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ATA DA 142 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DO ANO DE 2016.

Aos trinta 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 Decreto
Legislativo n° 797 de 25 de maio de 2016, de autoria do Vereador Álvaro Montenegro
Cerqueira de Oliveira, que dá denominação de Silvino José Lopes a uma das artérias do
Bairro Prisco Viana, neste Município. Após a leitura, a Senhora Presidente encaminhou para a
Comissão de Justiça exarar parecer; 2 - Leitura da Moção de congratulações e
cumprimentos, de autoria do Vereador Mário Rebouças de Almeida, ao Senhor Diretor
eleito do Departamento de Ciências Humanas - Campus VI - Caetité - Ba, Professor Mestre
Reinaldo Silva. Em seguida foi colocada em discussão e votação, tendo a mesma aprovada
por todos os Senhores Vereadores; 3 - Leitura da Indicação N° 35/2016, de autoria do
Vereador Marcílio Teixeira Alves, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a construção de
uma Quadra Poliesportiva na comunidade de Riacho da Vaca, Distrito de Maniaçu; 4 Leitura da Indicação N° 36/2016, de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos,
indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a construção de uma Quadra Poliesportiva na
comunidade de Papagaio, Distrito de Maniaçu. Após a leitura das indicações acima, a
Senhora Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins; 5 Leitura do Relatório da Comissão de Saúde da Câmara, referente à visita ao PSF César Ladeia
de Pajeú do Vento, objeto de denúncia dos Vereadores Júlio César Teixeira Ladeia e Cláudio
César Teixeira Ladeia, acerca de diversas irregularidades ali ocorridas. No Pequeno
Expediente, não houve oradores inscritos. No Horário do Grande Expediente, usou a
Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Dê Axé, informando que quando iniciou o seu
mandato, esteve na Tribuna, cobrando providências a respeito da Comunidade de Maciel na
região de Cachoeirinha com relação ao sistema de água, que ali não funcionava, os moradores
vinha sempre cobrando estes serviços, principalmente na localidade de Lagoa do Barro .ue
não estava sendo atendidos. Como não providências, procurou o deputado Paulo Maga ães
que através de emenda parlamentar, conseguiu um sistema com o DNOCS, o siste a
entregue e está atendendo aproximadamente trinta famílias. Informou também que n
próximo dia 4 será realizado o 24° Encontro de Capoeira de Caetité, com a particip, ção de 17
cidades, cujo evento será realizado no Bairro Santo Antônio, neste local ser realizad
também o 2° Forró pela Quadrilha Arrasta-pé Baiano, que faz parte do calendário de fes da
Prefeitura Municipal. Em tempo convidou a todos a participarem. Comentou a - orma do
PSF de Pajeú do Vento, dizendo que a reforma foi feita de forma amadora diante dos
problemas existentes, entre outras, mencionou que os funcionários é que está comprando
material de higiene, fato que foi presenciado quando esteve em visita no local, quando viu
uma funcionária entrando com uma sacolinha. Na ocasião solicitou da Secretaria observar o
que está se passando, inclusive com grande manifestaçao de morcegos. Na ocasião o aparteou
o Vereador Álvaro Montenegro, e indagou se o Vereador Dê Axé acredita que funcionário
público vai apanhar algum material em sua casa, ou comprar fiado para levar pra dentro de
uma instituição pública? Talvez essa sacolinha, estivesse sida no sentido inverso, em vez de
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entrar poderia estar era saindo, e não acredita no que ouviu, e o Prefeito vai abrir uma
sindicância e vai tomar as providências necessárias, pois já virou praxe fazer denúncia. De
volta com a palavra o Vereador Dê Axé, informou que a pessoa além de falar com ele, falou
também com o Vereador Zacarias e com o Vereador Marcílio, e jamais está querendo
prejudicar alguém, e a pessoa que falou foi confirmada pela médica e por outra funcionária
atendente. O Vereador Marcílio Teixeira Alves, também o aparteou, dizendo que teve a
oportunidade de ler o relatório, e mandou cortar algumas partes que não concordou, entretanto
com relação ao material comprado, quem lhe falou, foi a atendente do Consultório
Odontológico, inclusive esteve com a Dentista e ela lhe informou que todos estes problemas
foram sanados. Em aparte também o Vereador Cláudio Ladeia, disse que não imaginava que
chegava a tanto, pois o Vereador Álvaro coloca que tem ladrão no PSF, ou o relatório não tem
validade, e toda denúncia que é feita nunca vem esclarecimento, e não se sabe se é verdade ou
mentira, o que está acontecendo, pois tudo o que se fala, fica calado. De novo em aparte, o
Vereador Álvaro Montenegro, com veemência rebateu dizendo, que não chamou ninguém
de ladrão e isto é palavra do Vereador Cláudio Ladeia. Em seguida, usou a Tribuna, o
Vereador Julão, que protestando disse, que diante dos fatos, não pode se calar diante do
comportamento do Vereador Álvaro, pois esperava que o Vereador como é de praxe,
reconhecesse que a denúncia é muito pouco pelo que se gastou naquele PSF, o Vereador só
não chamou de ladrão, pois disse que é muito fácil trazer a sacolinha inverso, e disse que
estava levando do PSF pra fora, e é verdade, pois há muito tempo se compra, e o gabinete da
Dentista não está separado, faz parte do PSF, e pode ser que hoje como foi dito pelo Vereador
Marcílio, realmente tá um céu da maravilha e espera que esteja mesmo, e não vai calar, e nem
deixar de apontar o que está errado, e quem tem obrigação de defender e prestar contas, é
quem está com o dinheiro público na mão. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Marcílio
Teixeira Alves, dizendo que foi imbuído pela Senhora Presidente, juntamente com os
Vereadores Dê Axé e Zacarias Nogueira, a dirigirem ao PSF de Pajeú do Vento, e lá a
Dentista relatou que tinha um problema na instalação da água, constatado na reforma, pois a
água não chegava a alguns gabinetes, ficou claro também, que algumas salas não tinha
energia, fatos que foi constado no relatório. Com relação ao fato de uma funcionária do PSF
dizer que está comprando material, só viu uma funcionária falar, e repetiu que foi a atendente
do Consultório Odontológico e com relação ao problema da energia e da água, já conversou
com a Dentista, e ela informou que a própria empresa já resolveu o problema e que o PSF - stá
a contento agora. Com relação o relatório, o Vereador Dê Axé deixou em seu gabinete, tinha:
a palavra "todo" e pediu pra retirar, pois não concordou, tinha outra palavra que relat, a uQa
"extensão maior" e também não concordou. Em aparte o Vereador Dê Axé, menc enou que
foi uma pessoa mesmo que falou que não tinha material, no entanto as outras co cordaram
Em seguida usou a Tribuna, o Vereador Mário Rebouças de Almeida, i cial - te
informando que o PCdoB na última sexta-feira realizou nesta Casa, uma plenária que contou
com o Deputado Federal Daniel Almeida, do Deputado Estadual Fabrício, da Deputada Ivana
Bastos, onde abraçaram os novos filiados e falaram um pouco sobre as problemáticas
políticas. Registrou também, saudando a visita do Governador Rui Costa e sua comitiva, ao
nosso Município no último sábado trazendo diversas ações, esteve no Distrito de Brejinho das
Ametistas, entregando a população, a Rodovia BA-611 que liga Caetité a aquele Distrito,
também foi entregue o Mercado Municipal e mais sessenta barracas para feira livre daquele
Distrito, que irá trazer melhor qualidade de vida aos seus moradores. Em Caetité anunciou o
Praça Rodrigues Lima, n. p10- Centro - Caetité - Bahia CEP 46.400-000
Telefax: 77 34 54 1008
e-mail: camaracaetite@gmail.com

ae

waaa 3o

&4t4.ou-

3

O9&dJae 1810
DETRAN e naquele momento foi cobrado à possibilidade de termos um CIRETRAN, um
órgão que abrange mais serviços e atende melhor a população, de imediato o Governador
firmou compromisso de transformar o RETRAN em CLRETRAN, o que representa para
Caetité uma grande conquista. Foi também entregue pelo Senhor Governador alguns tratores e
algumas motocicletas. Em aparte o Vereador Cláudio Ladeia indagou a respeito da
UNACON, o Vereador Mário respondeu, que foram duas obras cobradas pelo Prefeito Zé
Barreira, uma foi a Adutora do Algodão, que tem mais de noventa e cinco por cento
concluída, porém diante de uma dificuldade com a COELBA, mas já está se buscando uma
solução, A respeito da LJNACON, foi informado que está sendo assinado a ordem se serviço
para implantação, reafirmando assim, este compromisso com Caetité, e espera-se mais outras
ações. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Moacir do Sindicato, igualmente registrando
a visita do Governador Rui Costa com sua comitiva, entre eles o deputado licenciado e
Secretário de Estado Josias Gomes, também a deputada Fabíola Mansur, Ivana Bastos e
outros. Foi feito várias entregas de suma importância para Caetité, entretanto nada teria
conseguido se não tivesse o empenho do Prefeito Zé Barreira, a quem o parabenizou. Na
ocasião elencou as diversas obras realizadas entregues pelo Senhor Governador, como o
asfalto que liga Caetité-Brejinho, a entrega de viaturas, o Mercado de Brejinho, a Creche etc.,
também foi entregue um trator agrícola com todo implemento para o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Caetité, e seis motos para a Cooperativa de Assistência Técnica. Por
último usou a Tribuna o Vereador Álvaro Montenegro, comentando os relatos dos
Vereadores Mário Rebouças e Moacir do Sindicato, e afirmando que toda Caetité, está unida
em ralação as obras entregue pelo Governador da Bahia neste último sábado. Destacou na
ocasião que o Governador prometeu voltar a Caetité, para entregar a Adutora do São
Francisco e água para Caetité, e informou que ele responsabilizou a Coelba publicamente e
que nesta segunda feira, vai reunir com a direção da Embasa e da Coelba pra resolver o
problema de Caetité, e no seu retorno prometeu também assinar o convênio da LJNACON,
com a Santa Casa de Vitória da Conquista, tendo em vista, que a empresa anterior acordada,
foi vendida e os novos proprietários não quiseram tocar o projeto, e agora está praticamente
certo. Voltou a comentar o relatório da visita da Comissão de Saúde ao PSF de Pajeú do
Vento, dizendo que, o Vereador na Tribuna, não tem a obrigação de falar quem passou as
informações, entretanto no relatório deveria constar o nome da pessoa que foi ouvida, e ão
consta, pois a pessoa tem nome e sobrenome, se sabe do seu passado, pois fez uma
família sofrer por muito tempo, e sabe quem são estas pessoas que estão ali infiltr
quando disse que a sacolinha poderia estar fazendo o sentido inverso, é porque pelo dizer da
responsável técnica do PSF, esta pessoa por livre iniciativa resolve comprar alguma questões
básicas para poder para usufruir e tem autorização da administradora para ser rep isto, é ist
que vem acontecendo, e o sentido inverso da sacolinha, que foi colocada no rei tório
presenciada a sacola, poderia ter sido também no sentido inverso, e com certeza a r .onsável
poderia ter sido ouvida, e esclarecido os fatos, mas não foi, o que aconteceu foi que ouviu a
pessoa denunciante, mas o relatório vai chegar ao Senhor Prefeito e ele vai tomar as
providências e deverá solicitar da Secretaria de Saúde, para que tome as devidas e
providências e também vai solicitar ao Prefeito Municipal e a Senhora Secretária de Saúde,
que abra uma sindicância para se saber da veracidade dos fatos e corrigir o que está de errado,
não só no PSF César Ladeia, mas também dos demais se assim estiverem acontecendo.
Ressaltou que antigamente o alvo era a Farmácia Básica, mas agora mudou o alvo, pois o
Praça Rodrigues Lima, n p10- Centro - Caetité - Bahia CEP 46.400-000
Telefax: 77 34 54 1008
e-mail: camaracaetite@gmail.com

ae

a0
&ii2ga..4n. 09

4

ae aLtiZc 1810

importante é que está se fazendo, e tem PSF funcionando e a comunidade na maioria, está
tendo esta cobertura, e o Governador pediu palmas para o Prefeito Zé Barreira, pois poucos
querem fazer, pois construir PSF é muito fácil, mas manter é o que é dificil e caro. Disse
ainda o Senhor Vereador que em momento algum, quis subestimar a denúncia, e em momento
algum vai deixar de cobrar do Senhor Prefeito, e da Senhora Secretária, e em momento algum
quis desconhecer o relatório da Comissão de Saúde, pois é muito importante, e de muita valia,
pois assim o Senhor Prefeito vai realmente saber o que está acontecendo. Entre outros relatos,
o Senhor Vereador mencionou que foi pedido na ocasião ao Senhor Governador no ato de
inauguração da BA-611 e do Mercado de Brejinho, para que seja transformado o RETRAN,
em CIRETRAN e ele já autorizou, e é um ganho significativo para Caetité, dentre outros
também, foi anunciado à retomada da Ferrovia Oeste-Leste. Em aparte o Vereador Mário
Rebouças registrou a importância da instalação da Policlínica em Guanambi, obra de suma
importância para toda a região. Em aparte o Vereador João do Anguá, mencionou a questão
da Adutora do São Francisco, dizendo que faz necessário a sua cobrança com referência a sua
visita, pois por informação, a bomba é bem menor e está trabalhando forçada e se possível
reagendar a visita para ver o que está acontecendo. 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 Teixeira. ala das essões da Câmça dp Vereadores de Caetité, em 20 de junho do
ano de 2016.
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