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ATA DA 11* SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 2 DE MAIO DO ANO DE 2016.

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, 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, a Senhora Presidente
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 pela Senhora Presidente. Expediente: 1 - Leitura do Projeto de Lei N° 846 de 14
de abril de 2016 do Senhor Prefeito Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária e dá outras providências. Após a leitura a Senhora
Presidente encaminhou primeiramente para a Comissão de Orçamento para parecer; 2 Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favorável pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n° 793 de 11 de abril de 2016, de autoria do Vereador Moacir
José dos Santos, que dá denominação de Rua José da Silva Gotardo a uma das artérias
localizada no Bairro Alto Buenos Aires, neste Município. Em seguida a Senhora Presidente
encaminhou para a Ordem do Dia desta Sessão; 3 - Leitura da Indicação N° 27/2016, de
autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal,
a viabilização de iluminação pública próxima a Associação e a Igreja do Riacho do
Pinto. Após a leitura, a Senhora Presidente autorizou o encaminhamento ao Chefe do
Executivo para os devidos fins. Não houve oradores inscritos no Pequeno Expediente. No
Horário do Grande Expediente, usou a Tribuna o Vereador Cláudio César Ladeia,
informando que recebeu do advogado Mauricio Bonatte, especializado em direito ambiental,
uma proposta técnica e financeira acerca da assessoria ao Código do Meio Ambiente, e após
comentar passou às mãos da Senhora Presidente para avaliação. A Senhora Presidente
informou ao Senhor Vereador que entrou em contato com o Núcleo de Biologia da UNEB e
eles se interessaram em colaborar e está aguardando um agendamento para mais detalhe.
Continuando o Vereador Cláudio Ladeia, disse que recebeu mensagem através de uma rede
social de uma moradora de Pajeú do Vento apresentando sua indignação a respeito do PSF
mostrando diversos defeitos apresentados e solicitou da Comissão de Saúde da Casa realizar
uma visita in loco para uma vistoria no local. A Senhora Presidente após comentar, deferiu o
requerimento do Senhor Vereador e autorizou a Comissão de Saúde a realizar a visita ao PSF
de Pajeú do Vento. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Julão, que nas considerações
iniciais, apresentou voto de pesar a família enlutada do jovem Gicelmo Silva de Souza de 33
anos, conhecido como Gil da Santa Luzia que teve a vida ceifada drasticamente motivada p.
colisão com um ônibus neste dia, na Rodovia Caetité-Brumado perto da entrada de S. ta
Luzia. Dando prosseguimento, informou que no final da sessão anterior foi abor' .do
juntamente com o Vereador João do Anguá, por um contribuinte, da zona rural f. - rido,
questionamento acerca da CIP, taxa de iluminação pública, que está sendo cobrada sela
COELBA. Foi respondido que esta Casa tem uma lei que isenta o morador da zona rural desta
contribuição. Após comentar a Lei, o Senhor Vereador protestou contra a empresa, dizendo
que a mesma tem que corrigir esta falha. O Vereador Álvaro Montenegro, em aparte
requereu da Senhora Presidente expedir oficio à COELBA, pedindo informações a respeito do
que foi questionado pelo Vereador Julão, acerca da cobrança da CIP na zona rural e qual o
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embasamento da empresa Continuando, o Vereador Julão, associou ao Vereador Cláudio
Ladeia acerca dos questionamentos proferido a respeito do PSF de Pajeú do Vento. Reiterou
os seus questionamentos feitos na sessão anterior, a respeito da construção de anexo para
abrigar novos gabinetes, quando na ocasião relatou algumas informações adquiridas do IPAC
e da Lei encontrada no Arquivo Público Municipal que dispõe sobre os prédios públicos e
também do contato que teve com a assessoria da Câmara de Vereadores sobre o assunto. Por
último usou a Tribuna, o Vereador Mário Rebouças de Almeida, inicialmente comentando
os questionamentos do Vereador Julão a respeito da ampliação das instalações da Câmara,
ressaltando que de fato as acomodações atuais não irão atender ao novo número de 15
vereadores e esta presidência tem esta preocupação de preparar uma estrutura adequada para
acomodar o numero de quinze vereadores a serem efeitos na próxima legislatura que se
avizinha. A preocupação do Vereador é pertinente no que se refere ao zelo do patrimônio que
tem um referencial histórico importante para Caetité, e sugeriu para solução desse desafio,
tentar reconstruir o Pavilhão Góes Calmon, num resgate histórico dessa estrutura da Escola
Normal e adaptando o plenário e novos gabinetes para atender as novas necessidades da
Câmara. O Vereador Julão, o aparteou concordando com a ideia do Vereador da Tribuna, o
Vereador Álvaro também em aparte, manifestou dizendo entre outros, que a ideia é
brilhante, caso houvesse espaço para isso, ressaltando que a Câmara tem que ter a ousadia de
construir seu espaço próprio no local do Centro Administrativo. O Vereador Mário Rebouças
manifestou a respeito, dizendo que todas as hipóteses devem ser pensadas e levadas em
consideração. O Vereador Cláudio Ladeia, concordou, entretanto tem que se observar o
tempo. Finalmente o Vereador Mário Rebouças, teceu relatos a respeito do dia 1° de maio,
data comemorativa ao dia do Trabalho, dedicado aos trabalhadores do Brasil e do mundo, cuja
classe é a força motriz que produz a riqueza do Brasil e do mundo, e em nome dos
trabalhadores de Caetité saudou a toda classe. Destacou o que está se passando no país com
possível da Presidente Duma, dizendo que está se desenhando um futuro de dificuldades para
a classe trabalhadora, com uma agenda muito danosa, caso o Temer assume a presidência da
República. ORDEM DO DIA - Em primeira e segunda discussão e votação foi aprovado por
unanimidade dos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei n° 845 de 8 de abril de 2016 que
altera a Lei 0 744/2013, de J0 de março de 2013 que dispõe sobre o Plano de Carreira,
Cargos e Salários da Câmara Municipal de Caetité. Em única discussão e votação foi
aprovado o Projeto de Decreto Legislativo n° 793/2016 de autoria do Vereador Moacir
José dos Santos, que dá denominação de Rua José da Silva Cotardo a unia das artérias
localizada no Bairro Alto Buenos Aires, neste Município de Caetité. Não havendo nada
mais a tratar, a Senhora 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 Mário Rebouças de Almeida e pela Senhora Presidente.
Vereadora Jaquele Fraga Teixeir ala das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité,
em 16 de maio do ano de2O16.c
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