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ATA DA SESSÃO ESPECIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA
BAHIA REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, DE CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Sessão Especial que teve como objetivo atender a convocação
dos Secretários Municipais, Rodrigo Lima Gondim, Secretario de Infraestrutura e Itana
Nery Rodrigues Cunha das Mercês, Secretária do Meio Ambiente, requerido pelos
Vereadores Cláudio César Ladeia, Julão, Dê Axé, João do Anguá e Cura, com a
finalidade de prestar informações a respeito do Lixão do nosso Município. O Senhor João
Portela ex-Secretário do Meio Ambiente do Município, foi convidado, e através de carta
informou que por estar com viagem previamente agendada para este dia, não poderia
comparecer à Sessão. Na oportunidade, o Senhor Presidente autorizou a leitura da ata da
Sessão anterior, e em tempo o Vereador Zacarias Nogueira, requereu a dispensa da leitura da
ata, para que fosse dado, como lida e aprovada, o que foi acatada por todos. Continuando o
Senhor Presidente comunicou ao Plenário que chegou a Casa, o Projeto de Lei n° 895 de IS
de outubro de 2018, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que estima a Receita e
Fixa a despesa do Município de Caetité para o ano de 2019, e informou o dia 26 de
novembro como data limite para apresentação de emendas. Dando continuidade a Sessão
propriamente dita, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Cláudio César Ladeia,
um dos signatários do requerimento convocatório, falando que juntamente com os Vereadores
Dê Axé e Moacir do Sindicato, fizeram uma vistoria na região do lixão, na época do exSecretário do Meio Ambiente, João Portela, e ele disse que estava seguindo normas
estabelecidas pela senhora Mônica Amonm, Engenheira Sanitarista e Administradora do
aterro sanitário de Vitória da Conquista, e foi dito naquele momento que o lixo teria que ser
curtido, tinha que está seco para não provocar contaminação, nem no solo e nem no lençol
freático, justificando que este é o motivo de convocar os secretários para trazer estas 1
informações. Depois da fala do Vereador Cláudio Ladeia, foi passado no telão, um vídeo do
local com entrevista do Senhor Secretário da Infraestrutura, Rodrigo Gondim. Em seguida, o
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, tendo usado da mesma em
primeiro lugar o Vereador Julão, que dissertou acerca do assunto, dizendo entre outros, que
sabe do problema do lixo e quanto é caro, e sabe das consequências do lixo para o meio
ambiente, mas como é pós-graduado e professor de meio ambiente, ensina e orienta aos seus
alunos como cuidar do lixo, e enquanto o tema em discussão a população está pedindo uma
solução, é público e notório a forma que está sendo acondicionado o lixo em Caetité, existe
uma cooperativa, e uma reciclagem bem feita e bem orientada, e bem programada consegue
evitar que vinte por cento do lixo, quer seja acondicionados nos lixões, e nos aterros, e o
propósito desta sessão, é dar satisfação a uma população que por falta de cuidado, ou não ter a
capacidade jurídica ou administrativa deixou com que no entorno do lixão fosse povoado. E
foi incisivo em seu pronunciamento com outras questões proferidas, como a defesa de uso de
sacolas biodegradáveis nos nossos supermercados. Também fez uso da palavra o Vereador
Jairo Fraga, reiterando que já teve a oportunidade de debater na Casa, o problema do lixão, e
também com os secretários que tem a responsabilidade pela execução, pois esgoto e lixo são
duas obras que mais perturba e envolve todas as secretarias. A rede de esgoto é uma obra de
suma importância, embora os prefeitos falam que não dão votos, mas é muito importante, e o
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lixão não é diferente, e gostaria que tivesse presente a Secretária de Educação, a Secretária de
Saúde e a de Assistência Social, porque afinal de contas com foi dito pelo Vereador Julão, a
questão da saúde, se o lixão não for bem tratado, vai gerar doenças a população; educação,
porque tem que ter um programa de dentro da escola, e nas rádios para que os alunos e a
polução ajudem, e assistência social, porque no lixão tem pessoas vulneráveis a doenças, e
outros males do local, complementou dizendo que de imediato seja retiradas àquelas pessoas
dali, e que dê oportunidade de emprego na Prefeitura para aquelas pessoas, Caetité berço da
Educação não pode mais suportar este tipo de coisa. Também fez uso da palavra o Vereador
Dê Axé falando que há pouco mais de três anos, passando pela região do lixo, deparou com
caçambas e cavadeira abrindo uma vala no local, indagou de várias de pessoas pra que seria
aquela vala, e lhe informaram que era para fazer o aterro do lixo, e perguntou se seria
revestido de forma adequada para a colocação do lixo naquele local, não teve respostas na
época, e na Tribuna da Câmara comentou acerca da situação e solicitou da Comissão do Meio
Ambiente visita ao local, e o Prefeito Zé Barreira da época, depois do relatório da Comissão
recuou, e não colocou nenhuma caçamba de lixo ali. Falou sobre o problema, que a cada dia
vem agravando, e levando transtorno a Comunidade de Cachoeirinha, e da Vargem Formosa
que recebe toda a fumaça, quando é colocado fogo, e sua preocupação é com o revestimento e
o escoamento do chorume, e do gás, já que o lixo provoca perigo para o meio ambiente,
relatou também que a escassez de água em Caetité, é um problema seríssimo e se contaminar
o lençol freático é uma grande preocupação. Em seguida usou da palavra o Vereador Cura,
primeiramente comentando acerca do requerimento do qual é também um dos subscritores,
dizendo que quando o Vereador Cláudio Ladeia o procurou, infelizmente não pediu pra
aumentar, pois é uma situação de toda a administração fazer parte desta sessão, onde o mais
importante é o meio ambiente, saúde e educação, e o lixão é um reflexo da atual
administração, do descaso, do desmantelo, e o desrespeito, Caetité é uma das poucas cidades
do Brasil que anda de marcha ré, e o lixão não é diferente, e não está somente a deus-dará,
está a uma administração que não há, e não somente o lençol freático, mas também a todos
que passam por lá, agente comunitários, pessoas que não tem acesso à saúde, inalam a fumaça
tóxica e todos nós são culpados por esta situação. Não se pode botar a mão na cabeça de
alguém e dizer que o culpado foi um ou outro e quem estar, tem que fazer melhor do que foi
feito, pois isto não é de hoje, e enfatizando disse que Caetité hoje é um desmantelo, e isso não
é culpa de secretário, e nem de Vereador, é culpa dos administradores, os secretários são
convocados pelo cargo que está exercendo, mas quem assina é o Prefeito, e quem devia estar
aqui, é o Prefeito, e amanhã os vereadores vão estar mal falado por não ter tomado uma
posição, mas a posição estar aqui convocando a população sobre o direito de todos, mas quem
assina se exime, e se esconde da população. Em seguida fez uso da palavra o Vereador
Mário Rebouças, inicialmente falando do tema em debate e da sua grande importância para o
Município, ressaltando que o Vereador Julão fez um esboço muito importante e não teria nada
a acrescentar, e sabe-se do drama do remanejamento do resíduo sólido, o Brasil tem uma Lei
de 2010, com diversos prazos previstos para acabar com o lixão, e essa Lei foi sendo
empurrada com a barriga, pois até a capital federal ainda não dispõe de um aterro sanitário, e
isto é um desafio gigante, e mencionou que acabara de chegar a Casa, a peça orçamentária
para o ano de 2019, que apesar do valor, destina para a construção do aterro sanitário no
Município, não tem recurso garantido para sua execução, mas pelo menos verificou a
presença da problemática do saneamento e do aterro sanitário no orçamento, e isto é muito
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importante, e os Vereadores estão aqui para aperfeiçoar a peça orçamentária pra criar as
condições, e que o Município encara este problema e resolva porque é assim que a população
demanda e necessita. Dentre outros mencionou a situação do aterro de Caetité, dizendo que é
dramática, e solidariza com todos os moradores do entorno do lixão. Também fez uso da
palavra o Vereador Zacarias Nogueira, que no início da sua fala parabenizou o Vereador
Julão que assumiu de certa forma o início do lixão, quando foi determinada a retirada do Brás,
e desde aquele momento manifestou contra, não como vereador, mas como cidadão
caetiteense, e como diretor do Sindicato, e que o Vereador Julão junto ao grupo que
representa sabe, que foi levado o lixão para este local, com o argumento da construção do
aterro sanitário, e incluía também a construção da rede de esgoto sanitário, inclusive foi
começada a construção da lagoa de decantação. Destacou que lhe estranha muito, o Vereador
Cura ter mencionado que, quem deveria estar presente na sessão, é o Prefeito, e que embora
saiba da responsabilidade do Prefeito, e como vereador da base, defende o Prefeito nas coisas
que acha correto e questiona nas coisas que acha que não é adequada. No entanto a
convocação foi feita aos Secretários Municipais, que se acham presentes, e se o Senhor
Prefeito fosse convocado, com certeza estaria presente. E continuando, teceu alguns
questionamentos ao Secretário Rodrigo Gondim, quanto à discussão nas reuniões no lixão, foi
uma das alternativas da retirada definitiva do lixão daquele local, foi feito alguns estudos e
não se tem nenhum conhecimento da situação que foi levantada, ressaltou que desde 2009,
que está na Casa, e todo o ano tem o cuidado de fazer as emendas na busca de recursos para o
aterro sanitário, no entanto todas as discussões feitas nesta Casa é de conhecimento da
Comunidade Caetiteense, e das dificuldades que o Município tem de bancar sozinha essas
despesas, e não é só a situação do lixão, existe uma situação muito grave, que é a situação do
esgotamento sanitário, como a situação do Bairro Prisco Viana, com esgotos correndo a céu
aberto, e todas elas dependem de recursos do governo federal, e para que o Município possa
receber, precisa do Plano de Saneamento Básico, e o que tinha venceu desde dezembro do
ano passado. Entre outros relatos ressaltou que está com grande preocupação com a situação
do lixão, pois esteve lá neste dia, e viu o que está acontecendo está sendo feito de forma
inadequada, e detalhou como teria que ser feito, e indagou do Senhor Secretário se existe a
possibilidade de imediato de retirada definitiva do lixão daquela localidade. Em seguida usou
a palavra o Vereador João do Povo, dizendo que existem três gargalos em Caetité, e
justamente o lixão que é essencial para o Município, o Aterro Sanitário intermediário, e o
aterro controlado que tem que se lutar, lembrando que tem a Lei 12.305 de 2010, que fala de
todas as questões do lixão e do aterro sanitário, e na Bahia tem mais de trezentos municípios
com problema sério, e que é preciso ver também o local do lixo de material de construção, e o
Município tem que disponibilizar de imediato um local para isso, e enquanto a situação do
saneamento básico, a EMBASA, tem obrigação de distribuir água limpa e coletar água suja
para se tratar, e tem que cobra da empresa estas providências. Por último usou a palavra nesta
fase, o Vereador João do Anguá, que fez um apelo ao Secretário Rodrigo, para que dê uma
olhada melhor nas entradas de acesso a nossa Cidade, que está tendo uma verdadeira invasão
de dejetos de construção, sofás velhos, camas velhas, e outros tipos de lixos, que está
impedindo até as águas das chuvas escoarem, pois Caetité merece ser uma cidade mais limpa
e melhor tratada. Em seguida, o Senhor Secretário Rodrigo Gondim, solicitou da presidência
passar a palavra a palavra ao Senhor João Natálio, Engenheiro ambiental do Município, para
fazer alguns esclarecimentos técnicos, quando o mesmo dissertou acerca da situação,
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comentando acerca dos questionamentos dos senhores Vereadores, dizendo que foi feito um
projeto para tentar de imediato, resolver o problema da comunidade, e diante das dificuldades
de se fazer o aterro sanitário, foi proposto o aterro controlado, e que já foi feito na gestão
anterior, inclusive lembrado pelo Vereador Dê Axé, e o projeto inicial é que todo o material
ali depositado, seria depositado nas valas, e conforme foi depositado o lixo ocupou grande
área, a preocupação com relação ao chorume, colocar manilhas de cimento para que o gás
captado fosse jogado na atmosfera, e a prática adotada hoje em dia é para que a queima o
metano fosse transformado em bióxido de carbono e monóxido de carbono, porque causa
prejuízo menor na atmosfera. Os demais lixos seriam adotados uma forma diferente, assim
que houvesse espaço suficiente abriria uma vala na lateral da que existe, e todo chorume que
fosse gerado, seria retirado através de máquina para tratamento. Dentre outros relatos e
comentários diversos, apresentou algumas medidas para tentar resolver a questão do
momento. Continuando, usou a palavra o Senhor Secretário Rodrigo Gondim, inicialmente
respondendo a indagação do Vereador Cláudio Ladeia, dizendo que quando disse que ia
enterrar o lixo, não fez tomando uma decisão de forma arbitrária e sem conhecimento técnico,
e que a mesma Doutora Márcia Amorim que orientou o ex-secretário João Portela, esteve no
lixão a mais ou menos há um mês e meio, verificou que todas as seis hectares do lixão
encontrava-se totalmente tomada por montanhas e montanhas de lixo, e já existe uma vala
aberta, e ela lhe orientou que colocasse o material úmido, e em seguida, o material seco, e foi
garantida que existe estudo que absorve de setenta a oitenta por cento da umidade, e não fez
de maneira aleatória. O Vereador Cláudio Ladeia, em aparte rebateu dizendo que em
momento algum disse, que na entrevista do Senhor Secretário não foi feita estas ponderações,
pois foi taxativo e reafirmou da importância do vídeo ter ido ao ar de forma clara, pois o
Senhor Secretário foi taxativo em dizer que ia aterrar o lixo molhado, e em função desta
colocação é que se sentiu o direito e a obrigação de defender o meio ambiente, e o lençol
freático. Voltando com a palavra o Secretário Rodrigo Gondim, mencionou que quando
afirmou, talvez por não ter tido o esclarecimento devido, mas quando disse foi baseado no
fato de estar respaldado por uma técnica que assim orientou, e está fazendo dentro das
possibilidades. Também usaram da palavra nesta segunda fase os vereadores Julão, Cura,
Mário Rebouças, João do Anguá e Zacarias Nogueira, com outros questionamentos e
indagações a respeito do acondicionamento definitivo do lixo em Caetité, em local que não
vem causar danos a meio ambiente. Em seguida usou a palavra a Senhora Secretária do Meio
Ambiente, Italva Nery Rodrigues Cunha, dizendo que a sua vinda a esta Casa de certa
forma lhe tranquiliza, porque é uma forma de esclarecer a população acerca do lixão, o que
está sendo feito, o que está se pensando e qual direção está tomando principalmente na
questão ambiental. Dentre outros relatos destacou que desde que assumiu a secretaria, tem
buscado uma solução para o lixão, e que pudesse minimizar o impacto porque a solução
requer estudo e um custo muito maior e o Município ainda não dispõe de um Plano de
Saneamento Básico, e a solução encontrada foi essa e espera que venha minimizar o impacto.
Foi feita diversas ações dentro da cooperativa, buscado parecerias para que a COOPECICLI,
venha a ser totalmente independente do Município. Na oportunidade ressaltou que a
responsabilidade é de todos, e ficou alegre com a sessão, pois deixou claras as opiniões, e que
a Secretaria de Meio Ambiente está de portas abertas para que se possam encontrar as
soluções do meio ambiente. A questão do lixão como já foi dito há um ano, discutido com os
moradores, e chegou ao aterro controlado, que não é ideal, o ideal seria o aterro sanitário, mas
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significa por que não tem um ideal que não se faça um mínimo para resolver os impactos.
Quanto a TAC, não foi cumprido muita parte dele, aconteceu outras reuniões no Ministério
Público e o TAC foi fragmentado. Ultimamente foi assinado um TAC entre a Secretaria de
Meio Ambiente, e Secretaria de Educação, onde ficou assumida a responsabilidade da
educação ambiental no Município, da elaboração do Plano de Resíduos Sólidos e de
Saneamento. Dentre outros, informou que a FUNASA parou por falta de recursos, mas existe
a possiblidade de retomar esta atividade de elaboração dos Planos, já houve um avanço e
momentos bastante significativos através de reuniões. Voltou a fazer outros comentários o
Vereador Jairo Fraga, dizendo entre outros, que o Consórcio lhe traz preocupação, que pode
ser até bom, mas que não seja em nosso Município. Destacou também a respeito do Lixo de
construção, dizendo que não concorda, e a Prefeitura tem que tomar providências. O
Vereador Moacir do Sindicato, também usou a palavra, dizendo que observou os
pronunciamentos dos Vereadores e dos Secretários, e sabe que o problema não é só do nosso
Município, e na oportunidade, mencionou que tem que olhar o que é melhor para o povo, o
melhor é sentar todos, Prefeito, Secretários, Vereadores, órgãos do Estado e Federal, para
buscar resolver o problema, pois não adianta debater o problema e apontar culpados. É
preciso encontrar caminhos para que o problema do lixão possa ser resolvido, o que foi
colocado pelo Secretário é uma solução emergencial, mas como tiver as valas cheias, como é
que vai fazer. O Vereador Cura, após breves relatos finais, ressaltou que ficou satisfeito com
as explanações do Secretário Rodrigo e da Secretária Italva, e que Caetité, está às margens do
que merece. O Vereador Dá Axé, também fez outros relatos dizendo que, se já que vai fazer
o aterro que faça em um lugar adequado, pra evitar problemas futuro, e com retirada do canil
questionado pelo Vereador Julão e informado pelo Secretário Rodrigo, fica preocupado em
saber pra onde foi, e onde será levado os cachorros que ficam soltos no lixão, e já presenciou
a Prefeitura jogar lixo no Parque Paulo Jackson. O Vereador Deyvison, agradecendo o
Secretário por atender a convocação para tratar de tema de grande importância para o
Município, também o Engenheiro Ambiental João Natálio e Secretária Italva que disse que o
Vereador não está só para fiscalizar e conta com o apoio de todos para dar ideia e apresentar
soluções. Nesta fase ainda usou a palavra o Vereador Álvaro Montenegro, dizendo o que a
comunidade esperava uma palavra definitiva e qual a solução do lixão de Caetité, foi dito qu
ali não comporta mais, e se não comporta mais, tá em boa hora de começar pensar, porquê
estamos em dois mil e dezoito, a licença de obrigatoriedade é até dois mil e vinte, e foi
prorrogada por muitas vezes, e certamente será prorrogada novamente, pois apenas oito por
cento dos municípios brasileiros tem aterro sanitário, a quantidade de município é enorme e
Caetité não é diferente, e já que vai ter que fazer este investimento, porque não fazer um
planejamento, iniciar uma nova etapa, com novo lixão, talvez até remanejar o que está ali. A
questão social, não é só simplesmente o terreno do lixão, é que já está contaminando a Cidade
de Caetité, por estar muito próxima a Cidade, e aí está a necessidade de pelo menos buscar
uma solução, junto ao Executivo, Legislativo e a Comunidade e quaisquer outras entidades
que queira se pronunciar. Outra questão é a situação do Consórcio que na verdade é uma
enganação, pois quem vai querer receber lixo dos outros, não existe a menor possibilidade
deste Consórcio, pois não vai ter mesmo. Entre outros, disse que temos que resolver este
problema caseiro, a Câmara de Vereadores tem esta responsabilidade, trazer esta discussão
pra esta Casa. No Final a Secretária Italva Rodrigues, teceu outros relatos e agradeceu a todos.
Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente informou que chegou a Casa, oficio do
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Sindicato dos Servidores Públicos, solicitando espaço na Tribuna Livre na Sessão Ordinária
do dia 29 do corrente, para tratar da realidade enfrentada pelos Servidores Públicos e pedir
apoio a Câmara de Vereadores. Tendo o Senhor Presidente deferido, com a anuência do
Plenário soberano da Casa. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente Sessão, que depois de lida, discutida e aprovada vai assinada pelo
Senhor Primeiro Secretário, Vereador Joao da Silva Chaves, e pelo Senhor Presidente,
Vereador rual Rachid ernandes Santos. Sala das Sessões em 29 de outubro do ano de
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Obs:A ata original encontra-se arquivada na Câmara de Vereadores de Caetité,
devidamente assinada e rubricada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor
Presidente.
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