereira de Souza, faz cumprimentos aos Presentes e ouvintes 

sintonizados, fala sobre a colocação da bomba elétrica  

para o abastecimento de água na Comunidade do Mozondó e 

fala que os moradores estão cobrando a melhoria da estrada, 

em tempo deixa bem claro a população Cotegipana que até a 

presente data, o Poder Executivo não enviou nenhum Projeto 

de Lei, sobre o concurso Público e Plano de Carreira dos 

servidores da saúde. Fala da situação lamentável da estrada 

Cotegipe a Wanderley e ainda questiona aos seus pares a 

maneira que foi realizada o Processo Seletivo da saúde da 

Prefeitura Municipal e questiona que o grupo da Melhor 

Idade não está sendo tratado com respeito, por parte do 

Secretário de Ação Social, uma vez que não fez nada para o 

carnaval. Dando Seguimento a Sessão, faz uso o Vereador 

Waldeney Chaves, que após os cumprimentos a todos os 

presentes e ouvintes da regional FM, dar um alô a todas as 

Comunidades do baixio e da Região Serrana, parabeniza o dia 

Internacional da Mulher, e faz relatos sobre a violência 

contra a mulher no mundo atual: Estupro, assédio e 

feminicídio em escala crescente, diz ainda que a maioria 

das agressões é praticada pelo próprio companheiro; 

Parabeniza o Sr.º Presidente e sua equipe pela eficácia, 

sobre o requerimento destinado ao Governador da Bahia, 

referente a obra do  Mercado Municipal. Em relação ao 

processo seletivo da Prefeitura Municipal acredita que foi 

feita de maneira séria, faz relatos sobre marcação de 

exames afirmando que está ficando muito difícil,  
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principalmente pelo SUS, é uma realidade não só de Cotegipe 

e sim de todos os outros municípios. Ainda com a palavra o 

vereador fala em relação as estradas, afirmando que 

realmente estão ruins, mas lembra que algumas já foram 

reparadas pela Prefeitura Municipal e com as chuvas 

estragaram novamente, por fim o vereador comenta que a 

Prefeitura Municipal  tem previsão da construção do muro da 

nova área do cemitério da Sede da Cidade. Continuando com a 

palavra franqueada, o Vereador Antônio Feitoza, cumprimenta 

a todos, fala da importância de sua indicação e requer do 

Executivo a ida das maquinas para o outro lado do rio 

descendo Mancabira, pois as estradas estão necessitando 

urgente de melhorias. Na sequencia, o Vereador José 

Ricardo, cumprimenta os presentes, questiona sobre a 

maneira como foi plantada a grama do jardim do balneário, 

que a seu ver não houve um certo cuidado, em tempo solicita 

do Poder Executivo a correção do plantio do mesmo, 

continuando fala sobre a estrada da barroca, principalmente 

da banca que está em péssimas condições, oferecendo um 

grande risco para os alunos do transporte escolar. Dando 

Sequencia o Vereador Acácio Ribeiro, que faz cumprimentos 

aos presentes, inicia falando da importância da união dos 

Vereadores ao Requerimento de iniciativa do Vereador 

Waldeney Chaves enviado ao Governador Ruy Costa. Em seguida 

faz algumas cobranças de reposição de lâmpada queimadas no 

Povoado Gramiar, cobra também a manutenção da estrada do 

Urubutinga e Borrachudo, faz cobrança a emenda que tem 

convênio a Caixa Econômica para pavimentação asfáltica para 

Setor Vista Verde , destaca sobre sua visita as obras: 

calçamento da Ponta da Rua, Construção da Praça do Otacílio 

Prado ,Canteiro Central da Rua Barão do Rio Branco fica 

feliz por ter iniciado as obras. Comenta sobre sobre a 

substituição do motor pela bomba elétrica para o     

abastecimento de água a Comunidade do Mozondó, fica 

satisfeito por ter solucionado este problema, por fim  Faz 

agradecimentos aos requerimentos atendidos pelo Poder 

Executivo, a exemplo da colocação de lâmpadas nas casinhas 

populares na Vila Tamboril e no Povoado da Jurema. Ordem do 

Dia: Indicação n.º 001/2019 - de autoria do Vereador 

Antônio Xavier Feitosa, passa para Comissão de Urbanismo e  
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Infraestrutura Municipal; Projeto de Lei de n.º 001/2019 - 

do Poder Executivo e a Proposta de Emenda Modificativa e a 

Supressiva de autoria dos Vereadores Airton Pereira de 

Souza, César de Souza Silva e José Ricardo Ribeiro dos 

Santos, passa para a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, para analisar e dar o Parecer no prazo 

previsto. 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, 

Acácio Ribeiro dos Santos,  Antônio Xavier Feitoza, José 

Ricardo Ribeiro dos Santos, Waldeney Rodrigues Chaves. 

Débora Patrícia Fernandes Silva Prado e Alonso Santana.  

 

 

 
 

 

 

 


