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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO ANO DE
2016.

o

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, precisamente às
dezenove e trinta horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município de
Caetité, Estado da Bahia, realizou-se mais uma Sessão ordinária, desta vez, sob a presidência
do Senhor Vice-Presidente da Mesa Diretora, Vereador Moacir José dos Santos, em virtude da
ausência da Senhora Presidente, por motivo de viagem. Havendo número legal, foi declarada
aberta a presente Sessão, solicitando da secretaria da Mesa a leitura da ata da Sessão anterior,
que depois de lida, discutida e aprovada, foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo
Senhor Presidente em exercício. Expediente: 1 - Leitura do Processo Administrativo n° 34A/2016 de Tomada de Contas referente à prestação de contas da Prefeitura de Caetité do
Exercício Financeiro do ano de 2014, com acolhimento do Parecer Prévio n° 08546-15 do
Tribunal de Contas dos Municípios, que opinou pela sua aprovação, porém com ressalvas, das
referidas Contas. Por acordo de lideranças, houve a inversão da pauta desta Sessão. Deu-se
então a Ordem do Dia, conforme previamente anunciado pelo Senhor Presidente, constou
primeiramente da discussão o Parecer Prévio do TCM. Usaram da palavra na oportunidade os
Vereadores Julão e Cláudio Ladeia, que depois de elencar inúmeras irregularidades
discordaram e apontaram falhas para aprovação por conter diversas inconformidades das
despesas realizadas. O Vereador Julão manifestou pela rejeição e orientou sua bancada a votar
também contrário às referidas contas apontando vícios reincidentes, e mais uma vez com
ressalva. Também usou da palavra o Vereador Mário Rebouças, defendendo a aprovação
das Contas da Prefeitura de Caetité, destacando que, algumas ponderações foram levantadas
pelos Vereadores Julão e Cláudio Ladeia, e que esta sessão é importante tendo em vista a
apreciação das Contas do Senhor Prefeito Municipal do exercício de 2014, pois a atual
administração sempre atuou observando os princípios constitucionais que regem a
administração pública observando a melhoria dos serviços públicos e a qualidade de vida dos
Munícipes, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aprovou as contas anuais do
Município porque regulares, no entanto como houve a aplicação de multa, o Senhor Prefeito
entrou com recursos, e foi provido pelo TCM que emitiu novo parecer prévio n° 08546-15,
anexo a peça orçamentária. Após outros relatos, conclamou a sua bancada a votar pela
aprovação das mesmas. Pela ordem o Vereador Alvaro Montenegro Cerqueira de Oliveira, se
julgou impedido de participar das votações, em razão da existência de vínculo de parentesco
com o Gestor Municipal. Dando seguimento, o Senhor Presidente colocou em votação o
Parecer Prévio do TCM, tendo o mesmo sido aprovado com sete votos favoráveis e quatro
votos contrários, em seguida em obediência o que dispõe o Regimento Interno no seu Artigo
183° e parágrafo 3°, deu-se início a votação nominal e aberta, do Processo de Tomadas de
Contas, chamando primeiramente para manifestar o seu voto o Vereador Ama) Rachid
Fernandes dos Santos, que votou SIM; O Vereador Cláudio Borges, votou sim; O
Vereador Cláudio César Ladeia, votou NÃO; O Vereador João Carlos da Si)
Fernandes, votou NÃO; O Vereador João Fernandes de Carvalho, votou NÃO
Vereador José Lopes Cardoso, votou SIM, O Vereador Júlio César Teixeira L
votou NÃO; O Vereador Marcílio Teixeira Alves, votou SIM; O Vereador
Rebouças de Almeida, votou SIM; O Vereador Moacir José dos Santos, votou SIM; e o
Vereador Zacarias Fernandes Nogueira, votou SIM. Apurados os votos o Senhor
Presidente da Sessão, informou que votaram SIM, pela aprovação das contas do Senhor
Prefeito José Barreira de Alencar Filho, referente ao exercício de 2014, sete dos Senhores
Vereadores, e votaram NÃO, pela rejeição das referidas contas, quatro dos Senhores
Vereadores. Após proclamar o resultado, o Senhor Presidente em exercício, determinou a
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secretaria da Casa, de acordo o estabelecido no parágrafo 30 do Artigo 183° do Regimento
Interno da Casa, a formalização e a publicação nesta mesma data, do Decreto Legislativo que
realizou o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Caetité do exercício de 2014, de
responsabilidade do Senhor José Barreira de Alencar Filho e de acordo o Artigo 184° do
Regimento Interno, determinou enviar cópia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas
dos Municípios. No Horário do Pequeno Expediente, nenhum orador fez uso da palavra. No
Grande Expediente, usou a Tribuna em primeiro lugar o Vereador Marcílio Teixeira Alves,
reportando o que foi dito há duas sessões anteriores a respeito do calçamento das ruas de
Maniaçu, onde mencionou que estava previsto, e nestes dias saiu o dinheiro objeto da emenda
parlamentar da deputada Fabíola Mansur, porém teve uma desagradável surpresa nesta
semana que passou quando algumas pessoas de Maniaçu postaram no facebook, atingindo a
sua moral, lhe chamando de mentiroso e que estava enganando o povo, o que em sua opinião,
acha, que isso é fruto de falta de conhecimento, pois sempre disse que era uma emenda
impositiva e não tinha como voltar atrás, o dinheiro já estava empenhado e era apenas uma
questão de tempo, e há uns quinze dias avisou algumas pessoas que o dinheiro tinha saído,
mas como teve o segundo turno das eleições só iria ser liberado após finalizar, e nesta
segunda feira foi liberado, e o Prefeito já assinou, e a empresa que ganhou a licitação já
iniciou os serviços. Os Vereadores Alvaro Montenegro e Mário Rebouças o apartearam
solidarizando com o colega, e parabenizando-o pelo trabalho e o empenho realizado junto à
deputada Fabíola, para conseguir estes recursos para melhoria daquele Distrito. Em seguida,
usou a Tribuna, o Vereador Mário Rebouças, tecendo relatos da conta do Prefeito recém
aprovada e agradecendo aos pares que aprovaram. Continuando, destacou a respeito de duas
audiências aqui realizadas, a primeira a do Ministério Público onde foi discutido os impactos
ao meio ambiente pelos empreendimentos eólicos no Município de Caetité, que contou com
grande participação popular, onde teve a oportunidade de pontuar junto aos representantes do
INEMA, algumas colocações no que se refere a liberação destes empreendimentos, o que tem
causado algumas preocupações, sobretudo a preocupação social com referência a contratação
de mão de obra local. Após outros relatos mencionou que é muito importante ter o Ministério
Público ao nosso lado nessa luta por melhores condições para o Município de Caetité, quer
seja nas questões ambientais, como também nas questões sociais. Continuando, teceu relatos
também acerca da audiência pública que tratou da Lei Orçamentária para o exercício de 2017,
onde foram feitas algumas ponderações para inclusão ao orçamento, e a Comissão de
Orçamento e Contas a qual preside, está acatando as emendas para inclusão à peça
orçamentária, cujo prazo para apresentação se expira no dia 30 de novembro. Na ocasião em
breves relatos mencionou algumas emendas, como a apresentada pela Diretora da Casa Anísio
Teixeira, bem como a que atende a obra da rede de esgoto no Museu do Alto Sertão, dentre
outras sugestões elencadas. Por final ressaltou, que aconteceu no Teatro Anísio Teixeira, uma
apresentação nos dias 24 e 25 do Programa Arte e Eu da Secretaria Municipal da Cultura que
envolve a questão da dança e do Teatro, cujo Programa tem um orçamento modesto, mas que
tem contribuído muito para o desenvolvimento das crianças e adolescentes do nosso
Munícipio, principalmente. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Julão, inicialment
agradecendo a bancada que lidera, pela confiança, ressaltando o que aconteceu mais uma v
foi uma votação desumana. Informou que neste dia foi dia de procura, de indagações e
que responder, pois um cidadão lhe abordou quando estava chegando a esta Casa,
impondo censura a respeito de aprovação de uma licitação, e respondeu a ele que Vere. sor
não aprova licitação, vereador simplesmente observa, acata ou denuncia o que está errado.
Destacou ainda, que recebeu de uma cidadã que estava na UPA com a filha especial que toma
remédio controlado, quando a mesma caiu da cama, e a mãe passou a noite inteira gritando
por socorro, e não teve uma pessoa para recolocar na cama, o que é desumano, comentou
também acerca dos veículos da Prefeitura, e elencou indignado vários cargos existentes no
Município. Com relação à Audiência Púbica, falou que ficou preocupado e desnorteado,
quando o responsável do INEMA, disse que nada pode fazer e só vem aqui se houver uma
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provocação. Sobre emenda da LOA, falou que elas são mera ilusão. Por último usou a
Tribuna, o Vereador Cláudio César Ladeia, após algumas considerações, registrou que no
último dia 20 aconteceu o 70 encontro das comunidades Quilombolas na Vargem do Sal.
Continuando, informou que trazia um problema a esta Casa, na semana passada alguns
moradores de Riacho da Vaca, especificamente das Comunidades de Mocambo, Pega-Bem e
outras, estiveram no se gabinete questionando simples e exclusivamente a vontade da INB de
fechar o acesso aquelas Comunidade e assim o fez, e a Comunidade de Riacho da Vaca não
pode ir à escola, e solicitou desta Casa que fosse votada uma proposta para que INB possa vir
dar uma justificativa e explicar o que foi feito. Outra questão é que a empresa deixa de
apresentar as condicionantes do Anima há muito tempo, pois foi feito uma estrada pra se
fechar o horto, as chuvas de janeiro cortaram a estrada e ainda não se tem uma efetiva ação
para resolver o problema. O Vereador Mário Rebouças o aparteou solidarizando com o
colega da Tribuna, dizendo que a INB tem se portado de maneira equivocada com aquela
região, não tem tido a atenção devida e os cuidados com aqueles moradores, o que tem
causado prejuízo aquele povo. De novo com a palavra o Vereador da Tribuna, convidou a
todos para participar do lançamento da série Reisado volume 1 que acontecerá no dia 1° de
dezembro na Casa Anísio Teixeira que vai contar a história dos reis em Caetité. Na
oportunidade, o Senhor Presidente em exercício colocou a Comissão à disposição para fazer
uma visita a INB para verificar os devidos fatos, parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais pela eleição da nova diretoria, parabenizando também os eleitos. Não havendo nada
mais a tratar, 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 da Câmara de Vereadores
ç.
de Caetité, em 05 de dezembro do ano de
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