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ATA DA 35a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2018.
Aos dezenove 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 Vice Presidente, Vereador Zacarias Fernandes Nogueira, na ausência
do Senhor Presidente, dirigiu a presente Sessão e declarou aberto os trabalhos,
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 em exercício. Expediente: 1 - 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° 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, o Senhor Presidente encaminhou para a ordem do dia desta
Sessão; 2 - Leitura 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. Após a leitura o Senhor
Presidente encaminhou para as Comissões de Justiça e de orçamento e contas para
pareceres. Leitura e aprovação de Moção de Pesar de autoria do Vereador João da
Silva Chaves, acompanhada das assinaturas da maioria dos Senhores Vereadores,
pelo passamento do Senhor José Leno Barbosa Carvalho, ocorrido no último dia 16 de
novembro do corrente em nosso Município. No Pequeno Expediente, fez uso da
Tribuna, o Vereador Álvaro Montenegro, se solidarizando com a família enlutada de
Zé Leno pelo seu falecimento, bem como também, de Meca da Pipoca. Registrou
alguns fatos que estão acontecendo na Cidade, muitos, registrado na delegacia, mas
não estão surtindo efeito. Informou que recebeu cópia de dois boletins de ocorrência,
um da loja de eletrodomésticos situado na Avenida Santana, a Eletroson pela
perturbação do sossego público com uma caixa de som em alto volume e uma vinheta
que toca de segundo em segundo. Outro é uma denúncia contra o Império Distribuidora
situada na Rua Rui Barbosa. No Grande Expediente, fez uso da Tribuna, em primeiro
lugar, o Vereador Mário Rebouças, externando cumprimentos à família enlutada de Zé
Leno pelo seu passamento. Fez registro do evento realizado ontem de encontro das
Comunidades Quilombolas, em comemoração ao dia da Consciência Negra, onde
teceu comentário em relação à data. Seguiu, falando do seu repúdio a condição do
governo eleito que colocou o Programa Mais Médico que por uma decisão do governo
de Cuba abandonou o Programa no Brasil causando uma baixa significativa no
atendimento, em especial da atenção básica, mas de oito mil retornaram para Cuba, e
aqui em Caetité já recebeu médicas cubanas, prestando serviço em Brejinho e Aroeira.
Fez requerimento de sessão especial, de uma palestra relacionada de interesse
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público, que tem como objetivo debater a coleta seletiva de lixo em Caetité, junto com a
COOPERCICLE, fez uma visita, e viu que tem uma estrutura adequada, muitos
cooperados que vivem de renda através da reciclagem. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Zacarias Nogueira,
solidarizando com os familiares de Zé Leno pelo seu falecimento. Seguiu, tecendo
comentários sobre a data de comemoração do dia da Consciência Negra, e em Caetité
através da companheira Lira, que acompanha as Comunidades Quilombolas, foi
comemorado na Comunidade Lagoa do Mato o encontro desse ano. Parabenizou a
Comunidade pelo evento e receptividade. Finalizou falando sobre a situação do Mais
Médico, dizendo que o País não conseguia atender a atenção básica através dos
postos de saúde, e esse Programa avançou e deu uma condição de vida melhor,
principalmente para população de lugares mais distantes. Outra situação, é que o
Senado aprovou na semana, aumento de 16% do salário do Ministro do Supremo
Tribunal Federal e que segundo os jornais, vai dá um déficit nas contas públicas de
mais de seis bilhões, e logo em seguida o Senado aprova o corte de 50% na educação
e saúde. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia, explanando
sobre a questão do pronunciamento do Vereador Álvaro quando se tratou da questão
da segurança pública em questão da Eletroson e deixando profundo lamento sobre seu
pronunciamento da semana passada, onde fez dois questionamentos, um sobre a
segurança, outro sobre a questão do convite da Secretária para explicar como vai ser o
ano letivo em Caetité, em decorrência desses dias de aulas que estão perdidos por
falta de pagamento do transporte, e a Presidência da Mesa não deu atenção para
debater o assunto e vai ficar por isso mesmo, a comunidade e os alunos é que irão
perder com esse descaso. Seguiu dizendo que o programa Mais Médico, o futuro
Presidente quer revalidar o diploma, e que paga o valor integral, pois não acha que
pode um profissional ganhar onze, doze mil reais e ficar apenas com três mil. Pediu ao
Vereador Mário, na qualidade de líder do Prefeito, que toda vez que fizer as denúncias,
trazer uma posição, pois toda vez que uma denúncia é verdadeira, ninguém fala nada,
todos ficam quietos, não traz uma posição, uma solução. Prosseguiu falando, que está
com uma multa moral da zona azul, pois chega no local, estaciona e o funcionário não
aparece para cobrar o valor da zona azul e quando entra no carro recebe uma multa
moral e isso tem criado constrangimentos a alguns moradores. Finalizou pedindo ao
Presidente para tomar providências na questão da educação e da segurança de
Caetité. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Jairo Fraga, tecendo comentários
sobre o Programa do Mais Médico, falando que o PSF de Aroeira contou com uma
médica Cubana, onde teve oportunidade de ter uma troca de conhecimento com a ela,
e esta relatou trabalhar no Brasil de espontânea vontade e o amor que tinha pela
profissão, fez elogios ao Brasil e aos Brasileiros e não vê o porque dessa discriminação
ao povo Cubano, e os discursos do Presidente, estão sendo desrespeitosa, vem
pecando em seus pronunciamentos e não é de hoje. Em aparte o Vereador Mário,
disse que é engraçada a situação que vive no Brasil hoje, o camarada que vota contra
o direito trabalhista, pela reforma trabalhista, vota contra o direito da empregada
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doméstica, agora defende o direito trabalhista e direitos humanos de Cuba.
Novamente, com a palavra o Vereador Jairo, disse que entende que um povo patriota
é um povo que zela um do outro e não só de seus próprios interesses e Cuba vem
mostrando isso. Infelizmente teremos a privatização do Petrobras, Banco do Brasil.
Embasa, dentre outros. Finalizou, tecendo comentários sobre o dia da Proclamação da
República, Dia da Bandeira, e Dia da Consciência Negra, datas para refletir, e esteve
participando do encontro Quilombola em Lagoa do Mato, onde foram trabalhados
vários pontos e um deles a criação de uma Escola Quilombola, mas é contra,pois é
importante o convívio da sociedade, com respeito em todo o povo. Em seguida, fez uso
da Tribuna o Vereador Dê Axé, fez uma indicação a Secretaria de Esporte para que
seja feito uma reforma de caráter urgência no ginásio de esportes, pois em alguns
jogos tiveram que ser interrompidos por goteiras no local, já tem uma situação precária,
difícil do esporte de Caetité. pois foi aprovada a Bolsa Atleta e todo dia aparece no seu
gabinete, e na sua residência, pessoas pedindo contribuição para representar a cidade
em viagens, então são projetos aprovados e não sai do papel, não vem justificar
quando vai começar e colocar em prática. Fez outra indicação para construção do
banheiro na Quadra do Ovídio Teixeira, ou pelo menos colocar um banheiro químico
até essa crise infinita acabar. Fez esclarecimento ao povo de Caetité, que essa semana
deparou com uma situação que virou motivo de chacota, pastou na internet um gari
trabalhando sem pneu, e pessoas de dentro do gabinete do Prefeito vem questionar,
que é de responsabilidade da empresa, mas quem tem que cobrar da empresa é a
Prefeitura, e teceu elogias aos funcionárias Políbio e Tatá. Finalizou pedindo ao Senhor
Prefeita para atender os Vereadores. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador João
do Povo, falando dos eventos ocorridos na Cidade no final de semana, o 90 encontro
das Comunidades Quilombolas, também o 20 desafio dos Gerais, parabenizando a
Naza Bike pelo evento e no Campo das Cobras está acontecendo o campeonato de
futebol, e no estádio Paulo Souto e todos esses eventos contam com o apoio da
Prefeitura de Caetité e da Secretaria. Agradeceu a todos que assinaram na moção do
amigo de Zé Lena. Finalmente, fez uso da Tribuna o Vereador Julão, solidarizando
com a família de Zé Lena, e mandou mensagem de pesar aos familiares do Vereador
Valney Richard de Lagoa Real. Seguiu falando sobre as datas comemorativas, tecendo
comentários sobre a resistência negra, parabenizou as lutas do povo quilombola, as
mulheres, em especial a Lira, uma pessoa do coração gigante, perseverante, e
solidária. Seguiu falando das Cidades e Município do Brasil que são feriados na data
da Consciência Negra. Em aparte o Vereador Zacarias, falou que se for da
concordância dos Vereadores, tem uma proposição que a partir do ano que vem
Caetité fará parte dessas Cidades que é feriado no dia 20 de novembro. De novo com
a palavra, o Vereador Julão, parabenizou os vereadores que falaram das festas, dos
jogos, dos campeonatos, mas esqueceram de falar que o Fundo de Participação do
Município de Caetité e de outras vinte Cidades que estão bloqueados, o Fundo de
Participação do dia vinte e do dia trinta, se não sanarem os problemas só pode ser
inadimplência, ou seja, está devendo. E na Casa entra um projeto de contratar créditos
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uns meses atrás, foi aprovado, mas não contou com seu voto, e quando manda um
projeto disse, que logo mandaria o resultado e até hoje não chegou aqui, e agora tem
outro projeto para contratar crédito com o Banco do Brasil e já estão querendo colocar
no orçamento do ano que vem. Questionou qual o motivo do outro contrato não ter sido
aprovado e espera que realmente traga o convênio do Centro Administrativo, do que foi
feito. Seguiu falando, que é preciso a Secretária de Saúde dar esclarecimentos, porque
nas redes sociais está uma briga, sobre as questões de saúde. Finalizou, tecendo
comentários sobre o povo Cubano, o Programa Mais Médico e o Projeto Bolsa Atleta.
Disse ainda que a Câmara precisa tomar uma atitude em relação à Casa de Caridade,
ver o que o Município pode fazer, o que os Vereadores podem fazer, porque está em
iminência de fechar. Na Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade, o 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. 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. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, e,çn 26
de novembro do ano de 2018.
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