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ATA DA 37a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO
ANO DE 2018.
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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. Expediente: 1 - Leitura dos Pareceres das
Comissões de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Caetité, opinando
favorável pela aprovação do Projeto de Lei n°. 897, de 24 de outubro de 2018 do
Senhor Prefeito Municipal, que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil - COMPDEC do Município de Caetité e dá outras providências. Com
Emenda Aditiva do Vereador Zacarias Fernandes Nogueira. Após a leitura o Senhor
Presidente encaminhou novamente para a Comissão de Justiça; 2 - Leitura dos
Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Contas da Câmara
de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei N° 898
de 14 de novembro de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com Emenda Modificativa do
Vereador Cláudio César Teixeira Ladeia. Após a leitura o Senhor Presidente tornou
encaminhar a matéria para as Comissões de Justiça e de Orçamento; 3 - Leitura da
Indicação n° 124/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos
indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a instalação de um poço tubular
Comunidade de Lagoa dos Bois no Distrito de Santa Luzia, neste Município. Após
a leitura da indicação acima, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao
Chefe do Executivo para os devidos fins. No Pequeno Expediente, fez uso da Tribuna
o Vereador Dê Axé, pedindo providências ao Município de Caetité, em relação aos
quebra-molas na saída para Maniaçu, na qual já fez indicações desde o outro mandato,
no domingo presenciou um acidente entre uma moto e um carro. Falou também que
ano passado teve um problema no início do ano na quadra do Bairro Santo Antônio, um
fio quebrou e o pessoal se comprometeu em colocar uma tela de proteção, esteve lá
hoje, e o pessoal está questionando porque está sem o espaço para jogar, pois os
moradores do local não aceita, na época foram queimados os aparelhos e ninguém
ressarciu os prejuízos, solicitando assim providências da secretaria. No Grande
Expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Cláudio Ladeia,
falando sobre a questão do canil de Caetité, que está sobre a responsabilidade da
Prefeitura, e do projeto nas redes sociais pedindo a construção, empenho,
responsabilidade e dedicação na construção do canil, sugeriu a criação de uma
comissão mista, educação, saúde, e espera que seja levado à frente. Em aparte o
Vereador Dê Axé, disse que esteve com um morador do Bairro Santa Rita, morador
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próximo do canil, falando que não está suportando tanta mosca, e em Caetité já foi
constatado calazar. Em aparte também, o Vereador Cura, relatou que antes dessas
manifestações nas redes sociais, em novembro fez uma visita in loco e pode constatar
a situação de calamidade. Novamente o Vereador Cláudio Ladeia, disse que essas
coisas não podem acontecer, para algumas têm verba e outras não. Disse que recebeu
uma foto de um morador de Juazeiro, onde uma obra inacabada já está
desmoronando, por ter sido mal feita. Seguiu mandando abraço para família de
Detinho, pelo passamento e acompanhou os familiares no cemitério, e quando chegou
ao jazigo da família tinha dois funcionários de braços cruzados falando que não ia
trabalhar, porque tinha sido demitido e a ordem era fechar o cemitério. E no domingo
aconteceu mesma coisa, se o Vereador Álvaro não tivesse ligado, interferindo, o irmão
de Joel não tinha sido sepultado. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Jairo
Fraga, parabenizando a Secretária de Cultura, Esporte e Lazer e de lnfraestrutura pelo
empenho da realização do evento esportivo ocorrido no fim de semana, dizendo que o
PCd0B tem investido no esporte, como a praça da juventude, e a iluminação do
estádio. Seguiu falando, a respeito do canil e que quer fazer parte dessa comissão
porque alguns dias atrás recebeu informação da Secretaria de Meio Ambiente e de
lnfraestrutura onde foi colocado que esse canil seria feito na lagoa de rejeito e agora
tem notícia que foi feito na cidade, e isso é inaceitável. Em aparte o Vereador Cláudio
Ladela, disse que tem fatos que pessoas que ligaram para vigilância sanitária para ir
até residência fazer o procedimento para ver se o animal tem calazar e ficaram
enrolando. Novamente o Vereador Jairo Fraga, disse que em relação à administração
do cemitério da cidade, essa denúncia tem que ser averiguada, tem que ter respeito à
família. Em aparte também o Vereador Álvaro Montenegro, destacou que nessa
questão do cemitério, a demissão saiu por parte da Secretaria de Administração do
Município por uma questão de viabilização de adequação, e aconteceu na sexta-feira, e
hoje começaria a ser chamado, e o episódio citado ocorreu no fim de semana, o rapaz
foi demitido e pedido para trabalhar sobre aviso de dois dias, mas não ficou, porque
tinha sido demitido e que não receberia. Novamente o Vereador Jairo Fraga, disse
que entendeu, mas as mudanças tem que ser planejada para não acontecer esses
equívocos. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Dê Axé, falando sobre o
esporte e do campeonato que aconteceu na Cidade no fim de semana, onde o time da
Ponte Preta se sagrou campeão, e teceu comentários também sobre o Esporte Clube
Bahia que vem destacando em Caetité, e agradeceu a toda comissão, e diretoria da
Associação Ponte Preta, que hoje pertenceu aos moradores da Ladeira e os
integrantes da equipe e agradeceu aos torcedores. Falou também sobre a iluminação
do estádio, que é uma coisa importante, mas tem três anos que está lá parada. E pediu
atenção dos dirigentes, principalmente da Liga Esportiva de Caetité, dizendo que o
Legislativo de Caetité sempre esteve e estará em defesa do esporte e votando, para
que o esporte possa melhorar cada vez mais, mas uma entidade que mandou para cá
um projeto que foi aprovado, mas tem que ter seriedade, tantos anos fundado, ela é de
utilidade pública, e foi aprovada na Câmara uma lei que destinará verba ao esporte, o
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município faz o campeonato, porém quem dá apoio financeiro são os clubes, dentre
outros comentários falou sobre premiação do campeonato e os clubes. Em aparte o
Vereador Jairo Fraga, disse que o campeonato de veterano foi realizado pela
Prefeitura, e o campeonato principal pela liga, com apoio da Prefeitura, e entende e
concorda que o dinheiro público tem que ser tratado com seriedade, e acha a
premiação em troféu um meio legal e que os incentivos têm melhorado, e melhorado
também os espaços físicos. Novamente, com a palavra o Vereador Dê Axé, falou que
a premiação apareceu depois que foi questionado e foi repassado. Em seguida, fez uso
da Tribuna o Vereador João do Povo, tecendo comentários sobre o campeonato, e
parabenizando o Prefeito e a Vice-Prefeita pelo evento. Falou que buscou informações,
e esclarecimentos sobre o projeto "Minha Casa, Minha Vida", e faz parte do Conselho
como membro titular, e participou de várias reuniões, primeiramente é feito um relatório
do local, e análise do diagnóstico, e que essas casas não são aquelas do programa
antigo que fazia e dava de graça, esse é o Programa "Minha Casa, Minha Vida",
financiada pela Caixa Econômica Federal e as parcelas custam de oitenta a duzentos e
setenta reais no mês, dependendo da renda de cada pessoa. Falou também dos
critérios de participar, como ter o NIS atualizado, 10% para idoso, mães solteiras, e nas
visitas foram encontradas mais de seiscentas casas aptas, e foram realizadas visita e
vendo a prioridade, foi excluído também pessoas de fora e pessoas da zona rural. Em
aparte o Vereador Cura, questionou se o pessoal da zona rural que não tivesse
residência lá era excluído. Novamente, com a palavra o Vereador João do Povo,
informou que não era excluída, mas tem outro projeto do "Minha Casa, Minha Vida" na
zona rural, e os Vereadores que tiver conhecimento de alguma pessoa que atenda aos
critérios pode procurar Paulo do Bolsa família, ou a comissão, e depois que entregar as
casas terá outra comissão para acompanhar as famílias. Em seguida, fez uso da
Tribuna o Vereador Julão, inicialmente solidarizando com os familiares enlutadas
Manoel Louzada e Manoel Coutin, quando na ocasião apresentou Moção de Pesar ao
familiares. Parabenizou os campeões da Ponte Preta, reiterando, que seja investido
sempre no esporte, mas não pode deixar as outras coisas de lado, pois Caetité está
sem rumo, à administração está desnorteada, e hoje teve contato com funcionários que
trabalha na dengue, 19 foram demitidos, e o índice aceitável é um 1% e a Cidade está
com 8.7% com foco de dengue. Em relação aos cães disse que é um absurdo, um
desrespeito com moradores e desumanidade com os animais. Disse ainda que é
defensor das amarelinhas, mas a multa moral tem que ser aplicada em quem não
obedece as leis, pois recebeu uma multa moral, e dentro de seu carro tinha o papel, e
quando questionou disse que está seguindo orientação de Aurélio, e protestou quanto
à falta de norteamento. Prosseguiu falando, sobre a ida dos Vereadores a BAMIN, e
parabenizou pela forma que tratou os Vereadores e o Legislativo, pela forma como
apresentou o projeto, todos os pontos, as barragens, mas tem suas convicções em
relação ao meio ambiente, e não tem nada a ver com responsabilidade entre
Legislativo e Empresa. Dentre outros comentários fez destaque sobre o museu deles,
dizendo que o patrimônio histórico está em Caetité e para dar autorização para cortar
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um bloco de pedra e colocar no museu tiveram que levar para São Desidério, e esse
dinheiro poderia ter sido gasto em Caetité. Finalizou agradecendo a João do Povo,
pelas informações, ressaltando que não é Vereador que indica quem precisa de
cassas, mas os meios de comunicação, diário oficial, editais, administração. Por último
fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, registrando com pesar o falecimento
de Manoel Louzada (Detinho) e Manoel Coutin. Em relação ao canil, informou que o
chefe do Executivo garantiu que em dezembro com recurso próprio iniciaria o local na
lagoa de estabilização e espera que seja efetivado, porque Caetité precisa, quanto ao
cemitério conversou com o coveiro, e questionou sobre ter recebido a demissão, e
levou a situação ao Prefeito, ao secretariado e as providências estão sendo tomadas, e
registrou repúdio pela situação, esperando que seja resolvido, e que realmente muitas
demissões de contratados foram feitas, o Município passa por dificuldade na receita e
precisa se reajustar, e a informação que o Vereador Julão traz é uma realidade, o
Município precisa estar atento a esse momento para que não tenha problema de
saúde. Em aparte o Vereador Cura disse que foi procurado por algumas pessoas
informando que tem gente sem habilitação conduzindo veículos. De volta com a
palavra, o Vereador Mário Rebouças, Prosseguiu falando sobre a entrega da
iluminação do estádio, e tem orgulho de ter colaborado modestamente através da
SUDEB e do Deputado Fabrício e assim parabenizou pelo campeonato. Fez registro da
satisfação em visitar a Bahia Mineração em Brejinho com os Vereadores, onde todos
estão atendo e ver a necessidade do Município criar um fundo de arrecadação dos
impostos, para investir em desenvolvimento e criar uma área ambiental do Município.
Na oportunidade o Senhor Presidente colocou em apreciação as Moções de Pesar do
Vereador Julão em solidariedade as famílias enlutadas dos entes queridos Manoel
Fernandes Coutin, e Manoel Louzada-Detinho, falecidos no último final de semana.
Colocadas em votação, as presentes moções foram aprovadas por unanimidade.
Também fez comunicação ao Plenário, informando que a LOA será apreciada na
sessão ordinária do próximo dia dez, e propôs ao Plenário a realização de duas
sessões neste dia tendo em vista, que existem outras matérias pendentes carentes de
apreciação, e colocou em votação para decisão dos Senhores Vereadores a proposta
da realização de duas sessões, o que foi concordado por todos. Nas Considerações
Finais, usaram a Tribuna os Vereadores Jairo Fraga e Dó Axé, 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 10 de
dezembro do ano de20l8.
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