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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, do 

1º período Legislativo, em 27 de Fevereiro 

de 2019. 

                Aos 27 (vinte e sete) 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 os presentes e 

internautas, justifica a faltas dos Vereadores: Alonso de 

Santana e José Ricardo e em Seguida, 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 o seguinte: Requerimentos de n.ºs 001 e 

002 de autoria do Vereador Acácio Ribeiro dos Santos, 

requerendo ouvido o Plenário ao Chefe do Poder  Executivo, 

o cascalhamento na Rua das Casinhas Populares da Rua Barão 

do Rio Branco e estender até o Povoado da Adocica e a 

colocação de lâmpadas  com braços nas Casinhas Populares da 

Vila Tamboril, o Sr. Presidente parabeniza o Sr. Dr. 

Adalberto Coelho pela iniciativa do prêmio “Osvaldo Coelho,  

em tempo parabeniza a aluna Izabel, vencedora do Prêmio 

Oferecido ao Melhor aluno do Ensino Médio do Jutahy 

Magalhães. 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 externando seus sentimentos aos familiares 

de Osvaldo do Barreiro, continuando parabeniza o Sr. Dr. 

Adalberto Coelho pelo Prêmio “Osvaldo Coelho”, parabeniza a 

vencedora do Prêmio a aluna Izabel do 3º ano do Ensino 

Médio 2018, fala sobre a situação das estradas do Município  
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que necessitam urgentemente de melhoria em virtude do ano 

letivo já ter iniciado. Ainda com a palavra cobra melhoria 

nas ruas do Setor Vista Verde, destaca da importância das 

audiências públicas serem divulgadas em rádio e carro de 

som, por fim parabeniza os requerimentos do Vereador Acácio 

Ribeiro e ao Ofício do Vereador Airton Souza. Finaliza 

dando uma boa noite a todos os presentes e rádio ouvintes 

da regional FM. Continuando com a palavra o Vereador Airton 

Pereira de Souza, faz cumprimentos aos Presentes e ouvintes 

sintonizados, fala sobre o carro pipa, que recebeu um 

telefonema da Comunidade Poços de Galdina que o carro pipa  

não foi devido a estrada que está em péssimas condições, 

fala sobre a situação lastimável de outras localidades, 

finaliza parabenizando a Naiane e Daniela Prado pela 

iniciativa do Projeto Mamãe eu quero, comenta em relação ao 

Dr. Robsom pedindo a população que faça uma oração para 

ele. Continuando com a palavra franqueada, o Vereador  

Antônio Feitoza, cumprimenta a todos, deseja ao Dr.º Robsom  

sucesso  em sua cirurgia, questiona a respeito do vazamento 

da Caixa D’água da Macambira, assim como também o concerto 

da estrada da Tapera, que se encontra em péssima condições. 

Em seguimento, a Vereadora Débora Patrícia Prado, 

cumprimenta todos os presentes, se solidariza com o Dr.º 

Robsom, desejando melhoras. Seguindo, parabeniza a Senhora 

Prefeita e funcionários da Infraestrutura e em especial o 

seu colega Vereador Alonso, pela conquista asfáltica em 

Taguá, como também a água do Assentamento Botafogo. Dando 

Sequencia o Vereador Acácio Ribeiro, que faz cumprimentos 

aos presentes, deseja melhoria ao Dr.º Robsom, fala em 

favor de seus requerimentos esclarecendo as situações em 

que se encontra, na oportunidade, solicita do Secretário de 

Infraestrutura, a colocação de braços e lâmpadas nas 

casinhas populares da Vila Tamboril e no Povoado da Jurema 

e o concerto dos buracos na Rua próximo ao Bar do Branco, 

enfatizando da necessidade de cobrar, pois é papel  do 

Vereador. Em relação aos serviços realizados em Taguá, 

parabeniza a Senhora Prefeita e que este serviço se estenda 

na rua do Tamarindo e a Rua da Rádio, sendo uma cobrança  
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sua de longo tempo. Segue solicitando do Secretário de 

Infraestrutura, a colocação de lâmpadas as ruas do Distrito 
de Jupaguá. Dando Seguimento a Sessão, faz uso o Vereador 

Waldeney Chaves, que após os cumprimentos, manifesta o seu 

sentimento de melhoras para a saúde de Dr.º Robsom  e 

inicia falando que a situação do Município vem sendo 

prejudicada pela escassez dos repasses, prejudicando 

consideravelmente o bom andamento dos trabalhos, segundo o 

Vereador, tem muita obra a ser concluída, muito trabalho a 

ser realizado, mas infelizmente a atenção é apenas para 

algumas prioridades, concluindo que não será nesta e nem na 

vindoura administração que os problemas serão sanados. No 

tocante às estradas, o Vereador explica que o serviço nunca 

é feito de forma adequada, pois o que precisa primeiro é um 

levantamento acompanhado de cascalho. Ainda o Vereador 

explica que a situação é crítica em todo o País, estamos em 

crise e diante desta realidade, a Prefeita tem enxugado a 

máquina administrativa. Na oportunidade é apresentado 

Requerimento de autoria de todos os Vereadores, enviado ao 

Governador do Estado da Bahia, solicitando efetiva 

agilidade dos serviços da Reforma Geral do Mercado 

Municipal na sede do Município e requer dos colegas que 

assinem o referido requerimento a fim de fortalecer as 

reivindicações que são de toda a população Cotegipana.       

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

RIBEIRO, no uso  de suas atribuições legais e de acordo com 

a Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa, resolve: 

Requerer da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Cotegipe-Ba, Márcia da Silva Sá Teles, cascalhamento nas 

Casinhas Populares da Ponta da Rua Barão do Rio Branco 

estendo até Povoado da Adocica. Cotegipe-Ba, 27 de 

fevereiro de 2019. Atenciosamente, Ass: Acácio Ribeiro dos 

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

ACÁCIO RIBEIRO, no uso  de suas atribuições legais e de 

acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa, 

resolve: Requerer da Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Cotegipe-Ba, Márcia da Silva Sá Teles, 

colocações de lâmpadas com braços  nas Casinhas Populares  
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da Vila Tamboril. Cotegipe-Ba, 27 de fevereiro de 2019. 

Atenciosamente, Ass: Acácio Ribeiro dos Santos – Vereador; 

Requerimento n.º 001/2019. Autores: Todos Vereadores do 

Município de Cotegipe-Ba. Ementa: Requerimento ao 

Governador do Estado da Bahia, solicitando efetiva 

agilidade dos serviços da Reforma Geral do Mercado 

Municipal na Sede do Município de Cotegipe-Ba. Sessão: 3ª 

Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo. Excelentíssimo 

Senhor Presidente, os Vereadores abaixo subscritos vêm 

requerer à Mesa, ouvido o Plenário e na forma regimental, o 

envio do referido Requerimento ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado da Bahia, Rui Costa  dos Santos, 

solicitando efetiva agilidade com urgência  nos serviços de 

construção da reforma geral do Mercado Municipal do 

município de Cotegipe/Ba. A população do município de 

Cotegipe/Bahia, espera ansiosa pela conclusão de com por 

cento dos serviços de construção de reforma do Mercado 

Municipal e reivindica urgência urgentíssima na finalização 

dessa tão importante obra. Justificativa: Senhor Governador 

Rui Costa dos Santos, sabemos que a licitação e 

automaticamente a contratação da Eepresa Executora de 

serviços de contratação da reforma do Mercado Municipal no 

centro urbano do município de Cotegipe/Ba, é de 

responsabilidade do governo do Estado da Bahia. Acontece 

que os Serviços de Construção do Mercado Municipal de 

Cotegipe/ Bahia, começou e continua até o presente momento 

a ritmo de tartaruga. Para se ter uma ideia mais clara, já 

completaram 6 meses do inicio da execução da obra e até a 

data de hoje só foram concluídos 25% do total da reforma. 

Essa morosidade por parte da empresa executora dos serviços 

da reforma do Mercado Municipal vem causando grandes 

transtornos para toda população Cotegipana. A feira 

municipal está instalada em um local provisório e 

inadequado sem nenhuma condição de atender no mínimo as  

necessidades básicas dos açougueiros, comerciantes, 

feirantes e dos consumidores de um  modo geral. Sala das 

Sessões da Câmara Municipal de Cotegipe/Bahia, 27 de 

fevereiro de 2019. Ass: Waldeney Rodrigues Chaves; César de  
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Souza Silva, Airton Pereira de Souza, Acácio Ribeiro dos 

Santos, Antônio Xavier Feitoza, e Débora Patrícia Fernandes 

Silva Prado. 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, Acácio Ribeiro dos 

Santos,  Antônio Xavier Feitoza, Waldeney Rodrigues Chaves 

e Débora Patrícia Fernandes Silva Prado.  

 


