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ATA DA 21* SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO DE
2016.
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, precisamente às nove e
trinta horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da
Bahia, realizou-se mais uma Sessão ordinária. Havendo número legal, a Senhora Presidente,
Vereadora Jaquele Fraga Teixeira, declarou aberta a presente Sessão, solicitando da secretaria
da Mesa a leitura da ata da Sessão anterior, que depois de lida, discutida e a aprovada, foi
assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pela Senhora Presidente. Nenhum orador fez uso
da palavra no Pequeno Expediente. No Horário do Grande Expediente, usou a Tribuna em
primeiro lugar o Vereador Mário Rebouças, inicialmente solidarizando com o Vereador
Julão neste momento que vem passando com a enfermidade da sua esposa. Continuando,
registrou que se vier se tornar uma prática à realização das sessões nas segundas-feiras pela
manhã deverá ser divulgadas para a comunidade. Registrou também algumas medidas do
governo Michel Temer, apontadas, indicadas e apresentada a sociedade brasileira, ressaltando
que no momento que foi votado o impeachment, havia denunciado na Tribuna desta Casa, que
era um golpe, não contra Dilma e nem contra o PT, mas contra o direito do trabalhador e da
trabalhadora, e vê-se medida proposta pelo governo que ataca e atenta contra os direitos
históricos dos trabalhadores, conquistados com muito suor e muito sangue ao longo de muitos
anos. Na oportunidade apontou a questão da aposentadoria onde se acena com a idade mínima
de sessenta e cinco anos para homem e mulher, e no seu ponto de vista é um ataque frontal
dos interesses dos trabalhadores e, sobretudo do trabalhador rural, citou ainda a desvinculação
do reajuste do salário mínimo do beneficio da previdência, e na última semana houve a
proposta de aumentas a jornada do trabalho de 8 horas para 12 horas, medidas que
representam um retrocesso das piores possíveis, manifestando o seu repúdio a esta medida e
que vai manifestar uma ferrenha oposição e contrariedade a estas propostas que não atende
aos interesses dos nossos cidadãos. Em seguida usou a Tribuna o Vereador Alvaro
Montenegro, que em breves relatos comentou acerca das sessões neste horário matutino
pronunciado pelo Vereador Mário, dizendo que gostaria que fosse ao longo do dia, porque
muitas pessoas viriam participar mais das sessões deliberativas. Continuando, disse que tem
utilizado muito dos seus discursos falando da questão da obrigatoriedade e das funções do
vereador durante do seu mandato, e qual é a obrigação com a comunidade, e poucos sabem
qual a atuação do vereador. Dentre outros relatos registrou Moção de parabéns pelas
excelentes festas acontecidas nos distritos de Brejinho das Ametistas e Pajeú do Vento,
comemoração cívica que teve a participação do Município através da Secretaria de Ed u .ção
e de Cultura com total apoio aos munícipes, parabenizou também o Prefeito Zé B '-ira, a
basti
Senhora Secretária de Educação Rosemária Juazeiro, a equipe do Professor
Carvalho e agradeceu a todos que o receberam na ocasião. Em seguida, usou a r' a o
Vereador Cláudio César Ladeia, dentre breves relatos, comentou que o Vereador Moacir
numa reunião na Cachoeirinha disse que os colegas não deixam o Prefeito trabalhar, por que
não vota nos seus projetos, o que é um equivoco, pois a maioria dos vereadores é da bancada
do governo e todos os projetos que aqui chega, bom ou ruim são aprovados porque a bancada
é maioria, e nunca viu um projeto bom pra Caetité que votaram contra, e todos que votou
contra foi porque achou que a população não era prestigiada e nem valorizada. Por último
usou a Tribuna, o Vereador Julão, registrando na ocasião, o momento dificil que vem
passando com a enfermidade da sua esposa e da cirurgia que fora acometida, agradecendo e
confiando em Deus para que tudo termine bem, agradeceu também ao povo caetiteense e aos
colegas pelo inúmero apoio de solidariedade que vem tendo. Continuando, parabenizou a
comunidade de Pajeú e de Brejinho, os professores e alunos pelos festejos realizados na
comemoração ao dia da pátria, fazendo destaque que todos passam, mas a pátria fica e tem
que ser respeitada, sobre o pronunciamento do Vereador Mário Rebouças, salientou, que vai
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esperar o decorrer dos fatos para se pronunciar. Aproveitando solicitou a recuperação da
estrada de Pajeú que se encontra em mau estado de conservação. Dentre outros relatos, falou
do atendimento do PSF de Pajeú e pediu que se fizesse uma enquete para ver a situação, falou
das dificuldades que está tendo para passar a sua mensagem e de tantas mazelas que há na
política, que é tudo na vida do cidadão e ninguém tem escritura de mandato. Fez ainda
comentários de parte do que foi pronunciado na última sessão em relação à roçagem de pastos
e a hora máquina, rebatido pelo Vereador Alvaro, e que buscou maiores informações e chegou
a conclusão que é muito maior do que foi dito naquele dia, detalhando as informações. Ordem
do Dia- Foi aprovado em primeira discussão e votação o Projeto de Lei n° 852 de 05 de
setembro de 2016, que Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores, Prefeito, VicePrefeito e Secretários Municipais para legislatura que se inicia em 10 de Janeiro de 2017
e se findará em 31 de dezembro de 2020, acompanhado das assinaturas de todos os
Vereadores, e com dispensa dos pareceres da Casa. Em seguida a Senhora Presidente
encaminhou a matéria para a Ordem do Dia da próxima Sessão para segunda discussão e
votação. Por final a Senhora Presidente com anuência do Plenário, convocou nova Sessão
Ordinária para o próximo dia 19 às nove horas. Não havendo nada mais a tratar, declarou
encerrada a presente Sessão e para constar, foi lavrada a presente ata que depois de lida,
discutida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Primeiro Secretário, Vereador Mário
Rebouças de Almeida e pela Senhora Presidente, Vereadora Jaquele Fraga Teixeira,
Sala das Sessões dÇâmara de Vereadores de Caetité, em 19 de setembro do ano de 201
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