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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DO
ANO DE 2017.

.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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. Havendo número legal, o Senhor Presidente
Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, declarou 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. Dando seguimento o
Senhor Presidente autorizou a leitura das matérias do dia, que constou do seguinte: 1 - Leitura
da Moção de Repúdio da Bancada dos Vereadores de Oposição: Júlio César Teixeira Ladeia,
Cláudio César Teixeira Ladeia, João Carlos da Silva Fernandes e João Fernandes de Carvalho,
pelo arbitrário e inconstitucional ato realizado pela ilegítima PEC 287/2016. 2 - Leitura da
Indicação n° 06/2017 de autoria do Vereador Jurandi Colombo Lemos Filho (Cura), indicando
ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma Unidade Fixa de Policiamento no Mercado
Municipal, localizada na Praça do Mercado em nosso Município; 3 - Leitura da indicação n°
07/2017 de autoria do Vereador João da Silva Chaves indicando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, em caráter de extrema urgência, providências necessárias para que sejam
colocados dois quebra-molas, na Rua Prof. Hélio Negreiros, em nossa Cidade; 4 - Leitura da
Indicação n° 08/2017 de autoria do Vereador João da Silva Chaves indicando ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, a construção de Passagem Molhada no Anguá, próximo à
residência do Senhor Anísio Caldas; 5 - Leitura da Indicação n° 09/2017 de autoria do
Vereador Arual Rachid Fernandes Santos indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a
recuperação do asfalto de Maniaçu, neste Município. Em seguida, o Senhor Presidente
autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins. 6 - Leitura do
Requerimento de Professores da Rede Estadual e Municipal, solicitando espaço para o
Professor José Orlando Cardoso, manifestar sobre a Reforma da Previdência. 7 - Leitura do
Requerimento do Coletivo Leituras de África, subscrito pela Professora Rosemária Joazeiro
de Souza, solicitando espaço na Tribuna para um breve relato de ação de fortalecimento da
militância contra todo tipo de discriminação. Ambos os requerimentos foram deferidos pelo
Senhor Presidente, com anuência do Plenário. Em seguida, o Senhor Presidente passou a
palavra ao Professor José Orlando Cardoso, manifestando o descontentamento da classe e
apresentando repúdio contra a PEC 287 da Reforma da Previdência que tira direitos dos
trabalhadores brasileiros conquistados arduamente, ao tempo solicitou apoio dos Senhores
Vereadores contra esta PEC, quando na ocasião, fez uma explanação, apresentando às razões
da seguridade social no Brasil, das suas ações e diretrizes fixas na Constituição Federal,
mencionando que a PEC pretende alterar uma série de garantias que penaliza severamente
todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, e neste sentido solicita apoio desta Casa,
valendo valer o planejamento de dez dias para paralização e mobilização. Repudiando a
intenção do governo federal, comentou a respeito dos movimentos acontecidos em nossa
Cidade, e outros que ainda irão acontecer. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra a
Professora Rosemária Joazeiro, quando a mesma descreveu o massacre ocorrido no dia 21
de março na Cidade de Johanesburgo na África, onde vinte mil pessoas faziam protestos
contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os
locais aonde era permitida sua circulação, resultando em sessenta e nove mortos e cento e
oitenta e seis feridos. Em memória a este massacre a ONU instituiu o dia 21 de março, o dia
Internacional Discriminação Racial. Falou que o Projeto Coletivo de África desenvolve ações
na Bahia inteira consorciados com outros departamentos e de outras instituições de ensino,
que pretende promover uma série de debates e ações em torno das questões éticas raciais na
Bahia, também incentivando pesquisas, ensino e ações extensivas através da Universidade
através do Campus Vi- Caetité. No Pequeno Expediente usou Tribuna o Vereador Julão
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para breves comentários regimentais. No Horário do Grande Expediente, usou a Tribuna
em primeiro lugar o Vereador Deyvison Andrade, que após saudar a todos, manifestou
contrário a PEC 287 que tira direitos do trabalhador, dizendo que está junto nesta mobilização
para reivindicar, e contrário a Reforma Previdenciária, pois a aposentadoria é o maior direito
que o trabalhador pode ter ao longo da sua vida. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador
Jairo Fraga, preliminarmente parabenizando a Professora Rosemária e o Professor José
Orlando, solidarizando-o com o seu protesto feito na Tribuna, quando na ocasião relatou
diversas outras ações que ronda o INSS, e cobrar irregularidades das grandes empresas que
descontam dos trabalhadores e não repassam, cobrar também dos governantes, das prefeituras
que tem grandes dívidas, vez que, o problema não está no pequeno trabalhador, mas nos
grandes que sonegam. Tem-se relato de deputados que tem empresas e que devem mais de
cento e quarenta milhões de reais ao INSS, e tem de cobrar do Deputado Arthur Maia, Relator
da PEC, que foi votado em nossa Cidade, e que tanto assombra o trabalhador brasileiro, por
fim parabenizou as mulheres, principalmente as da zona rural que deixaram o seus lares e
estiveram participando deste protesto em nossas ruas. Em seguida, usou a Tribuna o
Vereador João do Povo, parabenizando o Professor José Orlando pela explanação,
acrescentando, que vai estar junto nesta luta e cobrar dos nossos representantes uma posição
em favor do trabalhador brasileiro. Parabenizou também a Professora Rosemária pelos
pronunciamentos proferidos contra a discriminação racial e pelas lutas do dia. Continuando,
comentou as suas indicações, ressaltando os perigos constantes que envolvem o nosso trânsito
que realmente está precisando de uma atenção especial, pois a cada dia está aumentando o
volume de veículos no Município. Em seguida usou a Tribuna o Vereador Julão,
parabenizando também o Professor José Orlando, pelo pronunciamento proferido conta a
Reforma da Previdência. Prosseguindo, solidarizou com o discurso do Vereador Jairo Fraga
para cobrar as dividas com o INSS, ressaltando, que o Município de Caetité também é
sonegadora, e é preciso travar esta luta que é histórica. Continuando, apoiou a luta da
Professora Rosemária, mencionando que o dia 21 de março é também dedicado ao portador da
Síndrome de Down, quando na ocasião comentou a respeito desta síndrome. Prosseguindo fez
diversos relatos acerca dos temas políticos administrativos do Município, foi questionado
acerca do pleito eleitoral, onde a justiça eleitoral depois de ouvido os seus advogados,
entendeu que algumas eleições não estão dentro das normalidades, e pediu a substituição, o
que não é definitivo, mas o importante é que na sua visão, e da justiça de Caetité, a eleição foi
viciada. Com veemência, questionou que o povo, que não tem emprego tem que receber
guarida, mas tem que ser no mínimo humana, o que não pode ser, é como está acontecendo,
tem que ser distribuído equitativamente de forma justa. Informou também os valores dos
repasses federal passados ao Município este ano, para as Endemias. Dentre outros, solicitou
interferência dos Vereadores Jairo e Alvaro, a respeito da estrada que vai da Fazenda Nova a
Pajeú, a rodovia principal tem uma cratera que já vitimou muitos motoqueiros e veículos, e
precisa providências. Em aparte o Vereador Jairo Fraga, após as justificativas, informou que
já pediu estas providências. Em seguida usou a Tribuna o Vereador Cura, que após as
saudações, manifestou sua luta e do seu grupo em defesa dos trabalhadores e das mulheres
contra a Reforma Previdenciária. Reiterou o que foi dito em outras Sessões, que quando uma
pessoa se dá ao luxo de aceitar qualquer pasta do Município ou do Estado é passiva de crítica,
e não é nada de pessoal. Com referência o repasse das Endemias, disse que foi falado pelo
Vereador Álvaro, que o Governo Federal não estava repassando os recursos, no entanto
somando até agora já ultrapassa cento e cinquenta mil reais, e enquanto ir à Secretaria de
Saúde verificar os desmandos do Município, não precisa ir, pois verifica-se que estamos há
noventa dias sem médicos em quase todas UBS do Município, os PSFS que foram não foram
concluídos, o tempo está corroendo o dinheiro público, parte do funcionalismo estão
reclamando falta de acesso ao Gestor e a Gestora, os salários estão defasados, os bairros estão
descobertos de Agentes Comunitários de Saúde, e é a própria população que está mostrando a
situação da saúde no dia a dia. Por fim partilhou com o Vereador Julão o registro do dia da
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Síndrome de Down, e com referência aos Professores fez leitura de um texto recebido do
Vereador João Calos Bacelar solidarizando com a classe. Em seguida, usou a Tribuna o
Vereador Niarcílio Teixeira Alves, comentando a PEC 287, reiterando que há quinze dias
comentou que não ia manifestar, porque não tinha conhecimento naquele momento, e durante
a semana fez algumas leituras e assistindo alguns programas, e ouvindo o pronunciamento do
Professor José Orlando, comunga com a suas ideias, acha que é necessário que haja as
reformas, e todos os especialistas que tem ouvido disse isso, não, aos modos dessa famigerada
PEC 287, mas realmente precisa ser feita e não pode ser de forma abrupta, tem que ter a
participação ativa da sociedade. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Mário Rebouças de
Almeida, que também parabenizou o Professor José Orlando pela bandeira trazida a esta
Casa, contrária a PEC 287. Na oportunidade teceu relatos dos prejuízos que se aprovada vai
trazer a classe dos professores e dos trabalhadores em geral acerca das suas aposentadorias,
criando condições sub-humanas aos professores, e que só será barrado com o povo nas ruas
manifestando contrário. Comentou também a inauguração da transposição do Rio São
Francisco, obra de grande importância iniciada no governo Lula, e agora em dois momentos
foi inaugurada, a inauguração oficial pelo Governo Temer, num ato fechado, e a inauguração
popular, que contou com as presenças dos ex-presidentes Lula e Duma acompanhada de
grande multidão manifestando apoio ao ex-presidente. Por fim manifestou apoio a Professora
Rosemária pelo registro contra a discriminação racial, quando na ocasião comentou acerca
desta luta, na condição de mulher negra, contra não só a este tipo de discriminação, mas
também a todos os tipos de preconceito. Quanto à questão dos repasses das endemias,
informou que são insuficientes, e o Prefeito está tomando toas às providências. Em seguida,
usou a Tribuna, o Vereador Moacir do Sindicato, que após os cumprimentos, e comentários
acerca dos pronunciamentos da Professora Rosemária Joazeiro e do Professor José Orlando,
informou sobre o processo de cassação, movido contra ele, e de alguns Vereadores, onde o
Juiz Eleitoral decidiu pela cassação, na ocasião, apresentou justificativas, dizendo que nada
foi provado, é um processo injusto, pois nenhum crime eleitoral cometeu, e espera que a
justiça seja feita. Em aparte, o Vereador Deyvison Andrade, que também faz parte do
processo, comentou a respeito, ressaltando, após as devidas justificativas, que não existe
também nenhuma prova contra ele. De novo com a palavra o Vereador Moacir do
Sindicato, mencionou que esta Câmara de Vereadores por unanimidade, apoia a causa dos
Professores, dizendo que é uma luta de toda a classe trabalhadora brasileira que está sendo
afetada por esta PEC. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Zacarias Nogueira, que após
também as suas saudações, e comentar acerca dos pronunciamentos da Professora Rosemária
e José Orlando, manifestou contra a PEC 287, salientando que eles estão querendo a volta da
escravidão e tirar os direitos do trabalhador conquistados através de muita luta e muito sangue
derramado, e para que isso não aconteça o povo tem que estar atento e mobilizar contra, e o
Deputado Arthur Maia, votado em nossa região, Relator da PEC, vai ter que pagar ao povo
pelo que vier a fazer, pois isto vai contribuir com que as pessoas percam os seus empregos e
consequentemente gerar fome para a população pobre. Em seguida, usou a Tribuna o
Vereador Álvaro Montenegro, que também depois de saudar a plateia, mencionou, que
observou o pronunciamento do Professor José Orlando, e no momento que se dirigiu a
Tribuna já foi com o apoio desta Casa Legislativa, também contrária a PEC 287, e Caetité
referência da Educação na Bahia não poderá ficar de fora, e comungando com relatos dos
Vereadores Julão e Marcilio e ainda do Vereador Cláudio César Ladeia propositor de uma
Audiência Pública para debater a questão, que se venha de fato ter conhecimento das
propositas do Governo, e não é só ouvir quem é contra ou a favor. Desatacou que teve a
oportunidade de ver um pronunciamento da Senadora Gleide Hoffman, quando interpelou o
Presidente do Senado Eunício Oliveira, solicitando a realização de um plebiscito no País para
discutir esta PEC e conhecer a realidade dos fatos. Por fim, falou ao Vereador Cura, que não
há motivos para polarização no caso da Secretaria de Saúde, pois o Vereador Mário Rebouças
trouxe algumas informações, e também vai aprofundar buscando outras, comentou sobre o
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que está ocorrendo com os repasses das Endemias, dizendo que não consegue entender tantos
ataques a Secretária e não a Secretaria. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Cláudio
Borges, inicialmente parabenizando o Professor José Orlando e a Professora Rosemária, pelos
relatos. Continuando informou que esteve em Salvador acompanhado do Vereador Marcilio
Teixeira, reivindicando poços artesianos, pavimentação de ruas, e outros beneficios para o
Município de Caetité, esteve também com a deputada Ivana Bastos, solicitando uma
Ambulância para Brejinho das Ametistas e um trator para as Comunidades de Várzea e
Invernada, e na COELBA esteve cobrando a energia para a Comunidade de Regapé. Teceu
relatos de tema abordado na sessão anterior pelo Vereador João do Anguá, acerca de animais
soltos nas nossas estradas, e solicitou das lideranças, providências junto ao Chefe do
Executivo, apontando o perigo existente na sede da vila de Brejinho das Ametistas e na
rodovia que liga a Caetité, com a existência de animais soltos. Por último usou a Tribuna o
Senhor Presidente, Vereador Arual Rachid, que afastou-se da direção dos trabalhos pelo
tempo necessário, inicialmente parabenizando o Professor José Orlando, acrescentando que
esta Casa dará total apoio a esta causa que é de todos os brasileiros, cumprimentou também a
Professora Rosemária Joazeiro pela sua explanação e prosseguindo teceu relatos acerca da sua
viagem a Salvador onde foi buscar beneficios para o Distrito de Maniaçu e de outras regiões
do Município. Sobre o processo de cassação o qual também foi condenado, disse que está
tranquilo, pois não existe nenhuma prova, e vai lutar pelo seu mandato, pois tem
compromisso com 1.527 homens e mulheres que lhe confiaram os seus votos. Nas
Considerações Finais, usou da palavra inicialmente o Vereador Cláudio César Ladeia,
respondendo ao Vereador Deyvison Andrade, dizendo que o seu discurso foi elaborado por
alguém que tem algum conhecimento jurídico, porém não tem nada a temer, trouxe as horas
máquinas no mês de maio e na época o Vereador Alvaro questionou, e poucas semanas
também conseguiu algumas horas máquinas, objeto de emenda parlamentar, e que até junho e
julho as obras foram feitas. Também usou a Tribuna o Vereador Deyvison Andrade,
rebatendo o Vereador Cláudio Ladeia, dizendo que citou o seu nome, mas não é nada de
pessoal, pois o colega falou da Tribuna que a máquina esteve realizando trabalho de sua
indicação, por isso mencionou. Também usou a Tribuna neste horário os Vereadores Cura e
Alvaro, também comentando fatos ocorridos na Sessão. 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 João da Silva Chaves e pelo Senhor Presidente, Vereador
Arual Rachid Fernandes Santos, Sala das sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em
27 de março do ano de 2017.
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