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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA
NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO DE 2018.
Aos dezoito dias do mês de junho 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 Parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Caetité,
opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei n°. 881, de 22 de fevereiro de 2018, do
Senhor Prefeito Municipal, que Autoriza o Prefeito Municipal a Celebrar Negócio
Jurídico que especifica. Após a leitura foi encaminhada para a ordem do dia desta sessão; 2Leitura 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°.
887 de 08 de maio de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo
a Contratar Operação de Crédito, Oferecer Garantias e dá outras providências
correlatas. Em seguida foi encaminhado para a ordem do dia da sessão; 3 - Leitura do
Projeto de Decreto Legislativo n° 849 de 15 de junho de 2018, de autoria do Vereador Alvaro
Montenegro Cerqueira de Oliveira, que dá denominação de Rua Godson Abreu Lopes, a
uma das artérias localizada no Bairro Prisco Viana, em nosso Município. Na ocasião o
Vereador Alvaro Montenegro, autor da matéria, requereu da Mesa, após ou vir o Plenário,
para que seja colocada em votação, com a dispensa do parecer. Com a anuência do Plenário
foi encaminhado para a ordem do dia. 4 - Leitura da indicação n° 94/2018 de autoria do
Vereador Mário Rebouças de Almeida, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, Aldo Ricardo
Cardoso Gondim, que seja doado o Prédio Escolar da Comunidade Fazenda Quilombo de
Olho D'Agua à Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de
Olho D'Agua; 5 - Leitura da Indicação n° 95/2018 de autoria do Vereador Cláudio César
Teixeira Ladeia, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, a recuperação com patrolamento e
encascalhamento da estrada que liga Vargem do Anguá a Santa Barbara, Município de
Caetité. Após a leitura, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito
para os devidos fins. Pela ordem, o Vereador Zacarias Nogueira, após as devidas justificativas,
requereu da Presidência a inversão da pauta, o que foi deferido. Ordem do Dia: Em primeira
e segunda discussão e votação com pedido de quebra de interstício, pelo Vereador Zacarias
Nogueira, foi aprovado o Projeto de Lei n°. 881, de 22 de fevereiro de 2018, do Senhor
Prefeito Municipal, que Autoriza o Prefeito Municipal a Celebrar Negócio Jurídico que
especifica. Discutiram a matéria os Vereadores Julão manifestando contrário apresentando as
suas justificativas, que taxou como absurdo enquanto não legalizar os loteamentos da Escola
Agrícola, maior investimento imobiliário de Caetité; Jairo, manifestando favorável ao Projeto
do Prefeito, justificando o motivo; Alvaro Montenegro, também favorável à matéria,4
requereu voto nominal; Zacarias Nogueira e Mário Rebouças manifestaram voto favor' e,
o Vereador Cláudio Ladeia e Cura, manifestaram contrário e justificou os motivos, e oão
do Povo declarou seu voto também a favor da aprovação da proposta, que ficou da seguinte
maneira após o resultado: Votaram SIM, Os Vereadores: Alvaro Montenegro, Arual Rachid,
Cláudio Borges, Deyvison Andrade, Jairo Fraga, João do Povo, Marcílio Teixeira, Mário
Rebouças, Moacir do Sindicato e Zacarias Nogueira, e votaram NAO, os Vereadores:
Cláudio César Ladeia, Dê Axé, João do Anguá, Julão e Cura, chegando ao resultado de
dez votos a favor e cinco votos contrários. Também em primeira e segunda discussão e
votação foi aprovado o Projeto de Lei W. 887 de 08 de maio de 2018, do Senhor Prefeito
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a Contratar Operação de Crédito, Oferecer
Garantias e dá outras providências correlatas. Discutiram a proposição do Executivo, os
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Vereadores Jairo Fraga, que manifestou voto a favor, Julão após os questionamentos
declarou voto contrário, e contra o interstício; Zacarias Nogueira manifestou favorável, e
requereu interstício nas votações. O Senhor Presidente colocou em votação o requerimento do
Vereador Zacarias acerca do interstício, após manifestação contrária do Vereador Cláudio
Ladeia. Colocado em votação o requerimento de quebra de interstício, foi aprovado pela
maioria dos Senhores Vereadores. Mário Rebouças manifestou a favor, com as justificativas
necessárias para apreciação. Claudio Ladeia manifestou dizendo da necessidade de registar
segunda votação, tendo em vista o montante a ser tomado em empréstimo e como teve o
indeferimento, deixa o seu descontentamento, e voto contrário; O Vereador Alvaro
Montenegro após as suas considerações e voto favorável, requereu votação nominal. Os
Vereadores Cura, Dê Axé, Deyvison Andrade, Moacir do Sindicato, falaram acerca da
proposição, e Cláudio Ladeia, manifestou sobre o que foi dito pelo Vereador Alvaro, que
quando o cavalo passa arreado tem que se montar, então se deve aproveitar o valor e ampliar o
financiamento já que Caetité tem condições de endividamento e aguardar o parecer do
Tesouro Nacional, para que sejam contempladas também outras ruas do Município que estão
precisando ser feitas; Zacarias Nogueira, João do Povo, Marcílio e João do Anguá,
também se manifestaram pela matéria. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em primeira
e segunda discussão e votação, tendo o Projeto de Lei 887/2018 do Senhor Prefeito aprovado
com os votos nominais a favor dos Vereadores: Alvaro Montenegro, Arual Rachid, Cláudio
Borges, Deyvison Andrade, Jairo Fraga, Dê Axé, João do Povo, João do Anguá, Cura,
Marcílio, Mário Rebouças, Moacir do Sindicato e Zacarias Nogueira; Votaram contrários
os Vereadores: Cláudio Ladeia, e Julão, que após apuração constatou treze votos a favor da
matéria, e dois votos contrário. Em única discussão e votação, foi aprovado o Projeto de
Decreto Legislativo n° 849 de 15 de junho de 2018, de autoria do Vereador Alvaro
Montenegro Cerqueira de Oliveira, que dá denominação de Rua Godson Abreu Lopes,
por unanimidade dos Senhores Vereadores. Também foi aprovado por unanimidade
requerimento da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Boa Vista e
adjacências, solicitando espaço na Tribuna para tratar de assuntos relacionados à extração de
areias para uso na construção civil localizada no Sítio Vigário. Na oportunidade o Vereador
João do Povo, após as devidas justificativas solicitou a anuência para que o representante da
devida Associação fizesse uso da palavra. Após deferimento do Plenário o Senhor Presidente
concedeu o espaço da Tribuna ao Senhor Gilson Soares de Souza, Presidente da entidade,
que esclareceu o que está acontecendo, dizendo que na região encontra-se várias nascentes
que abastece várias comunidades, entre elas, Candonga, Barra de Caetité, Boa Vista, o
povoado de Santa Luzia, e outras. Ressaltou que com o decorrer do tempo as nascentes vêm
sofrendo por conta dos desmatamentos dos mais antigos talvez por falta de conhecimento,
mas hoje, já se tem conhecimento da lei, bem com a proteção do Meio Ambiente e assim
levantam a bandeira da não destruição daquelas nascentes, causadas pelos danos de retirada
do areal, que nem é de Caetité e está correndo atrás mais vez das instituições responsáveis
para nova liberação, e como porta voz, solicitou ajuda dos Vereadores para o problema, e
interferir para não permitir mais a retirada, do contrário as gerações futuras não mais existirão
agua. No Horário do Pequeno Expediente nenhum orador fez uso da palavra. No Grande
Expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Cláudio Ladeia, Registrando
que o seu voto não, ao Projeto que foi aprovado, não é pelo fato de achar que Caetité, e os
Bairros lá em cima não merecem o beneficio, mas sim por entender que esse projeto está em
cima da hora por uma questão politica. Seguiu falando, que vai encaminhar na próxima sessão
uma indicação de patrolamento da estrada que liga o asfalto que vai para Maniaçu, região de
Ingazeira, e Olhos D'agua, pois está uma vergonha, e informou que a máquina do Juazeiro
não está quebrada, e sim fazendo estrada em área particular, fazendo terraplanagem para
construir um curral, que não é contra fazer terraplanagem, uma vez que as estradas estão em
condições de trafegar. Em aparte o Vereador Marcílio, disse que a máquina que pediu ao
Prefeito para levar para Maniaçu trabalhou apenas duas horas na quinta-feira passada numa
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área pública no campo de futebol e voltou a trabalhar hoje. Novamente com a palavra, o
Vereador Cláudio Ladeia, disse que a questão é quando foi no Riacho da Vaca, que estavam
juntos e foi feita indicação com a anuência do Vereador. Mencionou que teve informação essa
semana, que os exames da policlínica não estavam sendo marcados, estão tendo dificuldades,
e o que havia prometido é que Caetité teria cinco mil marcações de exames no mês, e tinha
quatro meses que não faz marcações por falta de pagamento, pois teve informação que o
Prefeito autorizou o Assessor fazer débito automático e o mesmo engavetou, e que no mínimo
esse Assessor deveria ser exonerado. Seguiu falando ao vereador Dê Axé que teve notícias
hoje que o fornecedor de Guanambi o ligou comentando da pesquisa lá e falou do processo de
licitação que foi feito com a "guarecompe", a quantidade de pneus que se compraram lá
nesses dois anos é inadmissível e não entende. Dentre outros comentários, solicitou ao
Vereador Alvaro que se ainda der tempo colocar na emenda para o Deputado o término da
Avenida José Silveira Rocha. Finalizou falando, ao Vereador Jairo que ambulância de Pajeú
na divisa entre Aroeira e Lagoa do Fundo quebrou. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Jairo Fraga, relatando que teve a grata satisfação nesta noite em votar em dois
projetos, que tem certeza que beneficiará muito a população de Caetité, que foram debatidos,
um foi retirado para adequação, e o Vereador tem a prerrogativa de fazer emendas, melhorar o
projeto e pouco foi feito por esses Vereadores que questionaram o projeto. Em aparte o
Vereador Cláudio Ladeia, falou que o projeto não teve esse tempo todo, está protocolado há
um mês e pouco, e um projeto dessa magnitude deveria ter um prazo maior. De novo com a
palavra o Vereador Jairo Fraga, disse que foi pedido vista do projeto e uma semana para
quem realmente quer adentrar, debater, e discutir, dá pra fazer emenda e se adequar. E em
relação à ambulância de Pajeú informou que solicitou da Deputada Ivana Bastos uma
ambulância e que está sinalizada para o Município e que certamente dará destino a Pajeú dos
Ventos. Parabenizou ao representante da Comunidade de Santa Luzia pela iniciativa e
preocupação que tem tido com a Comunidade, ressaltando que a Comunidade unida é forte, e
vai atrás das melhorias, e que por duas vezes visitou e que além da preocupação com os areais
têm que preocupar também com a forma que vem sendo conduzida pelos moradores ao redor
das nascentes. Finalizou parabenizando a Comunidade de Aroeiras que vem reformando a
Igreja de forma organizada e participativa. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Dê
Axé, falando que gosta de ouvir atentamente as falas dos vereadores da situação, na qual fala
das emendas, dos projetos, mas se pegar um projeto e observar que o único Bairro que foi
citado é o Nossa Senhora da Paz, citado como Rua 1, Rua 2, e sucessivamente, e destacou a
importância da Rua Otacília Batista de Souza, primeira rua da Ladeira, que liga o cemitério a
saída de Maniaçu, pois a mesma deveria fazer parte do Projeto, vez que, necessita de
melhorias para folgar o trânsito do outro lado e essa rua não foi lembrada, e que votou favor,
mas vai ficar de olho, acompanhando e pediu que fosse colocado placas de identificação nas
ruas, pois já foi denominado nomes das ruas, mas acha que nem o pessoal da Prefeitura, da
Secretaria não sabem os nomes. Indagou a Secretaria de Saúde qual é o critério que tem em
relação aos idosos que frequentam o posto Woquiton Fernandes, pois tem idosos de 65/75
anos que ficam na fila, e não tem placa dando prioridade. Por fim falou que ainda tem
esperanças que tenha em Caetité um Secretário de Infraestrutura e um Prefeito que olhe para a
saída CaetitéfManiaçu para que seja feito uma rotatória. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador João do Povo, comentando sobre os Projetos, e solicitou que o Município faça uma
nota na imprensa sobre a votação esta votação, bem como nome das ruas que citam no Projeto
e nome dos Vereadores que votaram a favor, falou que o Vereador Julão como líder da
bancada poderia amarrar a votação da bancada fechada, mas de forma democrática liberou
para que cada um votasse de acordo com a consciência. Parabenizou as escolas pelas festas
em comemoração a São João, e finalizou parabenizando a Comunidade de Boa Vista pela
participação na sessão e solicitou da Presidência que antes de encerrar o recesso Legislativo a
Comissão de meio ambiente marcasse uma visita com a Comunidade de Candonga, Boa vista
para fazer um relatório sobre a situação dos areais. Em seguida, fez uso da Tribuna o
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Vereador Julão, que depois de breves relatos do pronunciamento do Presidente da
Associação de Boa Vista, mencionou que não precisa mais de comissão, pois a mesma já foi
até lá, já foi debatido, e que o Prefeito e a bancada toda que manifestaram tem que buscar um
ponto onde o Prefeito coloque o dedo no suspiro e transforme em área de preservação
permanente, pra que nunca mais a areia seja retirada. Dentre outros comentários, falou sobre o
Projeto que acabou de ser apreciado, e dizendo da falta de respeito do Executivo com o
Legislativo. Disse ao Vereador Mário, que quando for defender o indefensável, é para
esquecer o retrovisor e seguir para frente, vez que Ricardo já morreu, e se vai criar a
UNACON foi ele quem fez. Disse também ao Vereador João do Povo, que esperava ele falar
ao povo de Boa Vista para irem até o Prefeito tomar decisão e não chamar a Comissão para
fazer visita. Solicitou ao Vereador Jairo, para pedir no Projeto recapeamento para Pajeú. Em
aparte, o Vereador Dê Axé, disse que recebeu uma mensagem de uma Professora, pedindo
ajuda, pois ninguém da área de educação está recebendo. Novamente, o Vereador Julão,
destacou que a saúde e educação, vai ser resolvida o problema, com cinco milhões do
DESEMBAHIA vai sobrar. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cura, informando
que esteve com os Vereadores Moacir e Jaíro e pode constatar a ansiedade dos moradores por
conta da aberração que está acontecendo em Boa Vista, e que independente de questão
partidária politica, manifestou insatisfação tanto sua como da Comunidade pelo ocorrido no
local, e assim foi criada uma Comissão e encaminhado para esta Casa e para Ministério
Público e em três/quatro dias o Prefeito cancelou a licença daquele local, e quem deu a licença
desde 2013 n°15 foi ex-prefeito, e hoje pré-candidato a Deputado Estadual. Seguiu falando,
que irá ao Ministério público, falar sobre questão de saúde, que está incomodando muita
gente, quando os postos não estão sem energia, está faltando portas, sem tetos, com matos e
sem equipe de trabalhos, são dois PSFS fechados com dinheiro em caixa, outros dois com
duas parcelas em caixa, e vai lá, e faz somente pintura. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Mário Rebouças, que após saudar a todos, falou a Comunidade de Boa Vista,que é
mais do que uma preocupação imediata à questão da exploração do areal, isso demonstra uma
consciência ecológica muito importante desenvolvida na Comunidade agrícola entre
trabalhadores, e já manifestou sua preocupação quanto o licenciamento, que é um ato que o
Executivo não tem muito o poder de liberar, uma vez atendida todas as condicionantes, porém
para preservar o interesse público e ecológico nos reservatórios de água é fundamental e que
crie uma área de proteção permanente de fato. Destacou dizendo, que foi uma noite muito
importante, pois conseguiram aprovar o empréstimo e a regularização de uma área importante
onde a CERB está localizada, e teve boa notícia na semana passada que foi a publicação do
Convênio do Hospital do Câncer, o Prefeito assinou convênio para praça do mercado, e
avançar em um período de crise, o Prefeito tem se desdobrado em busca de recursos e
investimentos apesar das dificuldades. Falou que quanto fez referência à experiência de
governo do PSDB, fez referência histórica do projeto de governo que faz parte da história de
Caetité, e de maneira alguma quis ofender a memória, que respeita muito, do grande e
importante líder politico Ricardo Ladeia. Reafirmou o compromisso com a recuperação das
ruas votadas no projeto. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Moacir do Sindicato,
tecendo comentários dos dois projetos recém-aprovados, bem como, da importância dos
mesmos, ressaltando que a partir do momento que forem executados irá trazer beneficios para
população. Agradeceu a Comunidade de Boa Vista e toda região, por trazer essa questão mais
uma vez, onde já foi debatido alguns meses atrás, aconteceu audiência pública na
Comunidade de Santa Luzia, onde foram discutidos com a Comunidade, empresa, e poder
público e já esperava que essa notícia falada hoje poderia acontecer, pois sabia que a licença
dada ao Senhor Alvino teria prazo de vencimento. Em aparte o Vereador Cláudio César,
disse que na qualidade de Presidente da Comissão de Meio Ambiente, solicitou ao Vereador
que assumisse o compromisso com a Comunidade de pelo menos conversar com o Prefeito
acerca da questão da área de proteção permanente que o Vereador Julão colocou. De volta
com a palavra o Vereador Moacir do Sindicato, falou que o compromisso não parte só de si,
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mas dos quinze Vereadores que compõem o Legislativo, pois cada um tem a responsabilidade
e não irá medir esforços para o que for bom para a Comunidade, e na ida ao areal, foi feito um
relatório e lido na íntegra na sessão, e o proprietário do areal não cumpriu as condicionantes
dadas a ele. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Zacarias Fernandes, parabenizando
a Comunidade de Boa Vista pela coragem de lutar, e organização em vir duas vezes até a
sessão para defender o que é de direito, inclusive comprovando que a empresa que tinha a
licença de exploração do areal venceu, pegou areia nesse período todo, não cumpriu as
condicionantes e quer renovar a licença. Seguiu falando de seu contentamento em ver dois
projetos defendidos nas últimas sessões serem aprovados, porque o povo de Caetité,
principalmente dos Bairros precisa de calçamento de ruas e uma área de lazer, praça, área de
evento etc. Dentre outros comentários, ressaltou que sempre tem buscado recursos através dos
Deputados, e o Deputado Daniel do seu partido sempre tem colocado recurso e emenda para
calçamento, para praça como exemplo a Praça da Juventude, e que gostaria de fazer muito
mais, mas o Prefeito Aldo tem se esforçado, mas antes mesmo do Prefeito assumir o cargo o
atual Presidente da República aprovou a emenda 55 que corta recursos da saúde, da educação,
da assistência social. Dentre outros comentários falou de ações de Governo Federal e espera
que o próximo Presidente governe pelo povo Brasileiro como exemplo de Lula e Duma, pois
o que está ai está governando para o capital especulativo. Finalizou parabenizando os
Vereadores pelos posicionamentos nos projetos, e as escolas pela realização das
comemorações dos festejos de São João. Por fim, fez uso da Tribuna o Vereador Alvaro
Montenegro, dizendo da sua satisfação em ver dois projetos aprovados. Disse ao Vereador
Cura que não entendeu muito bem o posicionamento na questão do areal, e duas coisas
chamaram atenção na fala de Gilson, primeiro Seu Alvino não é um forasteiro, está a mais de
dez anos em Caetité, e escolheu Caetité para morar e investir, e que quando convidaram a
Casa para ir até Santa Luzia com relação ao areal de Boa Vista, foram até lá, constataram
irregularidade e estiveram ao lado da Comunidade e fizeram com que o Prefeito revogasse a
licença, pois as condicionantes não estavam sendo cumpridos, mas que hoje o areal da Agua
Quente é diferente, a empresa existe, está fixada, é legal e fez exploração até a data de sua
licença, e hoje o que precisa ser feito é uma exploração com responsabilidade, porque se não
tiver empresa vai voltar a exploração clandestina, e no seu ponto de vista fechar o areal não é
o certo, mas fazer com responsabilidade a exploração. Dentre outros comentários falou sobre
a irregularidade e exploração ilegal do manganês e sobre INB que não faz e não traz nada para
Caetité. Disse ainda, quem podia dar a licença era o Prefeito Zé Barreira, porque ele era o
Prefeito e naquela época as condicionantes foram cumpridas. Não havendo nada mais a tratar,
foi declarada 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 Sant9s. Sala
das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 28 de junho do ano de 2018.
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