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ATA DA 26 SESSÃO O1wirÁiuA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAET1TÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO DE
2018.
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 De acordo o que estabelece o Artigo 176° e parágrafos do
Regimento Interno da Casa, o Senhor Presidente anunciou a Constituição da Comissão
Especial, que presidirá o procedimento de julgamento das Contas da Prefeitura
Municipal de Caetité do Exercício Financeiro de 2016 de responsabilidade do Ex-Gestor
José Barreira de Alencar Filho. Processo TCM n° 07477e17. O Vereador Alvaro
Montenegro, se julgou impedido por ter laços de parentesco com o ex-gestor. Foram sorteados
os Vereadores Moacir José dos Santos PT, Jairo Fraga Teixeira PCd0B, e João da
Silva Chaves PSB. Em seguida, os Vereadores sorteados, se reuniram e elegeram entre si, o
Presidente, o Relator e o Membro que formou a Comissão de Tomadas de Contas, que ficou
da seguinte maneira: Presidente, Jairo Fraga Teixeira PCd0B; Relator, Moacir José dos
Santos PT, e João da Silva Chaves PSB; 2 Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n°
854 de 18 de setembro de 2018, de autoria do Vereador João da Silva Chaves, que dá
denominação de Rua Chico da Usina, a Rua 02 do Loteamento Sambambaia, no Bairro
Santa Rita, neste Município; 3 Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 855 de 18 de
setembro de 2018, de autoria do Vereador Jairo Fraga Teixeira, que dá denominação de Rua
Joaquim França Bonfim, a uma das artérias localizada no Bairro Rancho Alegre, em nosso
Município; 4— Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 856 de 20 de setembro de 2018,
de autoria do Vereador João Fernandes de Carvalho, que dá denominação de Rua Plínio
Rodrigues, a uma das artérias localizada no Bairro Santa Rita, nesta cidade. Após a leitura
dos Projetos de Decretos Legislativos, o Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de
Justiça, exarar parecer; 5 Leitura do Requerimento de autoria dos Vereadores Cláudio
César Teixeira Ladeia, Júlio César Teixeira Ladeia, João Carlos da Silva Fernandes,
João Fernandes de Carvalho e Jurandi Colombo Lemos Filho, requerendo do Senhor
Presidente que seja convocado o Senhor Secretário de Infraestrutura Rodrigo Lim
Gondim, a Secretária de Meio Ambiente a Senhora Italva Nery Rodrigues Cunha da
Mercês, e convidar o Ex-Secretário de Meio Ambiente o Senhor João Portela para
prestar informações a respeito do lixão. Colocada em discussão e votação, o requerimento
foi aprovado por todos os Senhores Vereadores presentes, e o Senhor Presidente determinou a
convocação para a próxima Sessão. 6 Leitura da Indicação no 111/2018 de autoria do
Vereador João Fernandes de Carvalho, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a
instalação de quebra-molas na Comunidade de Anguá, nas proximidades do Anguariu's,
em nosso Município. Em seguida, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao
Senhor Prefeito para os devidos fins. Depois da leitura das matérias o Senhor Presidente, teve
que retirar da Sessão, e o Senhor Vice-Presidente assumiu a direção dos trabalhos. Nenhum
vereador fez uso da Tribuna no Pequeno Expediente. No Grande Expediente, fez uso da
palavra em primeiro lugar, o Vereador Alvaro Montenegro, informando que neste dia
conseguiu urna ligação com o Diretor da 1NB Adauto Seixas com a finalidade de poder liberar
água da barragem com carro pipa para molhar estrada, e o Secretário de Serviços Públicos,
Rodrigo Gondim, assegurou que mandaria a patrol para fazer a estrada entre Maniaçu até
imediações da INB, e o Senhor Adauto prontamente colocou a disposição do Município.
Seguiu falando, que esteve em Riacho da Vaca, onde foi instalada pela prefeitura uma caixa
d'agua que no passado era abastecido pela INB e inexplicavelmente de uma hora para outra, a
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caixa está seca, nem a Prefeitura coloca, nem a INB, e a comunidade fica sem água e solicitou
que seja feito a viabilização do abastecimento para aquela Comunidade, já na Comunidade do
Quesenque um cidadão se prontificou a colocar a caixa a disposição, recebia do Exército, e de
um momento para outro deixa de receber por uma questão de alegação que água não estava
sendo distribuída nem estava sendo utilizada, e tinha que ser colocada em outro reservatório
de outra pessoa que hoje não dá acesso à comunidade, isso vem acontecendo na maioria das
localidades que o Exército abastece. Esteve também nas proximidades de Campinas e está do
mesmo jeito, a água vem e desaparece, não sabe para onde vai, e solicitou informação pra
saber qual a finalidade do Projeto do Exército, pois a demanda do Município é grande no
quesito de água, assim como o abastecimento do caminhão pipa. Dentre outros comentários,
destacou que conseguiu através de emenda parlamentar acerca de dois/três meses atrás, para
que pudesse pelo menos fazer limpeza de tanque, aguadas e perfuração de alguns poços
artesianos através da CODEVASF, mas não está decolando. Falou também, que ficou bastante
preocupado, e tem notado a quantidade de gambiarra que foi projetado por políticos de Caetité
e Lagoa Real. Finalizou dizendo que teve o privilégio de conseguir um furo de um poço
artesiano na Comunidade de Baíxão, e por infelicidade o poço não passou de trezentos litros
de água, mas levou um geólogo e este deu esperança que possa aumentar a vasão. Em
seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia, parabenizando o Vereador Alvaro
Montenegro pela tentativa, mas o que fizeram na Comunidade de Baixão é um crime, cinco
poços artesianos num reduto de menos de mil metros quadrados, onde a solução já existe, um
poço furado de evasão de vinte e cinco mil litros, e o que precisa é negociar com o Senhor
Aparecido, tem um sistema montado por Moacir e até hoje está lá, e as caixas sem instalar.
Em aparte o Vereador Moacir do Sindicato, disse que concorda que o poço está lá e não foi
instalado pela Coelba, mas tem cobrado, assim como, o poço da comunidade de Campinas
que foi perfurado e não foi instalado na rede, apenas um tem acesso. O Vereador Cláudio de
volta com a palavra, mencionou que há um equívoco e o poço do Senhor Deca está instalado e
foi doado por Doutor Ricardo. Em aparte o Vereador Alvaro, ressaltou que existe cerca de
três poços artesianos na mesma natureza, faltando eletrificação, e o poço do Baixão, a
prefeitura solicitou a ligação, mas a Coelba não aprovou, pois o padrão está dentro de uma
propriedade particular, e o poço da Campinas foi perfurado pela Codevasf, não crer que tenha
sido doado por Doutor Ricardo a ninguém particular, e o cidadão se apropriou, e o outro poço
da Pedra Grande da mesma natureza. Novamente, com a palavra o Vereador Cláudio,
pontuou que o poço do Vereador Moacir não foi instalado por falta de um padrão, e a
realidade é que existe poço demais numa área pequena, dentre outros comentários disse que
os pneus da ambulância de Caetité está lamentável e parabenizou os Vereadores Jairo Fraga e
Marcílio Teixeira, que conseguiram uma ambulância nova, mais já tem mais de quatro meses,
e não saiu para trabalhar para não prejudicar a candidatura do ex-prefeito e pediu ao Vereador
Jairo que renomeasse o motorista, tirar da função de gari e colocar como motorista. Disse ao
Vereador Mário Rebouças, que em relação às duas obras que cobrou da placa, já tem noventa
por cento pronta, no valor de 250 mil e até hoje a firma só recebeu 60 por isso está parada.
Destacou que semana passada foi realizada reunião com os Presidentes das Associações e com
o ex-prefeito, pedindo para não votarem em candidato de fora, e por quem nunca fez nada,
mas deveria ter pedido também para não votar em candidato que afundou Caetité, com doze
milhões de dívidas, deveria era fazer reunião com os agentes de saúde e falar que vai pagar o
PMAQ. Finalizou falando, que a contrapartida da INB proposta pelo rima e até hoje não
fizeram nada. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Jairo Fraga, lamentando a perca
de dois funcionários públicos, e solidarizou com os familiares pela perda dos entes queridos.
Teceu relatos acerca das ambulâncias que foram entregue a Comunidade de Pajeú do Vento e
a do Município. Seguiu falando sobre problema da falta de água, e das dificuldades e várias
cobranças e em relação a Baixão de Santa Luzia, o que falta é atitude, vontade de resolver as
coisas e que a secretaria de recursos hídricos tomem providências, assim como em outras
localidades. Em aparte o Vereador Julão, questionou se está sabendo do problema do
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Aguani. Novamente, o Vereador Jairo, disse que tem sim conhecimento, e esteve com ele e a
Secretária e a Prefeitura e já tem três meses de salário atrasado, indo para o quarto mês. Em
aparte o Vereador Cláudio Ladeia, falou que mais desumano ainda, é dividir um salário
entre três/quatro poceiros e ainda pagar atrasado. O Vereador Mário Rebouças, em aparte,
pontuou que nossa região é castigada pela seca, tem observado o esforço do gestor, mas tem
que cobrar e solucionar esse problema imediato. Novamente, o Vereador Jairo, destacou que
uma das coisas que ainda segura o homem no campo, é água e energia, mas precisa de
planejamento, de organização e na prefeitura hoje não tem um projeto, então infelizmente não
será resolvido. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Dê Axé, tecendo comentários
sobre a água em Caetité, e que agora vai ficar feliz, porque os Vereadores estão acordando e
não tampando o sol com a peneira. Mencionou que Caetité tem um projeto sim, apresentado
em campanha política que adutora abasteceria toda região, mas a região do Paulo, uma boa
parte da cachoeirinha não tem água. E sobre a gambiarra falada pelo Vereador Alvaro, tem
vereadores que fazem, e nem passa pela Secretaria. Em aparte o Vereador Cláudio Ladeia,
disse que bomba queimada é triste, porém mais triste ainda é quando o poceiro faz de má
vontade, coloca para uns e não coloca para outros. Novamente, o Vereador Dê Axé, falou de
localidades que não tem água, e dos poceiros que não estão recebendo. Em seguida, fez uso da
palavra o Senhor Presidente em exercício, Vereador Zacarias Nogueira, que em breves
relatos falou da situação que envolve a água em nosso Município, dizendo que nos mandatos
passados através da CERB conseguiu a perfuração de poços e sistema de construção de
abastecimento, dentre outros comentários falou sobre pedidos de água para abastecer com
carro pipas, dizendo que o Prefeito tem que tomar providências urgentes, porque sem água
ninguém vive. O Vereador Jairo Fraga, também teceu relatos, dizendo que em suas
caminhadas, esteve em Macaúbas, e em toda Zona Rural tem sistema de água encanada, o
morador paga uma taxa de dez reais por residência, lá tem planejamento, e diretrizes, e dá
condição para homem do campo. O Vereador Dê Axé, destacou que quando foi feito o
convênio com a Embasa, foi o primeiro Vereador a subir na Tribuna pra falar que colocou
água onde já tinha, e aconteceu isso na Cachoeirinha, e no Maciel não tem água, por falta de
gestão. Também o Vereador Alvaro Montenegro, informou, que precisa sim, resolver os
problemas. E na comunidade de Impoeira, os moradores estão pleiteando água por parte da
embasa. O Vereador Cláudio Ladeia, destacou que a embasa quer cobrar a instalação, quer
cobrar pelo preço da água e não quer ter a responsabilidade de fazer o abastecimento. O
Vereador Julão, também fez uso da palavra, falando que nossa região tem passado por
questões hídricas, mas tem poços com vasão elevada, onde tem um poço nas imediações de
Ilha, e Mata, que tem tirado muito água por dia, e o que acontece é mesmo falta de gestão, e
não por falta de água. 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 Santos. Sala das
Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 22 de outubro do ano de 2018.
g~, 4í

&UtA~7

'C4/

09:57:05
Praça Rodrigues Lima, n. 2 10- 2018.12.28
Centro Caetité
- Bahia CEP 46.400-000
-

