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ATA DA 23* SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO DE 2018.

Aos vinte e sete 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:
1 - Leitura dos pareceres das comissões de justiça e redação e de educação e cultura da
câmara de vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do projeto de lei n°. 892,
de 03 de agosto de 2018 do senhor Prefeito Municipal, que revoga o título 1V (art. 29 e
parágrafos), da lei n° 834, de 19.06.2018 e dá outras providências. Após a leitura, o
vereador Julão requereu vistas da matéria; 2- Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 850
de 22 de agosto de 2018, de autoria do vereador Jurandi Colombo Lemos Filho,
considerando como Rua Professora Helena Lima Santos, o trecho compreendido entre a rua
em referência e a Av. Woquiton Fernandes Teixeira em nossa cidade. Na oportunidade o
Vereador Cura, requereu da Mesa depois de ouvir o Plenário, para que a sua proposição, foi
apreciada ainda nesta Sessão, com a dispensa do Parecer e outras formalidades, justificando
que trata-se de matéria passiva, que visa apenas legalizar aquela artéria já de conhecimento
público. Com anuência do Plenário, o Senhor Presidente encaminhou para a Ordem do Dia da
Sessão. 3- Leitura da Moção de Parabéns ao Sindicato dos Trabalhadores de Caetité,
pelos 40 anos de história e de luta pelos direitos do homem do campo, proposta pelo Vereador
Zacarias Nogueira em nome da Câmara Municipal. Depois de lida, o Senhor Presidente,
colocou em discussão. O Vereador Alvaro Montenegro, parabenizou e solicitou que a moção
fosse assinada por todos; o Vereador Julão, manifestou favorável, mas ponderou dizendo que
tem acompanhado a luta camponesa por várias vertentes, primeiro como professor de história
e foi um dos assuntos que discutiu com seus alunos dentro da sociologia, dizendo que a liga
camponesa começou na serra do nordeste no Julião, e vem acompanhando no ângulo político,
ressaltando que o Sindicato de Caetité, é ponderado, pé no chão, tem defendido a sua bandeira
de luta, mas não tem patrocinado exagero, e acompanhou a criação do sindicato, e apesar do
seu pai não militar numa sigla partidária de esquerda, ele foi uma das pessoas mais socialista e
mais trabalhista que conheceu, e acompanhou nos primeiros momentos a luta de César ladeia
sempre incentivando a independência dos grupos sociais, e por fim finalizou parabenizando o
Vereador Zacarias Nogueira pela iniciativa e ao Sindicato pela homenagem. Os Vereadores
Mário Rebouças, e Jairo Fraga também comentaram parabenizando também o Sindicato e o
Vereador Zacarias. O Vereador Cura, depois de parabenizar também, registrou o seu apoio,
acompanhando o líder Julão na aprovação. O Vereador Moacir do Sindicato, manifestou
parabenizando o Vereador Zacarias, dizendo que fica a vontade em falar do Sindicato, e
solidarizando com o que foi falado pelo Vereador Julão, acrescentando que o seu
pronunciamento veio engrandecer cada vez mais o trabalho que o Sindicato vem fazendo no
Município de Caetité. Por fim o Vereador Zacarias Nogueira, agradecendo, disse que ficou
satisfeito pela manifestação do dos seus colegas pelo interesse de assinar e votar a Moção.
Colocada em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. 4 - Leitura da indicação n°
99/2018 de autoria do vereador Jairo Fraga Teixeira, indicando ao senhor prefeito
municipal, Aldo Ricardo Cardoso Gondim, a construção de banheiros e vestiários na
quadra da Praça Benjamim Teixeira, neste Município; 5 - Leitura da indicação n°
100/2018 de autoria do vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao senhor
prefeito municipal, que seja construída a ponte que liga as comunidades de juazeiro e são
Timóteo, neste Município; 6 - Leitura da indicação n° 101/2018 de autoria do vereador
Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao senhor prefeito municipal, que seja
realizada a limpeza da barragem na comunidade de pau ferro (juazeiro), neste
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Município; 7- Leitura da indicação n° 102/2018 de autoria do vereador Arual Rachid
Fernandes Santos, indicando ao senhor prefeito municipal, que seja realizada a limpeza da
barragem na comunidade de frios, (Juazeiro), neste Município; 8 - Leitura da indicação n°
103/2018 de autoria do vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao senhor
prefeito municipal, que seja realizado o serviço de recuperação das estradas das seguintes
comunidades: Barreiro, Riacho da Vaca e Contendas, neste Município. Depois das
indicações lidas, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os
devidos fins. Pela ordem o Vereador Zacarias Nogueira, requereu a inversão da pauta, o que
foi concordado pelo Plenário e pela Mesa. Ordem do Dia: Em única discussão e votação, foi
aprovado por todos, o Projeto de Decreto Legislativo n° 850 de 22 de agosto de 2018, de
autoria do vereador Jurandi Colombo Lemos Filho, considerando como Rua Professora
Helena Lima Santos, o trecho compreendido entre a rua em referência e a Av. Woquiton
Fernandes Teixeira em nossa cidade. No Pequeno Expediente fez uso da Tribuna o Vereador
Cura, falando que no último sábado esteve entregando a Comunidade da Tabua um trator
agrícola que beneficiará cerca de dezoito comunidades, tal trator foi conseguido através do
então Ministro lmbassaí que hoje pleiteia a sua reeleição na Câmara Federal. No Grande
Expediente fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Jairo Fraga, parabenizando a
todos os envolvidos nos festejos da mandioca em Maniaçu,, aos grupos de montarias que
abrilhantaram a festa e também aos carreiros. Destacou que alguns dias atrás teve a entrega da
quadra Benjamin Teixeira e já começou a ser realizada a copa da ladeira com público bastante
grande. Seguiu falando, que o Vereador Dê Axé sempre tem feito cobrança do lixão em nossa
Cidade e esteve lá averiguando os questionamentos do Vereador que são pertinentes, tem que
ser tomada as devidas providências, esteve com a Secretária de Meio Ambiente onde a mesma
apresentou um projeto de aterro controlado para aquela localidade, e solicitou a todos os
Vereadores para que na próxima reunião com o Prefeito possa levar isso como pauta. Dentre
outros comentários, disse que lixão não é meio de sobrevivência, o lixão tem que ser fechado,
e ter guarda, e o galpão nem deveria existir. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador
Julão, que parabenizando, falou da sua apreciação ao trabalho do Sindicato, além de
promover a consciência sindical e atividades voltadas para manutenção do homem do campo,
a preocupação social humanitária que o sindicato está desenvolvendo. Informou ao Vereador
Jairo Fraga que até quem em fim chegou um Vereador de bom senso na Tribuna, justamente
sobre questão do lixão, quando a administração passada foi ameaçada de multa para tirar o
lixão de lá porque estava contaminando o lençol freático e foi escolhido aquele local, que não
é que não tem impacto ambiental, mas era o que tinha no momento e a população
circunvizinha está sofrendo, mas tem que tomar as providências, e em relação ao galpão vem
falando há muito tempo, mas achavam que era politicagem. Em aparte o Vereador Jairo disse
que a reciclagem tem que começar em casa, na cidade tem pontos de coletas, e conscientizar
as pessoas para evitar esse tipo de problema. Novamente com a palavra o Vereador Julão,
falou que é professor de ética e cidadania ambiental dentro do CETEP, e sempre fala com
alunos e educação ambiental é uma compra de consciência da hora que nasce até quando
morre, mencionou que sempre está sendo abordado na rua e questionado se Vereador pode ter
dois cargos de confiança, depois que a Senhora Vice-Prefeita foi nomeada como Secretaria, o
que não é ilegal, ela tem direito legal de escolher qual vencimento vai ficar. Em outras
situações na lei de 2013, das disposições preliminares, primeiro ele diz o que é um servidor
público e o que é funções de confiança e é vedada acumulação remunerada de duas ou mais
funções de confiança, e em Caetité tem é muita gente com dois cargos de diretor. Em aparte o
Vereador Jairo, destacou que a vice-prefeita, assumiu cargo de Secretária e optou pelo
salário de vice-prefeita. O Vereador Zacarias Nogueira, também o aparteou dizendo que na
nomeação, o Prefeito decretou que o salário que seria de pagar a secretária fosse destinado ao
Fundo de Cultura, que tem várias entidades que compõem esse Conselho. Novamente com a
palavra o Vereador Julão disse que espera que esse Fundo não venha beneficiar um ou dois
cargos de confiança. Por fim comentou dentre outros, que a Festa da Mandioca perdeu o
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intuito, recebeu um telefonema falando que a festa foi muito bonita, mas para fazer festa tem
que ter banheiro, e não tinha água para povo usar, assim como no banheiro do mercado de
Caetité, a obra do mercado parou, começou a fazer banheiro de Pajeú, mas precisa terminar e
esta faltando medicamento na farmácia básica. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador
Marcílio Teixeira Alves, que após as saudações iniciais, parabenizou os organizadores da
Festa de Maniaçu, dizendo que esteve no domingo com a Deputada Fabiola Mansur e o
Vereador João do Povo, foi uma festa participativa, e disse ao Vereador Julão, que concorda
com sua explanação acerca da festa, e mais uma vez colocou seu nome como festeiro e deram
lhe rasteira de novo, e uma de suas propostas que já falou com a professora Betânia e Cláudia
é trazer rodas de farinha para Maniaçu, para ver o processo. O Vereador Alvaro
Montenegro, em aparte indagou se tem ciência de como foi feito o sorteio da bandeira.
Novamente com a palavra o Vereador Marcílio, disse que não teve sorteio. Seguiu
destacando que quinze dias atrás esteve na Tribuna falando sobre os agentes de trânsito e não
retira uma única palavra do que foi dita, alguns o questionaram na rua e disse que a culpa
dessa maneira de se trabalhar não é deles, mas de quem coordena e que tinha visto uma cena
que um agente foi desrespeitado pelo ex-prefeíto da região, e os agentes falaram que já
aconteceu algumas vezes de entrar em contato com a polícia militar e a polícia dizer que não
podem fazer nada porque não foram notificados, porém, os agentes relataram que a Prefeitura
disse que eles não tem direito de notificar. Em aparte o Vereador Julão, questionou o quanto
já arrecadou da zona azul, quanto foi para Município e para qual conta, e que não está
multando porque não tem instrumento de recolher a multa. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Mário Rebouças, parabenizando os organizadores da Festa da Mandioca em
Maniaçu. Em relação à zona azul, ressaltou que o processo licitatório foi feito e a empresa que
ganhou comprometeu a passar para o Município 31,01% do que for arrecadado, no dia 19
houve o primeiro repasse para Município no valor de dezessete mil, e setecentos e um reais e
está no momento de readequação e muita coisa para ser melhorado. Continuou, falando sobre
o debate nacional, que são as eleições que se aproximam, e fez registro da postura da Rede
Globo de Televisão em relação à candidatura do Presidente Lula na cobertura dos jornais, em
especial do Jornal Nacional, a Rede Globo que apoiou o golpe militar, que já fez sabotagem
em debate para Lula quando disputava com Coilor, e agora mais uma vez vem demostrando
uma perseguição ao referido candidato, excluiu da sua cobertura jornalística a campanha do
Candidato Lula, que apesar de estar preso é a campanha que mais arrasta multidão, e o seu
vice Fernando Haddad tem representado e manifestado seu programa de governo, mobilizado
massas e a Globo não faz essa cobertura. Finalizou destacando que o ex-prefeito Zé Barreira
pré-candidato a Deputado Estadual realizará reunião sobre as eleições. Em aparte o Vereador
Julão, questionou o porquê está em vários Estados golpistas aliados com os Petistas, e
PMDB. De volta com a palavra o Vereador Mário, mencionou que a observação é muito
importante, mas não tem fundamento com a realidade, houve no PMDB uma federação de
pensamentos, não só uma sigla. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Moacir do
Sindicato, agradecendo em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aos pares pelas
manifestações de aplausos e parabéns pela passagem do aniversário de quarenta anos de
fundação, e parabenizou o Vereador Zacarias pela moção de parabéns apresentada. Agradeceu
também, em nome da Cooperativa pelo projeto aprovado na sessão anterior. Seguiu tecendo
comentários sobre o trabalho grandioso, como o PRONAF, com a parceria com 11455, apoio
jurídico para pessoas que não consegue pagar advogado, mobilização de direitos trabalhistas,
apoio as cooperativas, dentre outros, que o Sindicato faz a todos filiados, e segurados
especiais. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Zacarias Nogueira, também
parabenizando o Vereador Moacir do Sindicato pela explanação sobre os trabalhos do
Sindicato e parabenizou os organizadores da festa em comemoração aos quarenta anos de
fundação. Em aparte o Vereador Moacir, registrou que foi entregue no evento, pelo Sindicato
dos Trabalhadores cem mil mudas de palmas e vários brindes. De novo com a palavra o
Vereador Zacarias, falou sobre a situação do lixão, e que conseguiu uma reunião com o
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Prefeito e assegurou que a Secretaria de Meio Ambiente terminaria a elaboração do projeto do
estudo do aterro controlado e determinaria de imediato à Secretaria de Recursos Públicos para
fazer o serviço, porque não é mais possível que os moradores daquela região continuem
sofrendo com a situação da fumaça que é o que mais incomoda e tem causado problema de
saúde. Seguiu falando que foi na sexta-feira em uma audiência que discutia sobre plano de
elaboração ambiental e foi feito uma denúncia por uma professora do Bairro Prisco Viana
acerca do esgoto a céu aberto e durante essa semana fará uma visita no local para ter um
maior conhecimento da situação, e a necessidade da cidade ter um plano de saneamento
básico. Finalizou falando sobre a Festa da Mandioca em Maniaçu e sobre os comentários dos
Vereadores Marcílio e Alvaro em relação ao sorteio do festeiro, e o que estranha é que nos
dois anos anteriores fez uma indicação, e no ano passado o Prefeito Aldo disse que a partir
desse ano seria a Prefeitura Municipal que faria a Festa, e espera que a festa seja feita através
da Secretaria de Cultura, e que os grupos continuem abrilhantando a festa e tenha realmente
um apoio na produção da mandioca. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Alvaro
Montenegro, tecendo comentário sobre o lixão que está uma situação intolerável, mosca
tomou conta de toda região, e mencionou que circulou um vídeo que o Vereador estava
desfilando com o Deputado José Rocha na festa de Santana atrás dos votos e não faz o aterro
sanitário, porem não foi um dia na festa, e esse aterro é uma luta de muitos tempos e de todos
os Prefeitos que passaram por Caetité. Em aparte o Vereador Dê Axé,falou que vai completar
seis anos de mandato e sempre vem questionando essa questão do lixão, agora também tem
outros Vereadores fazendo o mesmo, e pediu para quando vê o Prefeito, pedir para fiscalizar
também as margens da rodovia, O Vereador Cura, também o aparteou dizendo que teve o
prazer de fazer parte de uma abertura de um consórcio na Chapada e viu que não funcionou e
a mesma coisa é a regulação da saúde do Estado, que tem que ser regulado em Vitória da
Conquista para ser internado no Regional, o consórcio pegou todas as verbas do Município.
Novamente com a palavra o Vereador Alvaro, disse que inclusive abaixo do Cemitério na
Escadinha está acontecendo a mesma coisa, saída de Brumado também, e nas ruas da cidade
também. E é um absurdo que tem moradores que parece esperar o caminhão de lixo passar
para depois colocar sacolas de lixo. Fez registro, que foi convidado a participar da candidatura
de Pajé na praça, e foi prestigiar, ver as propostas de Célia Sacramento candidata a
Governadora da Bahia, vice-governador, Deputado Estadual e Federal, mas a pauta da reunião
foi os Vereadores, os processos e o subsídio, foram chamados de mentirosos, e foi falado o
que é verdade de equipamentos e medicamentos que está faltando na UPA, mas está cobrando
do Prefeito, porém está complicado porque tem mais de trinta dias que Vereador não tem
acesso ao Prefeito. Falou ainda acerca das eleições, e não foi nos festejos de Maniaçu, e
muitas pessoas o questionaram o motivo de não ter ido, porque não queria tirar foto com Zé
Barreira, mas todo mundo sabe do seu apoio a Vitor Bonfim e José Rocha, e chamou atenção
para escolher e pensar nos candidatos e propostas para Caetité. Finalizou parabenizando a
Comunidade de Maniaçu pela festa e a todos os organizadores em nome de Benjamin Fueiro.
Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente, declarou encenada 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. Sa4as Sesões da Câmara de
Vereadores de Caetité, em 03 de setembro do ano,e 2018.
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