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ATA DA 34a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2018.

Aos doze dias do mês de novembro 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
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 do Parecer da Comissão 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. Após a leitura, o senhor Presidente
encaminhou para a ordem dia da presente sessão; 2 - Leitura do Parecer da Comissão
de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n°. 857, de 17 de outubro de 2018 de
autoria do Vereador Mário Rebouças de Almeida, que considera de utilidade pública
a Associação de Amigos do Museu do Alto Sertão da Bahia - AMASB. Após a
leitura, foi encaminhado para a ordem do dia da presente Sessão; 3 - Leitura do
Projeto de Decreto Legislativo N° 858 de 31 de outubro de 2018 de autoria do Vereador
João da Silva Chaves, que dá denominação de Rua Juarez Carvalho Teixeira a Rua
popularmente conhecida como Tõe do Feijão, no Bairro Santo Antônio. neste
Município. Após a leitura, foi encaminhado para a Comissão de Justiça exarar parecer;
4 - Leitura da Moção de Pesar de autoria dos Vereadores Cláudio César Teixeira
Ladeia e Júlio César Teixeira Ladeia, pelo falecimento do Senhor José Xavier da
Silva, ocorrido no dia 03 de novembro do corrente. Colocada em votação foi
aprovada por todos os Senhores Vereadores; 5 - Moção de Parabéns de autoria do
Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, ao Núcleo dos Criadores de Cavalos
Manga larga Marchador do Alto Sertão Baiano, pela ia Exposição da raça Manga
Larga Marchador, realizada entre os dias 30 de outubro a 03 de novembro do
corrente, no Município de Caetité. Colocada em votação foi aprovada por todos: 6—
Leitura da Indicação n° 123/2018 de autoria do Vereador Jairo Fraga Teixeira,
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indicando ao Senhor Prefeito Aldo Ricardo Cardoso Gondim, em caráter de urgência
implantação de um Corpo de Bombeiro Civil em nosso Município. Após a leitura, o
Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos
fins. NO PEQUENO EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna em primeiro lugar o Vereador
Cláudio Ladeia, agradecendo aos Vereadores pela aprovação da moção de pesar de
autoria sua, e do Vereador Julão. Destacou que em reunião com os associados da
Associação da APROCANA, reivindicaram um trator com equipamento para a
Associação, pois as atividades estavam paradas, e na semana passada esteve em
Brasília, com o Deputado Jutahy Magalhães, e fez a solicitação, e o Deputado fez o
compromisso em entregar o referido trator, e em nome da APROCANA agradeceu ao
Deputado. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Álvaro, falando que no dia oito
de novembro participou de uma reunião da Renova Energia onde foram discutidos
vários pontos, e o que lhe chamou atenção foi a retomada da obra do Alto Sertão III, e
fez requerimento ao Presidente da Casa e aos demais companheiros para que possa
convocar a Renova Energia para esclarecer esses 186 empregos que estão previstos
para essa retomada do Alto Sertão III na região de Lagoa do Fundo, Tabocas e até a
fazenda de Zé Barreira, os ferradores já estão levantados, falta apenas concretizar
montagem de algumas partes que está em andamento, estão trazendo pessoas de fora
para fazer esse tipo de trabalho sobre alegação que é um trabalho de curto prazo, mas
de curto prazo que pode levar de quatro a seis meses, e pontuou outras situações
discutidas na reunião. Em seguida, fez uso da Tribuna, o Vereador Cura, falando que
esteve em Brasília e através de emenda impositiva do Deputado lmbassahy, foi
adquirido recursos alocados, através da CODEVASF. Parabenizou pela iniciativa da
indicação da implantação do Corpo de Bombeiro Civil em Caetité. Em seguida, fez uso
da Tribuna o Vereador João do Povo, comentando a indicação do Vereador Jairo em
implantar o Corpo de Bombeiro na Cidade. NO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna, o Vereador Mário Rebouças, que após as considerações iniciais, teceu
comentários sobre o Projeto encaminhado pelo Prefeito, da criação da Comissão de
Acompanhamento da Defesa Civil. Apresentou moção de pesar pelo falecimento do
senhor Melquíades José da Conceição, conhecido como Meca da Pipoca, que faleceu
no dia trinta e um de outubro, externando pesar aos familiares. Em seguida, fez uso da
Tribuna o Vereador Álvaro Montenegro, que após saudações, falou sobre a indicação
do Vereador Jairo, dizendo que o Município, não pode criar o Corpo de Bombeiro, isso
compete ao Estado e União, pois é mediante concurso público, o Município pode criar a
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brigada. Com deferimento de plenário, a Senhora Luciana integrante do Sindicato
de Bombeiro Civis prelecionistas de Guanambi e Região Sudoeste, manifestou
dizendo, que existe uma Lei n° 13.425 de março de 2017, que diz que o Município
que não tenha Bombeiro Militar é obrigado a criar um grupamento de Bombeiro
Civil para que possa atender a população, e a forma de contração fica por parte
do Município. E com relação à indicação que foi posta hoje, a proposta é que seja
parecida com da Cidade de Guanambi, e todo evento público e privado, onde
estiver aglomeração acima de 500 pessoas tenha presença do Bombeiro
Profissional Civil, e solicitou para rever o que foi apresentado hoje pelo Vereador.
Novamente, com a palavra o Vereador Álvaro, pontuou que desconhece essa Lei
citada e tomará conhecimento e ver o que precisa ser refeito, sua vontade é que se
tenha uma brigada na Cidade e é uma necessidade. Seguiu falando, que os
Vereadores têm solicitado ao Executivo fazer recuperação de estradas no Município,
em especial das Comunidades de Passagem de Areia, Bangüê, que com as chuvas os
problemas começaram a surgir, hoje foi postado que a Prefeitura construiu uma ponte
no Juazeiro sentido São Timóteo, fez o aterro, não ficou devidamente compactado, e
os carros não podem passar. Em aparte o Vereador Arual Rachid, disse que a
estrada é uma BA, e o Prefeito fez essa ponte com recurso próprio e não compete ao
Município e assim que soube da situação, ligou para o Secretário de lnfraestrutura e
este disse que não está conclusa. Novamente, com a palavra o Vereador Álvaro
Montenegro, parabenizou ao Prefeito pela iniciativa de construir e espera que resolva.
Finalizou falando a respeito dos criadores ficarem criando gado solto, em especial nas
proximidades de Campinas, Vargem, Lagoa da Comprida e solicitou averiguar de fato,
o que está acontecendo. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio César
Ladeia, que após as saudações iniciais, parabenizou ao Vereador Jairo pela iniciativa
da indicação, pois isso é uma necessidade de Caetité. Falou ao Vereador João do
Povo que essa questão, não são eles que têm que reunir e ir até o Prefeito pela
relevância da ação, e quem tem que ir lá são os Vereadores, independe de partido e
exigir que seja criado, que seja através de REDA, a contratação, pois o que não falta
em Caetité são contratações desnecessárias e para corpo de bombeiro é essencial,
justo e relevante. Seguiu falando que na sessão passada teve votação das contas de
2016 do ex-gestor Zé Barreira e como a oposição não teve dois terços para derrubar o
parecer, foi aprovada, e após as discussões fez algumas leituras, onde o Vereador
Mário falou da despesa total com pessoal e chegou à conclusão que o Prefeito
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aumentou em 60% no último trimestre, foram seiscentos empregos na véspera da
eleição, medida política e rumores na cidade, é que o custo da campanha para se
ganhar a eleição foi no montante de quase doze milhões. Ressaltou que um morador
de Pajeú mandou mensagem falando que o transporte em plena segunda-feira que
carrega os professores está com os pneus furados, o PSF sem enfermeira e médico.
Solicitou do Presidente, que convocasse a Senhora Secretária de Educação, para
explicar como vai conseguir encerrar os duzentos dias letivos. E a obra da ponte
mencionada anteriormente foi uma obra eleitoreira, as vésperas da eleição. Em aparte,
o Vereador Dê Axé disse que considerando esse mandato contínuo de dez anos do
Prefeito, soube que a Creche Deisy Barreira teve que ser interditada por problema
estrutural também, e questionou de quem é a responsabilidade, se do Prefeito, ou da
empresa. Novamente, o Vereador Cláudio Ladeia disse, que a obra da praça do
mercado é uma vergonha, portas fechadas, banheiro sem funcionar, e a segurança da
Cidade está um horror, todo dia é assalto, furto etc. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Julão, que após considerações iniciais, falou que é justo uma ambulância do
Distrito ir até capital levar um paciente, mas na ausência deveria colocar outra no local
para servir a comunidade. Agradeceu a Rádio Educadora pela resposta dada porque
/

não transmite as sessões, disse que mandou a proposta e não recebeu a
contraproposta nem justifica porque não transmite, falou na Rádio Educadora que os
Edis são favoráveis e vem pedindo todo tempo, mas existe instituição Câmara de
Vereadores e os Vereadores, e a instituição é representada pela Mesa Diretora. Seguiu
falando que entendeu a proposta dos bombeiros, é plausível e necessária a indicação
do Vereador Jairo Fraga, e não tem nenhum prejuízo para Município, o promotor do
evento é que custeará. Em aparte o Vereador Álvaro Montenegro, disse que tem
umas quatro festas populares de rua e umas duas, três fechadas, questionou se é o
suficiente para funcionar a brigada. Novamente o Vereador Julão, disse que Caetité
tem é muita festinha fechada na cidade e o pior do que furto, e assalto é a droga em
Caetité, muitos problemas. Prosseguiu tecendo comentário sobre as eleições, e que é
não é candidato, o que foi falado é que o grupo dos Vereadores o indicaram, não existe
ser vice-prefeito do candidato Nem, ou vice-versa, nada contra o Vereador, mas tem
ideologias, uma história diferente. Em aparte o Vereador Dê Axé. disse que quando
usou da Tribuna para lançar o nome do colega como pré-candidato é uma coisa
particular, porque confia na sua capacidade, o grupo tem vários pré-candidatos, mas o
seu é Julão. Novamente o Vereador Julão, falou que política é uma vereda, e se
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chegar lá terá diálogo aberto com a população, mostrar as contas, saídas, mas são
muitas questões. Após anunciar a Ordem do dia, o Vereador Julão requereu vista no
Projeto de Lei do Senhor Prefeito, que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa Civil - COMPDEC do Município de Caetité e dá outras providências, o
qual foi deferido. Em seguida, o Vereador Zacarias Nogueira, requereu que fosse
solicitada do Chefe do Executivo, informação acerca desse mesmo Projeto, pois
observou que a nova estrutura administrativa, não tem esse cargo de coordenação, e
gostaria de saber do Chefe do Executivo, qual a simbologia que seria usada nos
proventos desse cargo, para que se possa votar, e qual vai ser o salário que esse
coordenador receberá. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, o
Projeto de Decreto Legislativo n°. 857, de 17 de outubro de 2018 de autoria do
Vereador Mário Rebouças de Almeida, que considera de utilidade pública a
Associação de Amigos do Museu do Alto Sertão da Bahia - AMASB. 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 em exercício, Vereador Zacarias Fernandes Nogueira.

J

Sala das Se sões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 19 de novembro do ano
de 2018.
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