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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE CAET1TÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

.
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Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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 que depois de lida, discutida e aprovada
foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário, e pelo Senhor Presidente. Dando seguimento o
Senhor Presidente autorizou a leitura das matérias do dia, que constou do seguinte: 1 - Leitura
do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de
Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 806 de 30 de
março de 2017, de autoria do Vereador João da Silva Chaves, que "Dá denominação de
Jonathan Meira Comes (Jonas do gás), à Rua localizada no Bairro Rancho Alegre, em
frente ao depósito das Casas Lima". Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou para ordem
do dia da presente sessão. 2 - Leitura da Moção de Pesar, de autoria do Vereador Moacir José
dos Santos, pelo falecimento da Senhora Amélia Avelina Teixeira; 3 - Leitura do Projeto de
Decreto Legislativo n° 807 de 06 de abril de 2017, de autoria dos Vereadores Júlio César
Teixeira Ladeia, Cláudio César Teixeira Ladeia, João Carlos da Silva Fernandes e João
Fernandes de Carvalho, que Fica estabelecido o dia 02 de abril como o DIA DO AUTISMO
no Município de Caetité-Bahia; 4 - Leitura da Moção de Pesar, de autoria do Vereador Moacir
José dos Santos, pelo falecimento da Senhora Amélia Avelina Teixeira. Na ocasião diversos
oradores comentaram a respeito dos longos anos de vida, de dona Amélia e o seu exemplo
como mãe de família. Colocada em votação a mesma foi aprovada por unanimidade dos
presentes; 5 - Leitura da Indicação n° 19/2017 de autoria do Vereador Moacir José dos Santos,
indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a ampliação, reforma e instalação de rede elétrica no
Cemitério da Comunidade de Campinas, em nosso Município; 6 - Leitura da Indicação n°
20/2017 de autoria do Vereador Moacir José dos Santos, indicando ao Senhor Prefeito
Municipal, que seja feito a roçada da estrada que liga o Distrito de Santa Luzia à Comunidade
de Serragem, em nosso Município; 7 - Leitura da Indicação n° 21/2017 de autoria do
Vereador Moacir José dos Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a ampliação e
reforma geral do Cemitério do Distrito de Santa Luzia, em nosso Município; 8 - Leitura da
Indicação n° 22/2017 de autoria do Vereador Zacarias Fernandes Nogueira, indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, providências urgentes para a aquisição de um micro-ônibus e uma
Van para transportar pacientes de Caetité para outros Municípios; 9 - Leitura da Indicação n°
23/2017 de autoria do Vereador Zacarias Fernandes Nogueira, indicando ao Senhor Prefeito
Municipal, providências junto a EMBASA para que seja feita a distribuição de água da
Adutora de Maniaçu para atender as Comunidades de Roçadão, Mocó, Paulo, Forquilha,
Vargem do Anguá, Passagem da Onça, Caraíbas, Serrote, Lagoa do Sebastião, Sussuapara,
Tanque do Governo, Cachoeirinha, Lagoa Rasa, Lagoa do Davi, Chão Duro, Umbu, Araçá,
Umbuzeiro, Lagoa da Venda, Mata, Ingazeira e Papagaio; 10 - Leitura da Indicação n°
24/2017 de autoria do Vereador Zacarias Fernandes Nogueira, indicando ao Senhor Prefeito
Municipal, que seja feita a recuperação das estradas de Serrote, Cachoeirinha e região. Após a
leitura, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito
para os devidos fins. No Pequeno Expediente, fez uso da palavra o Vereador Cláudio César
Ladeia, parabenizando . achapa 1, eleita para o novo mandato a frente do Sindicatos dos
Praça Rodrigues Lima, n. p10- Centro - Caetité - Bahia CEP 46.400-000
e-mail:
camaracaetite@gmail.com
Telefax: 7734541008
2017.05.22
16:41:57

ae

V'--a—A a0 OL.
n. 09

•

ae

2

ae. 4 a 1810

Trabalhadores do Munícipio de Caetité. No Horário do Grande Expediente, usou a Tribuna
em primeiro lugar o Vereador João do Povo, convidando a população e a comunidade
católica de Caetité em geral, para participar dos festejos da Semana Santa, em nossa Cidade,
quando na ocasião descreveu a programação. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Julão,
inicialmente parabenizando o Vereador Moacir do Sindicato pela Moção de Pesar do
falecimento da caetiteense Dona Amélia Teixeira com 105 anos de idade, quando em tempo
teceu as suas qualidades, principalmente como excelente mãe de família de grande prole que
foi. Prosseguindo, fez comentários acerca de reivindicação dos moradores do Bairro do
Observatório solicitando das autoridades do Município, providências, para se fazer cumprir a
legislação, pois há dois anos não passa um agente de saúde em suas casas, e solicitou também
o retorno do Programa FAD. Congratulou e parabenizou a Promotoria Pública de Caetité,
pedindo ao Senhor Prefeito e ao Presidente da Câmara que demita todos os funcionários que
tiverem enquadrado na Lei do Nepotismo. Informou que tem em mãos uma lista de
funcionários municipais com distorção de salários, e espera que os erros sejam corrigidos, e
cobrou onde está sendo implantados os quatrocentos mil de irrigação, dentre outros
questionamentos feitos com serviços de roçagem, saúde, estradas, transportes etc. o Vereador
Mário Rebouças em aparte, fez indagação no que diz respeito ao encaminhamento do
Ministério Público, e se houve levantamento de algum fato de ocorrência de nepotismo
cruzado ou direto. O Vereador Mão de volta com a palavra respondeu que a população está
denunciando milhares de caso e o Ministério tá pedindo informação. Em seguida, usou a
Tribuna o Vereador Marcílio Teixeira Alves, dizendo que na semana passada trouxe
denúncia que estava havendo algumas pessoas que tinha direto ao DFT e não estava sendo
comtemplada, e ficou incrédulo com esta afirmação e passou a semana se informando, e pode
afirmar, que a denúncia não é verdadeira, e detalhou como é feita, pois várias pessoas
receberam, e o DFT interestadual não é de responsabilidade do Município, e que as pessoas só
serão transferidas para outro estado quando não existe tratamento na Bahia, e em momento
algum a partir de outubro parou de dar aquilo que as pessoas tem direito. Em seguida, usou a
Tribuna, o Vereador Mário Rebouças de Almeida, informando, que a gestão municipal vive
realmente um dilema e isto em todo lugar onde existe governo e oposição. O prefeito tem
conhecimento dos desafios da administração pública e em especial no que se refere à saúde e
a educação, e ultimamente esteve em audiência na Secretaria da Saúde da Bahia, tomando os
encaminhamentos da UNACON. No que se refere aos salários fica satisfeito, pois isto indica
que Caetité executou nos últimos anos uma política importante de valorização do magistério,
entre outros. Voltou a falar sobre a Reforma da Presidência, onde no final de semana esteve
na Caetité o deputado Valdenor Pereira, bem como o deputado Daniel Almeida que esteve em
Guanambi, ambos tratando da Reforma da Previdência. Dentre outros relatos informou que
lhe causou muita estranheza de uma entrevista do deputado José Rocha na Rádio, tentando
justificar o seu voto ao Projeto da Terceirização, o que em sua opinião é um contrassenso
absurdo, e é uma justificativa que não cola. Em seguida usou a palavra o Vereador Moacir
do Sindicato, que depois das considerações iniciais, comentou a Moção de Pesar de sua
iniciativa pelo passamento da saudosa Dona Amélia Teixeira, acrescentando que a mesma,
dispensa qualquer comentário, por sua trajetória de vida, e pessoa querida de toda região.
Continuando, informou que esteve no dia sete, participando do evento na UNEB, com a
presença do Deputado Valdenor Pereira, onde foi tratado acerca da reforma trabalhista e
previdenciária proposta pelo governo Michel Temer, na oportunidade, o Senhor Vereador,
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relatou o que foi ocorrido, e as preocupações, caso venha a ser aprovado as propostas do
governo federal, e a sociedade tem que mobilizar para que o trabalhador não tenha os seus
direitos retirados. Em breve relato comentou também sobre sua participação junto com o
Vereador Cura, em um seminário na Cidade de Paratinga, voltado para as Bacias dos Rios
Paramirim e Santo Onofre, abrangendo também a nossa região, para daí sair um plano para
ser feito um projeto de recuperação do meio ambiente. Informou que esteve também na
Cidade de Bom Jesus da Lapa, onde houve grande participação popular, protestando contra a
Reforma Previdenciária. O Vereador Cura aparteou, manifestando também contra a PEC,
acrescentando dentes outros, que realmente as pessoas mais humildes são as que irão ser mais
prejudicadas. Por fim o Vereador Moacir, informou que a CUT está convocando para o
próximo dia 28, uma greve geral. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Zacarias
Nogueira, inicialmente comentando acerca das suas indicações e das necessidades do
atendimento pelo Senhor Prefeito Municipal, para o beneficio da população. Parabenizou a
bancada da oposição pela apresentação da proposição que cria o Dia Municipal do Autismo,
acrescentando que também teve esta iniciativa, porém quando foi protocolar na Secretaria da
Casa, já havia sido protocolado pela oposição. Em tempo teceu elogios pela iniciativa. Por fim
solicitou da Presidência fazer uma representação no Ministério Público contra a Vivo, pois o
sinal em nosso Município está de péssima qualidade, não conseguindo falar bem, nem na
Cidade. Em seguida, usou a Tribuna o Vereador Cláudio César Ladeia, ainda comentando
acerca das denúncias, mencionou que elas são feitas e nunca vêm as respostas. Continuando
relatou que viu no computador dois contratos com a mesma data, um de número 191 e outro
192, datados de 28 de março, coincidentemente é o mesmo objeto, e pelo que entende não
pode ser fracionado, na ocasião solicitou da liderança do governo um esclarecimento a
respeito. Finalmente usou a Tribuna o Vereador Jairo Fraga, lembrando que foi muito
discutido aqui a questão da previdência e aproveitando propôs discutir uma data para a
realização da audiência pública, mencionando que esteve com o Deputado Daniel Almeida,
onde mostrou grande preocupação com a PEC, dizendo que esta é apenas o começo de muitas
medidas amargas que o governo tem para o povo brasileiro. Informou que esteve também
juntamente com os vereadores Julão, Alvaro, e Marcilio no evento realizado prestigiando o
.
aniversário de Caetité. Dentre outros prestou sua solidariedade ao Vereador Moacir do
Sindicato pela Moção de Pesar pelo falecimento de Dona Amélia, e agradeceu a Deus pelas
chuvas, ressaltando que estragou algumas estradas, mas estão sendo restauradas. Sobre as
denúncias do Vereador Julão, disse que acha que os professores tem que ser valorizados, mas
é preciso analisar o que foi falado, pois tudo tem limite. Ordem do Dia: Em única discussão e
votação, o Projeto de Decreto Legislativo n° 806 de 30 de março de 2017, de autoria do
Vereador João da Silva Chaves, que Dá denominação de Jonathan Meira Gomes (Jonas
do gás), à Rua localizada no Bairro Rancho Alegre, em frente do depósito das Casas Lima.
Tendo o mesmo sido aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. 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 João da Silva Chaves e pelo Senhor
Presidente, Vereador Arual Rachid Fernandes Sant s. Sala das Sessões da Câmara de
Vereadores de Caetité em 24 de abril do ano de 2017.
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