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ATA DA 213 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO DE 2018.

Aos treze dias do mês de agosto 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:
- Leitura do Projeto de Lei n°. 890, de 08 de maio de 2018 do Chefe do Executivo, que
Autoriza o Prefeito Municipal a Celebrar Negócio Jurídico que especifica. Pela ordem, o
Vereador Moacir do Sindicato, requereu da presidência depois de ouvido o Plenário, para que
a matéria em lide, diante da urgência que o caso requer, fosse apreciada ainda nesta sessão, e
requereu ainda a suspensão da sessão pelo tempo de cinco minutos para a elaboração do
parecer. Na oportunidade, o Vereador Álvaro Montenegro, após comentário, requereu da
presidência, para que seja solicitado do Chefe do Executivo o croqui da área a ser doada para
fazer parte da proposição. Também comentaram a matéria os vereadores João do Anguá,
Cláudio Ladeia, Zacarias Nogueira e Moacir do Sindicato, emitindo suas opiniões e
concordando para apreciação ainda neste dia. Em seguida o Senhor Presidente colocou em
apreciação a petição do Vereador Moacir do Sindicato, sendo então aprovado, e encaminhado
para a ordem do dia da Sessão a matéria, 2 - Leitura do Projeto de Lei n°. 892, de 03 de agosto
de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que revoga o título IV (art. 29 e parágrafos), da Lei
n° 834, de 19.06.2018 e dá outras providências. Após a leitura foi encaminhada para a
Comissão de Justiça, exarar parecer; 3 - Leitura do Projeto de Lei n° 891 de 08 de agosto de
2018, de autoria do Vereador Jurandi Colombo Lemos Filho (Cura), que dispõe sobre A
Cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos Estabelecidos no
Município que revenderem combustíveis adulterados e dá outras providências, em
seguida foi encaminhada para Comissão de Justiça exarar parecer; 4 - Leitura da Indicação n°
96/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor
Prefeito Municipal, a instalação de um poço tubular na Comunidade de Juazeiro, neste
Município; 5 - Leitura da Indicação n° 97/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid
Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, providências para que possa
solucionar problemas da torre de repetidor de sinal da Comunidade de Juazeiro, neste
Município; 6 - Leitura da Indicação n° 98/2018 de autoria do Vereador Jurandi Colombo
Lemos Filho, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, que seja viabilizado junto à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente a aquisição de mudas e sementes da árvore
denominada "Crotalária" (função de repelente natural contra insetos) para distribuição
nas residências do Município pelos Agentes Comunitários de Saúde. 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 Zacarias
Fernandes, parabenizando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a COOMADAC, pelo
importante projeto para agricultura familiar do Município. Seguiu falando que na sessão
anterior teve uma discussão sobre implantação da zona azul no Município, e que algumas
coisas estavam sendo tratadas fora da lei, e junto com a Secretaria de Relações Institucionais e
o Departamento de Trânsito, e o Sargento Herbert buscou solucionar tais problemas, e
mencionou o caso das pessoas com necessidades especiais e idosos que estava sendo cobrada
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a taxa, e pela lei é proibido e a questão do estacionamento perto das farmácias. No grande
expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Deyvison Andrade,
parabenizando ao Presidente da COOMADAC em nome de todos os Cooperados, e falou que
no último sábado, não pode estar presente por conta de viagem e do grande passeio de carros
de bois em Maniaçu a Junquinho, e parabenizou a todos que empenharam em fazer essa
grande festa que aumenta a cada ano. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Dê Axé
parabenizando também, o pessoal do Sindicato, dizendo que qualquer avanço de melhorias
tem o seu apoio. Continuou fazendo questionamento em relação ao que está acontecendo no
lixão próximo a Cachoeirinha, e os moradores da Vargem Formosa estão tendo que abandonar
suas residências quando o pessoal coloca fogo no lixão, pois as pessoas que residem ali
próximo e usam a BR que dá acesso a Paramirim-Maniaçu estão com dificuldades de trafegar.
E questionou sobre uma escavadeira que teve um consórcio e foi doado a Caetité, e o Prefeito
da época Zé Barreira fez uma vala lá e não sabe o motivo, e não tem visto essa escavadeira no
Município. Falou também que os moradores do Bairro Ovídio Teixeira tem reclamado do fixo
espalhado na rua e pediu ao líder do Prefeito para falar com o Prefeito, pois ninguém
consegue falar com ele. Em aparte o Vereador Moacir do Sindicato, falou que a máquina
que cavou aquela vala pertence ao Consórcio Alto Sertão e no início do primeiro mandato foi
até o lixão com o Vereador Cláudio Ladeia e realmente é uma questão que precisa muito de
atenção, o Prefeito e a Casa se unir para resolver. Em aparte o Vereador Cláudio ladeia,
falou que a visita foi no primeiro mandato, João Portela era o Secretário, e esteve presente
também, e falou que seria uma tecnologia que ia fazer a vala para enterrar o lixo já seco
desidratado, sem ter de contaminar do lençol freático, e abriram a cava, sumiu a máquina do
consórcio, sumiu serviço, sumiu tudo. Novamente com a palavra o Vereador Dê Axé disse
que foi quem solicitou a vistoria na época, porque via os moradores na rádio pedindo ajuda.
Dentre outros comentários, destacou que em alguns pontos das ruas tem mais cachorro do que
gente, e que fez uma indicação em março para o Prefeito, esteve com ele, e foi atendida a
indicação que seria uma construção da estrada que liga o Bairro Nossa Senhora da Paz a UPA,
e agora foi uma pessoa lá e cercou, e mostrou assinatura do abaixo-assinado dos moradores
solicitando essa estrada. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Marcilio Teixeira,
falando sobre a zona azul, dizendo que na lei consta sobre as vagas do idoso, mas que a
grande insatisfação da população é com o período de tolerância que não está tendo. Em aparte
o Vereador Dê Axé, disse que esteve com o Diretor do Hospital na semana passada, e com
preocupação ele disse que o pessoal está usando a vaga do Hospital para livrar dos dois reais,
e nem para ambulância estacionar estava tendo vaga. O Vereador Marcílio falou ainda, acerca
dos Agentes de Trânsito de Caetité, e acha que nem é culpa deles, mas de quem coordena,
pois passa em frente ao Banco do Brasil e têm quatro parados, um conversando com o outro, e
presenciou uma cena onde o agente não foi respeitado. Em aparte o Vereador Álvaro, disse
que quando eles querem agir, tem ferramenta para isso, mas eles também não querem se
expor. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, que após considerações
iniciais, destacou que ocorreu em Caetité no dia dez o 110 Seminário da Agricultura Familiar
promovido pela Secretaria de Desenvolvimento e pela sala do empreendedor com parceria do
SEBRAE. Em nome do Professor João Chaves, parabenizou a todos os envolvidos do desfile
de carro de boi de Maniaçu. Em relação ao tocante do lixo nas ruas, fez registro fotográfico
em diferentes Bairros onde a coleta de lixo realmente está péssima, e não está funcionando e
já fez alguns encaminhamentos para a Prefeitura solucionar o problema, e pontuou que tem de
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ter conscientização das pessoas também. E no que tange ao lixão próximo a Cachoeirinha,
devido a situação do País sabe a dificuldade de construir Aterro Sanitário em Caetité, bem
como o Esgotamento Sanitário. Seguiu destacando o momento político que se aproxima das
eleições, e a importância do povo pensar e repensar as propostas dos candidatos para o Brasil,
e para a Bahia. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Moacir do Sindicato, tecendo
referência acerca do 110 Seminário da Agricultura Familiar, onde mais de trezentos
trabalhadores do campo estiveram presentes. Falou também sobre o lixo na Cidade,
mencionando que é necessário o Aterro Sanitário para Município em caráter de urgência, e
que devem unir forças e não ficar só culpando o Prefeito, e as secretarias também devem
ajudar, e a população em geral, pois o carro de lixo passa um horário, e os vizinhos colocam
lixo depois que o carro passa, e ver um problema o fogo que é colocado no lixão. Em aparte o
Vereador Dê Axé, falou que o que se vê também são os catadores de lixo, sem EPIS,
algumas vezes tem até criança, e isso necessita de fiscalização. Novamente o Vereador
Moacir, ressaltou que o Prefeito necessita chamar seu Secretariado e colocar realmente para
agir. Por fim parabenizou os organizadores do desfile de carro de bois, da região de Maniaçu,
e fez destaque, falando sobre o projeto da Cooperativa COOMADAC, agradecendo aos
Vereadores pelo apoio. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Zacarias Fernandes,
relatando sobre a situação do lixão, informando que já é uma situação de saúde pública, pois
tem causado transtorno a várias Comunidades, muitas pessoas com problema respiratório
principalmente por conta da fumaça, e pediu empenho dos líderes Mário Rebouças e Álvaro
Montenegro para que as medidas sejam tomadas, de tentar apagar o fogo com carro pipa e
também do aterro controlado, porque a vala já está pronta, até que possa fazer o Aterro
Sanitário. Fez registro da situação da estrada do Paulo, dizendo que já fez indicação, bem
como, o Vereador Cláudio Ladeia, e ainda não foi atendido. Finalizou parabenizando aos
organizadores pelo desfile de carro de bois de Maniaçu até o Junquinho. Em seguida fez uso
da Tribuna o Vereador Álvaro Montenegro, tecendo alguns comentários a respeito do
projeto de doação do terreno para a Cooperativa. Prosseguindo denunciou e solicitou da
Comissão de Meio Ambiente da Casa para tomar providências, e fazer vistoria, porque na
Sucupira próximo ao Pirajá, instalou-se uma empresa para fazer beneficiamento de minério e
hoje encontra uma empresa que não sabe de onde é, e está causando transtorno a Comunidade;
moendo manganês, e o que mais intriga é o horário de trabalho, pois os maquinários só
chegam para trabalhar de madrugada, e finais de semana, o que é uma falta de respeito com os
moradores. Os moradores já foram na delegacia, registraram boletim de ocorrência, já
entraram com a denúncia no Meio Ambiente, já comunicaram a Secretaria de Meio Ambiente,
mas o absurdo é que a Secretaria licenciou esta empresa para britagem de minério, e nem se
sabe o tipo de minério. Em aparte o Vereador João do Povo, requereu da Presidência que
solicitasse da comissão para solicitar da Secretaria de Meio Ambiente para saber o que
realmente está acontecendo em Caetité na questão ambiental, na questão do areal da Boa vista
deu a licença sem cumprir as condicionantes. Novamente com a palavra o Vereador Álvaro,
disse que no que tange ao areal foi uma renovação de licença. Por fim, Parabenizou as Escolas
Nunila e Zelinda, e aos interessados de mais em edição do desfile de carros de bois. Pela
ordem o Vereador Cura, parabenizou a ação ao 940 Batalhão da Polícia Militar de Caetité e ao
26° Batalhão de Brotas pela homenagem oferecida a menina Alice Vitória que se encontra em
tratamento quimioterápico em Salvador. Por último fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio
Ladeia, tecendo alguns comentários sobre as licenças liberadas pela Secretaria de Meio
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Ambiente. Dentre outros relatos, falou sobre as eleições e da questão da zona azul, além
dessas apresentadas pelos outros Vereadores, e a forma como as pessoas estão sendo
abordadas, com grosseria, falta de educação e pediu ao Vereador Mário Rebouças, para
levantar o quanto desses dois reais, é para a Prefeitura, quanto é de imposto e quanto é
destinado para a empresa. E no que tange ao lixo, na Rua Guilherme de Castro e na Luís de
Carvalho uma moradora mostrou um lixo na residência, que há dois anos está lá, e a
Prefeitura não recolheu, no Distrito de Pajeú o PSF não funcionou mais uma vez a semana
passada, o carro não tem condição de andar, por que a barra de direção quebrou por falta de
manutenção. Em relação às estradas, está sendo feito um péssimo serviço, só para enganar.
Dentre outros comentários parabenizou a João Chaves pelo aumento considerado de
participação de carro de bois no desfile da festa de Santana, pois foi quem fez trabalho de
incentivo principalmente em Maniaçu. 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 Santo, Sala
'
das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 27 de agosto do ano de 2018.
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