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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO DE
2016.

•

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, precisamente às dez
horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da
Bahia, previamente convocada pela Senhora Presidente Vereadora Jaquele Fraga Teixeira,
realizou-se mais uma Sessão ordinária. Havendo número legal, foi declarada 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 - Novamente a Senhora Presidente autorizou a leitura do Oficio n°
640/2016, subscrito pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça do Meio
Ambiente em Guanambi, convidando os Senhores Vereadores para participarem da Audiência
Pública no dia 21 de novembro de 2016, das 14:00li às 18:00h, no Auditório desta Casa, para
tratar de assuntos relativos a impactos ambientais decorrentes da implantação de parques
eólicos no município de Caetité. Não houve inscritos no Pequeno Expediente. No Horário do
Grande Expediente, usou a Tribuna primeiramente o Vereador Cláudio César Ladeia,
alegrando-se com as chuvas que estão começando a cair em nossa região, e informou que foi
procurado pela Senhora Aparecida abordando a respeito do rio que corre entre a Rua José
Francisco Alves e a Rua Ambrosino José dos Santos, onde foi feito contenção apenas de um
lado para atender os moradores da Rua José Francisco Alves, e o outro lado não foi realizado
serviço de contenção, deixando os moradores prejudicados em razão do grande volume de
água que vem causando erosão nos quintais daqueles moradores, pois da maneira que está
acontecendo, logo, logo vai comprometer com sérios riscos aos alicerces das residências. Na
ocasião apresentou alguns documentos da Senhora Aparecida, falando que no dia 20 do mês
de janeiro deste ano foi encaminhado ao Senhor Secretário Nilo Azevedo, solicitando
providências para que seja empenhado esforço para que seja concluído o muro de contenção
iniciado de um só lado e construir no outro para que as águas do rio voltem ao leito normal
para que assim possa fechar os seus quintais que encontra aberto em virtude das águas terem
levados a cerca e o muro que ali existiam. Foi feito também oficio ao Senhor João Portela,
Secretário do Meio Ambiente e nada foi feito, com as chuvas que estão começando a cair,
entrou com representação no Ministério Público colocando alguns pontos dentre eles, a
respeito das ocorrências nos quintais e da destruição provocada pelas enchentes, bem como,
os pedidos de providências ao Senhor Prefeito Municipal. Na oportunidade, o Senhor
Vereador requereu a visita da Comissão de Meio Ambiente para visitar in loco a veracidade
do caso, para que possa ser feito alguma coisa para não serem que os moradores não sejam
prejudicados. Em breve relato comentou acerca da operação pipa e da questão dos transportes
dos alunos da rede municipal. Em seguida, usou a Tribuna Vereador Marcílio Teixei
Alves, informando a respeito do calçamento de algumas ruas de Maniaçu, de sua solic it e ão,
fruto de emenda parlamentar da deputada Fabiola Mansur. Continuando, fez relatos acerca
das questões dos subsídios, dizendo que na última semana teve um dissabor muit
sendo vítima de muita calúnia e ficou aborrecido com algumas pessoas, pois entenda
- elas
não vêm defender os interesses da população, mas vem fazer politicagem, mencionou a sua
vida voltada a política na época de estudante, os cargos que ocupou e a sua trajetória até o
momento, dizendo que sempre gostou de politica, e na oportunidade narrou algumas questões
acontecidas não só na sua vida pública, como também na vida privada, e gosta de ser
vereador, respeita os colegas e todas as pessoas e gostaria que as pessoas lhes tivessem o
mesmo respeito que tem por elas. Em seguida usou a Tribuna o Vereador Mano Rebouças
de Almeida, que após saudar as chuvas que vem caindo no sertão, mencionou que é muito
importante, mas também traz estes transtornos não só para Caetité, corno também em todas as
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cidades que historicamente tem uma ocupação deficiente, como falta de planejamento, e
Caetité corno uma cidade de mais de duzentos anos, as chuvas acabam causando alguns
danos, e a visita da Comissão é fundamental para resolução deste problema, inclusive da
drenagem dos rios e do escoamento dos esgotos. Usaram de aparte os Vereadores Cláudio
Ladeia e Marcílio Teixeira Alves, com ponderações e esclarecimentos a respeito do tema. De
novo com a palavra, o Vereador da Tribuna continuou a manifestar, dizendo, dentre outros,
que está agendando uma audiência com o próximo gestor para tratar deste assunto, pois de
fato é muito importante, e esta Casa vai estar atenta e cuja função é cobrar embora se saiba
que a parte da execução e administrar são com o executivo. Dando continuidade, falou que se
sentia mais a vontade pra abordar a questão dos subsídios, pois a matéria já se encontra sub
judicie e retira desta Casa, o ponto de decisão desta questão, ressaltando que a Câmara de
Caetité tem que se modernizar no sentido de dar publicidade, inclusive através de mecanismo
on une, da internet, rádio etc, que é um passo fundamental para o processo legislativo e temos
que atualizar, trazendo a Câmara para o século 21. Em aparte a Senhora Presidente Vereadora
Jaquele Fraga, fez os esclarecimentos devidos acerca das tramitações das matérias. Ordem do
Dia: Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação, e de Saúde da Câmara de
Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei N° 853 de 20 de
setembro de 2016 do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Município de Caetité a
subscrever o Protocolo de Intenções a ser firmado com o Estado da Bahia, através da
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e outros Munícipios baianos. Na
ocasião o Vereador Mário Rebouças, requereu interstício nas votações, e fez alguns
esclarecimentos a respeito, assim como o Vereador Cláudio Ladeia. Passada a fase de
discussão, e deferido a petição de quebra de interstício a Senhora Presidente colocou em
primeira e segunda discussão e votação o Projeto do Senhor Prefeito Municipal acima, que foi
aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata que
depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Primeiro Secretário,
Vereador Mário Rebouças de Almeida e pelo Senhor Presidente em exercício Vereador
Moacir José dos Santos. Sal das Sessões da C ara de Vereadores de Caetité, em 28 de
novembro do ano de 2016(>4j
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