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ATA DA 25* SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAET1TÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO DE
2018.
Aos dez dias do mês de setembro 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. Presidiu a Sessão nesse dia, o Senhor Vice-Presidente,
Vereador Zacarias Nogueira, que depois de verificar o quórum, declarou aberta a 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 do
Projeto de Lei n°. 893, de 23 de agosto de 2018 do Chefe do Executivo, que autoriza o Prefeito
Municipal a celebrar negócio jurídico que especifica, e dá outras providências. Após a leitura, o
Senhor presidente encaminhou para a Comissão de Justiça exarar parecer; 2- Leitura do Projeto de Lei
no. 894, de 23 de agosto de 2018 do Chefe do Executivo, que autoriza o Prefeito Municipal a
celebrar negócio jurídico que especifica, e dá outras providências. Depois da leitura, o Vereador
Mário Rebouças, Líder do Senhor Prefeito, solicitou a devolução da matéria ao Chefe do Executivo
para adequação; 3 - Leitura da Indicação n° 10712018 de autoria do Vereador Moacir José dos
Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a instalação de um reservatório de água na
Comunidade de Pedra Grande Santa Luzia, neste Município; 4 - Leitura da Indicação n° 108/2018
de autoria do Vereador Moacir José dos Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, o
patrolamento e encascalhamento das estradas das Comunidades de Caratinga e Espinho, neste
Município; 5 - Leitura da Indicação no 109/2018 de autoria do Vereador Moacir José dos Santos,
indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a reforma e ampliação da barragem da Comunidade de
Lameirão, conhecida como Barragem de Ibiassucê, em nosso Município; 6 - Leitura da Indicação
O
110/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito,
que seja realizado o serviço de manutenção do sistema elétrico (refletores) da quadra
poliesportiva da Comunidade de Riacho da Vaca, neste Município. Após a leitura das indicações
acima, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins. No
Pequeno Expediente, fez uso da Tribuna o Vereador João do Povo, que parabenizou a Comunidade
de Anguá e aos jovens que organizaram torneio de futebol ocorrido no domingo e ao ECC - Encontro
de Casais com Cristo, pela realização da 230 seresta homenageando o cantor Waldick Soriano. No
Grande Expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Julão, lamentando a situação
que o Pais chegou, destacando o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro e o ódio e a sensatez como
o Brasil está sendo conduzido, não é fácil, esteve em Salvador e ficou triste, com o reflexo da mal
politica nacional. Seguiu, falando sobre a politica de Caetité, dizendo que na segunda feira passada
parabenizou os festejos de Maniaçu com ressalva dos gastos exacerbados e por mais uma prova cabal
do que o Vereador Cláudio fala do desmando, Caetité tem 52 mil habitantes e tem quase mil contratos
e cargos de confiança e na quarta-feira viu os carros escolares voltando a abastecer e pediu que se o
Senhor Prefeito estiver com dificuldades, fale abertamente rever prioridades em Caetité, se o
orçamento está curto, está na hora de rever os gastos. Dentre outros comentários, disse que muitas
vezes são tachados de compradores de votos, corruptos e que essas pessoas criem então uma ONG, e
vão para rua. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, tecendo comentário
sobre politica nacional, repudiando o ato de violência ao candidato Jair Bolsonaro, e condenou o ato,
bem como o seu partido e disse que só através da participação politica e o voto é que daremos saída
para o País. Finalizou parabenizando ao Distrito de Brejinho pela tradicional festa do sete de setembro /
onde encontrou com diversos candidatos a Deputado. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador
Alvaro Montenegro, que registrou tristeza por tudo que se passou na semana com o futuro Presidente
Jair Bolsonaro, e nesse dia o Brasil inteiro envergonhou o mundo e está deixando indignado, pois o
assassinato da Vereadora Mariele tomou repercussão no mundo todo e até hoje não se sabe quem fez
isso e um atentado ao candidato a Presidente que ocupa o primeiro lugar da intenção de voto não está
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tendo essa mesma repercussão na mídia, e questionou como esse pessoal tem lado, interesse em levar
as coisas e espera que um dia a justiça possa responder aos questionamentos da população. Em
seguida, fez uso da Tribuna o vereador Cláudio Borges, apresentando Moção de Pesar pelo
falecimento do Senhor Waidemir Carvalho Santos, no dia 03 de setembro do corrente, vítima de
silicose contraído no garimpo. Seguiu, parabenizando a Secretaria de Educação, e todos os professores
pela realização do desfile em Brejinho das Ametistas, festa muito bonita que tem apoio dos
garimpeiros. Finalizou falando que seu candidato a Deputado Estadual é Zé Barreira e Federal é Josias
Gomes. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia,justificando suas ausências nas
últimas duas sessões. Falou sobre a brutalidade do ocorrido com Jair Bolsonaro, e ressaltou o que
preocupa é que antes de levar a facada já tinha quatro advogados de plantão para defender o acusado.
Quanto o requerimento votado na comunidade de Vargem, a comunidade o procurou para dizer que
poceiro está deixando a desejar. Destacou que viu uma entrevista do secretário sobre situação do lixão,
muito solícito, querendo resolver o problema, e na gestão passada como membro da Comissão de
Meio Ambiente questionou essa situação e o então secretário da época João Portela foi até lá e disse
que era uma recomendação da engenheira de Vitória da Conquista, era pra ter o mesmo procedimento
do lixão lá. Sugeriu que a comissão tomasse providências e que chamasse o Secretário atual, e João
Portela para discutir a situação, também está entrando com ação no Ministério Público do Meio
Ambiente, pois a incompetência é tamanha. Prosseguiu, dizendo que uma paciente que tem câncer de
mama tem uma cintilografia óssea marcada para Salvador e foi na Secretaria de Saúde pegar
passagem, mas não está liberando. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Jairo Fraga,
parabenizando aos organizadores da festa de Brejinho, e em especial aos professores. Disse que no
sábado teve inicio o campeonato de veteranos, muito bem organizado, estádio preparado e agora
espera que seja feito a ligação da iluminação. Seguiu, falando a respeito do atentado ao Candidato Jair
Bolsonaro, mas diversos atentados estão sendo feito nessa campanha, como o atentado feito pelo
próprio judiciário tentando tirar da disputa candidato, da televisão que não estão buscando as
informações dos candidatos a Presidência, tentando desconstruir a política. Teve uma alta no
combustível e começou a se falar de paralisação. Em aparte o Vereador Álvaro, disse que hoje sem
explicação até o momento, um Vereador foi encontrado morto dentro de casa. Novamente o Vereador
Jairo,finalizou falando que ficou acertado que essa semana será entregue a ambulância do Distrito de
Pajeú e na sede, fruto de uma emenda parlamentar de Fabíola Mansur e Ivana Bastos. Por último, fez
uso da Tribuna o Vereador Dê Axé, pedindo providências ao Poder Executivo em relação a várias
Comunidades do Município, e em especial a de Lagoa do Mato, onde um morador solicitou carro pipa,
pois nunca mais foi água lá. E teve conversando com um motorista de um pipa e o mesmo disse que
não tem rodado por falta de combustível e não sabe para quem clamar mais, o Prefeito ninguém ver, se
esconde do povo e a Comunidade fica sofrendo. Continuou falando sobre o lixão, dizendo que foi
solicitante na época há uns quatro anos atrás que o pessoal fosse lá, e agora está sendo feito
exatamente o que o então secretário disse que não deveria fazer, e solicitou que todos os Secretários do
Município viesse ao Legislativo prestar contas, e falar das dificuldades. Dentre outros comentários,
falou que está vindo o período da chuva e até agora nada foi feito. Pontuou que votou no projeto Bolsa
Atleta e todo dia tem gente no gabinete pedindo ajuda para viajar. Não havendo nada mais a tratar, o
Senhor Presidente, 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 João
da Silva Chaves e pelo Senhor Presidente, Vereador Arual Rachid Fernandes ntos. Sala das
Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 24 de setembro do ano de 201
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