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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 29 DE
OUTUBRO DO ANO DE 2018.
Aos vinte e nove 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 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, em tempo, o Vereador
João do Povo requereu da Mesa depois de ouvido o Plenário, para que a ata anterior fosse
considerada como lida de aprovada. Colocada em votação a petição do Senhor Vereador, a
mesma foi aprovada, com os votos contrários dos Vereadores Julão e Cláudio Ladeia, e em
seguida foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente. Expediente: 1
- Leitura do Projeto de Lei n°. 896, de 22 de outubro de 2018 do Senhor Prefeito Municipal,
que Promove a substituição da Lei Municipal n° 749, de 10 de maio de 2013, por uma
nova Lei Geral da Microempresa (MIE), da Empresa de Pequeno Porte e do
Microempreendedor Individual (MEl), do Município de Caetité, em face das alterações
implementadas na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, pela
Lei Complementar Federal n° 147, de 7 de agosto de 2014, pela Lei Complementar
Federal n° 154 de 18 de abril de 2016, pela Lei Complementar Federal n° 155 de 27 de
outubro de 2016 e dá outras providências. Após a leitura, o Senhor Presidente encaminhou
para a Comissão de Justiça, Exarar parecer; 2 - Leitura do Projeto de Lei n°. 897, de 24 de
outubro de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que Cria a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil - COMPDEC do Município de Caetité e dá outras providências.
Após a leitura, o Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça exarar parecer; 3
- 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° 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. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou para a ordem do dia desta Sessão; 4
- 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° 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. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou para ordem do dia desta
sessão; 4- 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° 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, o Senhor Presidente encaminhou para a ordem do dia da
presente sessão; 5 - Projeto de Decreto Legislativo n°. 857, de 17 de outubro de 2018 de
autoria do Vereador Mário Rebouças de Almeida, que considera de utilidade pública a
Associação de Amigos do Museu do Alto Sertão da Bahia - AMASB. Após a leitura, o
Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça exarar parecer; 6 - Leitura de
Moção de Pesar de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, pelo falecimento da
Senhora Maria da Conceição da Silva, ocorrido no dia 20 de outubro do corrente na
Comunidade de Riacho da Vaca. Colocada em votação a mesma foi aprovada por todos; 7 Leitura da Indicação n° 112/2018 de autoria do Vereador Cláudio César Teixeira Ladeia,
indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, que seja realizada a limpeza e desobstrução dos
canais e leito dos rios que correm em nossa Cidade; 8— Leitura da Indicação n° 113/2018
de autoria do Vereador Cláudio César Teixeira Ladeia, indicando ao Exmo. Senhor
Prefeito, o patrolamento e encascalhamento da via que liga o Bairro Jacaraci à BA-611,
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rodovia que dá acesso ao Distrito de Brejinho das Ametistas; 9 - Leitura da Indicação n°
114/2018 de autoria do Vereador Deyvison Silva Barbosa Andrade, indicando ao Senhor
Prefeito Municipal de Caetité, a premente necessidade da implantação de uma
iluminação, através de refletores, do Campo das Cobras, localizado na Rua Doze de
outubro, neste Município; 10 - Leitura da Indicação n° 115/2018 de autoria do Vereador
João da Silva Chaves, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, o serviço de melhoramento
da Ladeira do Cumbe, localizada na estrada que liga a BR-230, Café Baiano/Povoado de
Santa Luzia, neste Município; 11 - Leitura da Indicação n° 116/2018 de autoria do Vereador
Jairo Fraga Teixeira, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, a construção de obras de
drenagem e reparo nas ladeiras da BA-937, que dá acesso ao Distrito de Pajeú do Vento,
neste Município; 12 - Leitura da Indicação n° 117/2018 de autoria do Vereador Alvaro
Montenegro Cerqueira de Oliveira, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, em caráter de
urgência a recuperação das estradas que liga o Café Baiano a Santa Luzia com
encascalhamento da Ladeira do Cumbe; 13 - Leitura da Indicação n° 118/2018 de autoria
do Vereador Alvaro Montenegro Cerqueira de Oliveira, indicando ao Senhor Prefeito
Municipal, em caráter de urgência a recuperação das estradas que liga a Comunidade de
Pirajá, Ilha, Paraguai, Jurema e Olho D'Agua/Pajeú do Vento; 14 - Leitura da indicação
n° 119/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor
Prefeito Municipal, a perfuração de um poço artesiano na Comunidade de Pau a Pique,
neste Município; 15 - Leitura da Indicação n° 120/2018 de autoria do Vereador Arual
Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a perfuração de um
poço artesiano na Comunidade de Lagoa da Pedra, no Distrito de Maniaçu, neste
Município; 16 Leitura da Indicação n° 121/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid
Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a perfuração de um poço
artesiano na Comunidade de Quebradas (Juazeiro), neste Município; 17 - Leitura da
Indicação n° 122/2018 de autoria do Vereador João da Silva Chaves, indicando ao Senhor
Prefeito Municipal, o calçamento da Rua popularmente conhecida como Rua Tõe do
Feijão no Bairro Santo Antônio, neste Município. Após a leitura das indicações acima, o
Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins. Em
seguida o Senhor Presidente comunicou ao Plenário, o uso da Tribuna Livre, pelo Senhor
Vagnelson Alves Ribeiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município,
conforme ficou agendado na sessão anterior, para que o mesmo pudesse falar acerca da
realidade enfrentada pelos Servidores efetivos nos últimos meses. Na oportunidade o mesmo
dirigiu-se a tribuna da Casa, dizendo que o motivo da sua vinda é explanar um pouco sobre a
situação dos servidores do Município e pedir apoio da Câmara Municipal a esta causa. Entre
outros, fez pedido a Câmara para que apreciasse o Projeto de Lei Municipal que dispões sobre
a permuta de um terreno do Sindicato para outro terreno que não haja incidência de água, para
a construção da sede do Sindicato Municipal, e uma área de lazer para os servidores e seus
dependentes. Continuando, disse que o Sindicato tem buscado o diálogo com a administração
municipal e até o momento, não houve o retorno, pois a partir de agosto, com o corte ocorrido
no Município que atingiu principalmente o pessoal da saúde, as portas estão fechadas até o
presente momento, no que diz respeito de tentar negociar com o Prefeito, e elencou os cortes
ocorridos, quatro atingiram diretamente os servidores e criaram impacto no salário, com até
quinhentos reais a menos, estes cortes envolve duas leis aprovadas, a 747/2013 do Plano de
Carreira, e a lei 630/2006, que trata a respeito do reajuste e algumas gratificações para os
servidores da saúde, como corte da gratificação de insalubridade, parcialmente ou totalmente
dos servidores da UPA e das Unidades Básicas de Saúde, corte no incentivo também dos
servidores da UPA, bem como das Unidades Básicas da Saúde, corte na gratificação dos
custos técnicos, e por categoria de habilitação. Após outros relatos falou da situação que vem
passando os servidores, e reiterou o pedido de apoio dos senhores vereadores. No Grande
Expediente, fez uso em primeiro lugar, o Vereador Julão, parabenizando Vagnelson pelo
posicionamento e que com relação ao Município de Caetité, não são só esses problemas que
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foi relatado, e na Lei que foi citada, votou contra a tirada dos beneficios dos Servidores de
Caetité, o Município deve o Banco, tira das pessoas e fica recebendo cartinha. Em relação à
lei se não foi revogada, tem direito todo acumulado, e compete ação civil pública. Dentre
outros comentários pontuou que tem muitas leis em Caetité que precisam ser cumpridas.
Salário de motorista estar atrasado, combustível subindo o tempo todo, gari sem
equipamentos adequados, etc. E é preciso que juntos, cobre do Prefeito, para tratar Caetité
como ela realmente merece, a Cidade não suporta mil e trezentos contratos, a politica de
Caetité precisa ser mudado, não tem um dia que não passa um ser humano sofrendo no
gabinete por um Raio-x, parto, exame, remédio, necessita o mínimo de respeito com o povo.
E isso esta acontecendo, porque os Senhores Vereadores votaram o orçamento de dois mil e
dezoito deram ao Senhor Prefeito a suplementação de 100%, como tá pedindo agora, ou seja,
pode mexer em qualquer verba para qualquer lugar sem dar satisfação a ninguém, mas não
teve e nem terá seu voto. Finalizou, falando que o Prefeito ninguém ver, é Prefeito de
cinquenta e dois mil Caetiteense. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cura, falando
que o Centro Administrativo deveria ser chamado de guarda-roupa, pois o que tem de cabide
não estar escrito, por isso falta salário para quem trabalha, onde pessoas inertes recebem de
três a quatro mil reais, e poceiro dividindo um salário mínimo com três/ quatro famílias, um
desrespeito à população de Caetité. Seguiu dizendo, que a Prefeitura de Caetité, através da
Secretaria de Saúde nega passagem a quem tem direito, Caetité, hoje se fosse um veículo
estaria em marcha ré, uma senhora o encontrou, dizendo que a segurança pública não
funciona, as lâmpadas perto da casa dela estão desligadas, pois estão desligadas ou quebradas
e o filho para não levar uma facada teve que entregar um celular. Falou também, que Caetité
há muito tempo vem arrecadando muito dinheiro e ninguém ver investido na Cidade, há
quinze dias esteve no Ministério Público de Guanambi denunciando e exigindo para que seja
inaugurado e equipado e funcionando os PSFS, porque é inadmissível uma menina sair de
Cachoeinnha para aferir a pressão no posto de saúde da Rua Rui Barbosa, onde lá há quinze
dias pessoas estavam na fila desde as dez da manhã para pegar cinco fichas e já tinha oito
pessoas para dia seguinte. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Marcho Teixeira
Alves, dizendo que praticamente noventa por cento concorda com as palavras do Vereador de
Julão, realmente precisa caminhar junto com relação a essa situação, e que teve oportunidade
de participar de uma reunião na Prefeitura essa semana com os funcionários do Hospital e
diferente daqui lá não pode nada falar, pois quando foi falar as pessoas relatiram que não é
bem assim em relação aos direitos dos funcionários dos hospitais. Finalizou agradecendo ao
povo de Maniaçu pela grande votação expressiva na Deputada Fabíola Mansur, e que ontem
teve uma eleição totalmente diferente e é hora de rever os conceitos políticos para daqui dois
anos e não sena hipócrita em dizer que votou em Bolsonaro, já subiu muitas vezes na tribuna
para criticar o PT, a maneira de fazer política, corrupção, votou em Haddd, pela primeira vez
na vida deu um voto triste, mas que espera sinceramente que o próximo Presidente o
surpreende e faça um mandato de coesão. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Mário
Rebouças, que após considerações iniciais, parabenizou Vagnelson pelo pronunciamento,
pois são questões importantes e precisa atenção com firmeza, porque tem período que Caetité
conseguiu avançar muito na questão do servidor municipal e até mês de agosto a
administração construiu um diálogo com os servidores e esse diálogo agora não estar fluindo,
e é necessário que mude esse cenário. Já teve em Caetité ocasião que o contracheque do
professor era um dos piores da região, hoje essa realidade foi mudada com a colaboração da
Casa na aprovação de leis e emendas. E assim como o País, Caetité enfrenta período de crise,
o Gestor tem o mecanismo orçamentário para isso, mas não o Vereador, espera que o Prefeito
tenha essa iluminação. Dentre outros fatos, falou sobre a importância do Sindicato, das lutas e
se colocou a disposição, no quesito da permuta do terreno. Seguiu, pontuando sobre as
eleições desse ano, e na questão do resultado não cabe lamuriar, a urna deu uma mensagem
muito clara a todos nós, um momento democrático que comemora a manifestação popular
através do voto, e condena qualquer ato de violência praticado por ambos os partidos e
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desejou ao Governo eleito muito sucesso, mas há vários problemas que precisa ser revisto.
Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Zacarias Nogueira, falando sobre a questão do
servidor público, e que teve a honra de poder votar nas leis que vem beneficiar os
trabalhadores, sabe da dificuldade que o Município vem enfrentando, mas isso tem sido
devido a aprovação do Congresso na Lei de congelamento de gastos por vinte anos e sabe-se
que se não for revogada, a população vai sofrer. Manifestou apoio ao projeto de lei da
permuta do terreno para construção da sede do sindicato. Finalizou falando sobre as eleições
democráticas ocorridas ontem, com o voto soberano do povo brasileiro, que elegeu um
candidato novo como Presidente da República de um partido pequeno e espera que o
Presidente eleito consiga unir o País que está precisando. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Alvaro Montenegro, falando que participou da maior manifestação popular de
graça do País, e posicionou na Casa deste o primeiro turno apoio ao candidato Jair Bolsonaro,
e esperou o amigo Mário Rebouças o parabenizar. Em aparte o Vereador Mário, disse que na
sua fala deixou passar alguns pontos, e então parabenizou o candidato eleito, mas ressaltou,
que em Caetité Haddad teve 80% dos votos e Jair Bolsonaro 20%. Novamente, com a palavra
o Vereador Alvaro, mencionou que o importante não é quantidade, mas a qualidade, e a
qualidade é que nos próximos quatro anos terá que engolir e daqui dois anos também vai
colocar seu nome para mudança em Caetité, pois quer chegar a esse novo. Disse a Vagnelson
que já foi procurado várias vezes para discutir sobre esses problemas levantados, debateu com
a Secretaria de Saúde sobre alguns pontos, onde uns concordam outros não. Falou também
sobre os números de contratos excessivos destacados pelos Vereados Julão e Cláudio Ladeia,
mas o Prefeito sinaliza que vai haver uma modificação e adequação, e é lamentável quando
um Vereador do Senhor Prefeito vem até a tribuna reconhecer que existem erros gritantes na
administração. Em relação a permuta do terreno, a princípio disse que precisava entender qual
a necessidade e que pretende estudar com muito carinho essa proposta, mas não comunga com
atitude em tentar falar com o chefe do executivo e enquanto, não conseguir gravar um vídeo
ameaçador na porta da prefeitura, não é a solução. Finalizou, dizendo que Caetité hoje aparece
com dificuldades, e é uma irregularidade sim e precisa ver qual potencial de pagamento, não
pagou porque não pode, mas precisa ser colocado tudo esclarecidos, qual real situação e o
porquê do atraso. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia,
parabenizando a todos pelo dia do Servidor Público, e parabenizou o Brasil que demonstrou
democracia sadia. Continuando, disse que acha um absurdo tirar os direitos dos funcionários,
uma vez que existe uma lei, e que acabou de receber duas notificações de professores
contratos que estão com salários em atrasos, o PSF de Pajeú não teve atendimento e tem
rumores que será fechado até dezembro, e é conversa esse negócio de pouca arrecadação,
Caetité vive um caos na administração, não paga funcionário, não paga motorista, brinca com
o servidor público, e basta tirar metade dos funcionários que não fazem nada, todo dinheiro
que entra é para pagar agiota, não tem como provar, mas é a verdade, e essa casa faz, trabalha,
executa, agora se o Executivo vem com conversa que falta dinheiro não é culpa nossa. O
consignado é um absurdo, um roubo. Em aparte o Vereador Cura, disse que na unidade de
pronto atendimento falta o básico, copo descartável, papel higiênico. Novamente, o Vereador
Cláudio Ladeia, disse que isso é o mínimo e questionou como o laboratório fica sem
funcionar, como é que o Raio-x não funciona porque não tem dinheiro para comprar o filme.
Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Jairo Fraga, parabenizou aos servidores e se
colocou a disposição do Sindicato no que precisar, pois é importante ter um sindicato.
Prosseguiu falando sobre o processo eleitoral, e parabenizou o Presidente eleito, não votou
nele por convicção, e aquilo que disse que durante a caminhada não serve para ele, e ouviu
atentamente o Vereador dizer que os 20% dos votos que o Presidente teve em Caetité, são
votos de qualidade, e entende que um voto de cada um, é importante e se ele acha que se esses
20% são mais inteligentes que os outros, isso fere o princípio democrático. Ressaltou que
durante a eleição apoiou os Deputados Zé Barreira e Daniel Almeida, onde agradeceu pelos
votos recebidos e parabenizou a Doutor Custódio pela disputa eleitoral. Agradeceu também ao
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Prefeito pelo empenho que teve em ampliar o sistema de abastecimento de água da
Comunidade de Paraguai, e finalizou, falando sobre o PSF de Pajeú, que é preocupante, tem
que fazer um manifesto quanto a isso, pois quer ver funcionando e prestando um bom serviço
para Comunidade, entende que a administração vem passando por dificuldades, mas ainda a
tempo de corrigir, o Prefeito tem que ouvir mais essa Casa. Em aparte o Vereador Cláudio
Ladeia, disse que tem um aplicativo do Tribunal de Contas e mostra a despesa do Município
de Caetité com o pessoal, receita liquida corrente foi recebida em Caetité durante onze meses
cento e sete milhões de reais. Novamente, com a palavra o Vereador Jairo Fraga, disse que
tem conhecimento, que pode ter as contas rejeitadas, que não é só ganhar a eleição, encher
Prefeitura de gente e achar que está tudo bem. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador
Dê Axé, falou sobre a escolha do novo Presidente limpo, que tem vinte e oito anos de politica
e vai às mídias sociais e é honesto. Disse que fica muito feliz pelas falas dos amigos
Vereadores e não foi surpresa ver o Vereador Alvaro se lançar pré-candidato a Prefeito de
Caetité e pela felicidade tem dois então, pois tem o Vereador Julão também, que é o précandidato do seu grupo e isso o deixa honrado. Dentre outros comentários, disse da denúncia
que fez em relação à dívida da oficina de Guanambi e ainda não foi pago, o dinheiro de
Caetité só some, e desde o mês de junho vem falando que o salário do povo estar atrasado, o
Município de Caetité hoje está falido, não pode tomar empréstimo, o último foi para
pavimentar as ruas, e torce, para não sumir o dinheiro, a Cidade tem mais de cinquenta
superintendentes, só na garagem da Prefeitura tem cinco que não faz nada, então dinheiro
some, não dá para saúde, educação, salários, gasolina e espera que os Vereadores tenha pulso
firme, convocar o Prefeito, pois Caetité virou um caos. Por último, fez uso da Tribuna o
Vereador João do Povo, falando que tudo que for bem para o coletivo, para o bem público
estará na Casa à disposição para defender e colocou a disposição para o que precisar na
situação do terreno. Em relação ao pagamento, que o Sindicato estar lutando, a Lei foi votada,
e aprovada na Casa, então os servidores têm os direitos. Pontuou que o povo vem discutindo
sobre o novo, e a eleição de Bolsonaro, representa isso e deseja que seja um excelente
Presidente, e registrou que também esse ano teve a resistência de alguns que já estavam ai, e
dois mil e vinte não será diferente em Caetité. Pela ordem o Vereador Alvaro Montenegro,
requereu registro em ata, de parte do pronunciamento do Vereador Cláudio Ladeia, quando o
mesmo mencionou que o Município está na mão de agiota, e tá pagando certo valor em juros,
portanto a Câmara não pode se calar diante disto e é preciso tomar conhecimento da
veracidade dos fatos, e de onde vêm estas informações, e se comprovadas, sejam tomadas as
devidas providências. O Vereador Cláudio Ladeia, reiterou dizendo que seja registrado
também, que foi dito que não tem provas, pois ouviu dizer, e que seja constado mesmo, pois
caso tivesse provas, já teria ido ao Ministério Público para as devidas providências. O
Vereador Julão se manifestou também, dizendo que seja registrado ainda para corroborar
com o que foi dito pelo Vereador Cláudio Ladeia, foi saído do Legislativo depois da eleição,
que um cidadão, estava procurando o Senhor Prefeito, e esteve aqui perguntando pelos
vereadores para falar com o Senhor Prefeito e então foi perguntado de que se tratava e o
cidadão respondeu que veio buscar o de Piau que está atrasado, e com certeza teve vereador
que teve acesso a este cidadão, e aproveitando indagou porque a firma foi embora e porque a
praça está daquele jeito? E acrescentando disse que é preciso tentar ajudar o Senhor Prefeito a
sair desse caos. Entre outros solicitou constar também na ata que o povo de Caetité tá sabendo
realmente o que está acontecendo, e pede o povo pra abrir os cofres da prefeitura e perguntar
quanto deve na casa de Parente da Agropecuária, e que ainda não foi paga. Ordem do Dia Após anunciar a ordem do dia, o Vereador Zacarias Nogueira, requereu votação em bloco das
proposições de nomenclatura de Ruas, o que foi acordado por todos. Desta maneira o Senhor
Presidente colocou em única discussão e votação os Projetos 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; o Projeto de Decreto Legislativo n° 855 de 18 de setembro de 2018, de autoria do
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Vereador Jairo Fraga Teixeira, que dá denominação de Rua Joaquim França Bonfim, a
uma das artérias localizada no Bairro Rancho Alegre, em nosso Município; e o 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. Sendo todos aprovados por unanimidade dos
Senhores Vereadores. 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 Santos. Sala das Sessões da Câmara de
Vereadores de Caetitéveçn 05 de novembro do ano de 2018.
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