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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MIJMCÍPIO DE CAET1TÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 28 DE
JUNHO DO ANO DE 2018.
Aos vinte e oito 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 R.achid Fernandes Santos, declarou aberta a presente sessão, solicitando da
Secretaria da Mesa, as leituras das atas das Sessões anteriores, que por deliberação do
plenário sugerida pelo Vereador Alvaro Montenegro, ficou dispensadas as leitura e
consideradas aprovadas, em seguida foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo
Senhor Presidente. Expediente: 1 - Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e
Redação e Orçamento e Contas, da Câmara de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela
aprovação do Projeto de Lei n° 885 de 23 de abril de 2018 que "Dispõe sobre as Diretrizes
para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019 e dá outras
providências". Após a leitura, foi encaminhada para ordem do dia da presente sessão para
primeira discussão e votação. Não houve oradores para o pequeno expediente. No Horário do
Grande Expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Deyvison Andrade,
para fazer agradecimento por mais um período que vai passando, e pedindo a Deus bênçãos
sobre todos, não só agora, mas também no retorno das atividades para que possa fazer um
bom trabalho a toda população. Em seguida usou a tribuna o Vereador Julão, mencionando
acerca de mais um fim dos trabalhos legislativo e agradecendo a Deus por permitir que esteja
aqui dando satisfação ao povo que lhe deu quatro mandatos. Continuando, mencionou
também, que o Presidente da Casa pela sua relevância e comprometimento, está tendo
dificuldade mais uma vez, e em seu nome e do Legislativo e de muita manifestaçao do povo
solicita a transmissão das sessões, e que dê a chance a população ouvir os pronunciamentos da
Casa. Dirigindo a alguns vereadores da situação, principalmente ao líder do Senhor Prefeito,
que tem recebidos inúmeras reclamações e uma denúncia de Lagoa Comprida, Lagoa dos
Bois, Lagoa das Virgens, onde o ônibus que faz essas linhas conforme reclamação do
motorista está com pneus ruins, da linha Coletivo Real, e que na greve dos caminhoneiros
estourou um pneu e ficou doze dias sem rodar, e agora estourou outro, e o povo tá com medo
e pedinto providências, e pelo zelo que tem pelo povo, tem certeza também que vai ser
resolvido, e que pede socorro porque a qualquer momento pode aconteceu uma tragédia. O
Vereador Alvaro Montenegro o aparteou, indagando se o colega da tribuna tem
conhecimento se o ônibus faz parte da frota da Prefeitura ou se é contratado? O Vereador
Julão respondeu que é Coletivo Real, cuja linha sai da Serragem, Lagoa dos Bois, Vargem,
Baixão, Lagoa Comprida até Santa Luzia. Ainda com o aparte o Vereador Alvaro informou
que este ônibus, Coletivo Real, não transporta alunos, e o carro que transporta alunos que sai
da Serragem, é o ômbus amarelo e o motorista é Fernando e deve ter causado alguma dúvida,
mas vai averiguar e trazer uma resposta. De volta com a palavra o Vereador Julão informou
que está trazendo o que foi levado ao seu gabinete. Falou ainda que recebeu uma informação
de uni cidadão pelo zap, reclamando que pagou o IPTU um mês depois de vencido e veio com
acréscimo de cinquenta por cento, o que é um absurdo. Mais uma vez o Vereador Alvaro
informou que isto lhe causa estranheza, pois a Prefeitura está recebendo o IPTIJ, inclusive
com isenção, e parcelando para aqueles com um maior volume e mais quantidade. O Vereador
Julão, respondeu que vai esperar chegar a suas mãos para então tomar um posicionamento.
Por fim disse que está falando em nome de muitos funcionários e colegas de escola,
reclamando do décimo terceiro salário, e dos garis que teve seus salários diminuídos em quase
trezentos reais, e ouviu a coletiva do Prefeito que disse que vai gastar quatro milhões de
pavimentação asfáltica, e isto significa que os outros oitocentos e tantos mil vai ser gastos em
outros destinos. Por último usou a Tribuna o Vereador Alvaro Montenegro, inicialmente
desejando aos colegas e aos munícipes a felicidade do dever cumprido com o encerramento
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dos trabalhos neste período, fazendo com que Caetité seja referência, e a Câmara cumprindo
com as suas responsabilidades. Continuando solidarizou com o colega Cláudio Borges, pelo
passamento da sua sogra, sentida por toda esta Casa, e propôs Moção de Pesar através da
Câmara a família enlutada. Continuando, mencionou que tem ouvido e recebido alguns áudios
de coisas que antigamente quando não se resolvia no legislativo, no executivo e nas
secretarias, iam pra Rádio Educadora, mas nos últimos dias, mudou de endereço que é a
Rádio Fm de Guanambi, e não tá tendo muito o que fazer em Guanambi, o locutor tem
usufruído disso pra estar fazendo sensacionalismo e fazendo com quê, lê as questões sem
saber a veracidade dos fatos. Na ocasião citou o que ocorreu com um cidadão que saiu de
gabinete em gabinete pedindo ajuda para comprar uns óculos e também na supracitada Rádio,
em seguida o Vereador Cláudio César foi àquela emissora, e fez uma série de denúncia, e
pronunciamentos, esperando que o executivo de Caetité, se pronunciasse, e indignado indagou
oque é que o executivo de Caetité tem que se pronunciar numa Rádio de Guanambi? Pois se
quisesse pronunciar teria que ser numa Rádio de Caetité, para a comunidade caetiteense, pois
em sua opinião essas pessoas estão denegrindo a imagem de Caetité. O Vereador Julão o
aparteou dizendo, que o Vereador Cláudio Ladeia, não se encontrava na Sessão, e como seu
líder, esclareceu que infelizmente Pajeú não está recebendo o sinal da Rádio Educadora de
Caetité, e por isso não só Cláudio, e às vezes usa a emissora de Guanambi para dar satisfação
àquela parcela da população que não está recebendo o sinal de Caetité, e da mesma maneira
ele esteve na Rádio Educadora de Caetité. De volta com a palavra, o Vereador Alvaro
Montenegro, disse que o vereador tem de cobrar e ressaltou que as estradas de Santa Luzia
tem que serem refeitas imediatamente, e o Prefeito sabe disso, e tá correndo atrás, e vai
implantar ouvidoria para poder chegar aos seus ouvidos os reclames do povo de Caetité, e por
fim anunciou que recebeu um comunicado do deputado Vitor Bomfim, solicitando fazer uma
indicação para implantação do programa de universalização da telefonia celular ainda este ano
com prazo de cento e oitenta dias, a telefonia móvel que vai ser obrigado a sua implantação
em todos os distritos de Caetité. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação a
Moção de Pesar proposta pelo Vereador Alvaro Montenegro pelo falecimento de Dona Benta,
sogra do Vereador Cláudio Borges, tendo a mesma sida aprovada por unanimidade dos
presentes. Ordem do dia: Em primeira e segunda discussão foi anunciado o Projeto de Lei n°
885 de 23 de abril de 2018 que "Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei
Orçamentária para o Exercício de 2019 e dá outras providências". Na oportunidade, o
Vereador Alvaro Montenegro requereu interstícios nas votações da matéria, o que foi
acordado por todos. Discutiram a matéria, os vereadores Alvaro Montenegro, Mário Rebouças
e Julão. Colocada em votação a proposição do Chefe do Executivo, foi aprovada em primeiro
e segundo turno pela unanimidade dos presentes. Em seguida, o Senhor Presidente autorizou
o encaminhamento para sanção do Senhor Prefeito. 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 Sano. Sala,
das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 28 de junho do ano de 2018./900

"
/

2018.12.28 09:56:57

Praça Rodrigues Lima, n. 210~ Centro -Caetité - Bahia CEP 46.400-000

