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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA
NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO DE 2018.

Aos quatro dias do mês de junho 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, que depois de lida, discutida e
aprovada foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente. Expediente:
1 - Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Educação e Cultura da
Câmara de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei n°.
886, de 23 de abril de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, que Institui os Programas de
Apoio à Cultura Caetiteense, Bolsa-Atleta e Caetiteense de Incentivo ao Desporto e dá
outras providências. Na ocasião, o Vereador Cláudio Ladeia solicitou vistas da matéria, o
que foi concedido pelo Senhor Presidente; 2- Leitura do Projeto de Lei n°. 887, de 08 de maio
de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a Contratar
Operação de Crédito, Oferecer Garantias e dá outras providências correlatas. Após a
leitura, o Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça e de Orçamento e Contas
para 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° 840 de 27 de abril de 2018, de autoria do Vereador Júlio César Teixeira Ladeia, que dá
denominação de Rua Compadre Chico a uma das artérias focalizada no Loteamento Sagrada
Família, no Bairro Nossa Senhora da Paz em nossa Cidade. Em seguida, foi encaminhada para
a ordem do dia da presente 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° 843 de 15 de maio de 2018, de autoria do Vereador Júlio César
Teixeira Ladeia, que dá denominação de Ruas a diversas artérias localizada no
Loteamento Sagrada Família, no Bairro Nossa Senhora da Paz em nossa Cidade. Após a
leitura, o Senhor Presidente encaminhou para ordem do dia da presente Sessão; 5- 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° 844 de ló de maio de 2018, de
autoria do Vereador Júlio César Teixeira Ladeia, que concede Diploma de Honra ao
Mérito a Nilda Amélia dos Santos, Hyeront Augusto dos Santos, Benedito José Godrim e
José Almeida dos Santos. Após a leitura, o Senhor Presidente e caminhou para a Ordem do
Dia desta Sessão; 6-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° 845 de 17 de maio de 2018, de autoria do Vereador João da Silva Chaves, que considera
de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Olhos D'Água, neste
Município. Depois de lido foi encaminhado para a ordem do dia da sessão; 7 - Leitura do
Projeto de Decreto Legislativo n° 846 de 23 de maio de 2018, de autoria do Vereador Cláudio
César Teixeira Ladeia, que dá denominação a diversas Ruas do Loteamento Village Santa
Rita, no Bairro Santa Rita em nossa Cidade e dá outras providências. Em seguida, o
Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça exarar parecer; 8 - Leitura da
Indicação n° 88/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao
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Senhor Prefeito Municipal, que seja perfurado um poço tubular na Comunidade de Lagoa
do Canto (Santa Luzia), neste Município; 9 - Leitura da Indicação n° 89/2018 de autoria do
Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, que
seja perfurado um poço tubular na Comunidade de Lagoa da Comprida (Santa Luzia),
neste Município; 10 - leitura da Indicação n° 90/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid
Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, que seja perfurado um poço
tubular na Comunidade de Espinheiro (Santa Luzia), neste Município; li- Leitura da
Indicação n° 91/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, que seja perfurado um poço tubular na Comunidade de
Passagem de Areia (Maniaçu), neste Município. Após a leitura das indicações acima, o
Senhor Presidente, autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins. No
horário do Pequeno Expediente, nenhum orador fez uso da palavra. No Grande Expediente,
usou a Tribuna primeiramente, o Vereador Álvaro Montenegro, que fez leitura de uma nota
postada nas redes sociais falando acerca do caos instalada na empresa INB em nossa Cidade,
e indagou porque os Vereadores estão assistindo de braços cruzados e nada foi feito, pois a
Câmara não pode deixar isso em branco, e sugeriu a Presidência convidar a empresa para uma
reunião nesta Casa para os devidos esclarecimentos. Em aparte o Vereador Cura, destacou que
também teve acesso a essa nota e pelo que está escrito fica perplexo, mas fez visita ao
Ministério de Ciência e Tecnologia e pode constatar como a nova diretoria estava satisfeita,
mas é importante convidar a diretoria para esclarecer se essa informação procede, e caso seja
verídico buscar as devidas providências. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio
Ladeia, comentando sobre a nota da INB, dizendo que tem que ser trazido a tona a verdade,
pois já tem três anos que a empresa parou de produzir e não realiza uma contrapartida
principalmente no que tange o social. Parabenizou aos homenageados pela medalha de honra
ao mérito, e falou que todo gestor quando faz uma obra tem que colocar uma placa indicando
o valor da obra, e quem pagou, pois a Prefeitura de Caetité começou uma obra na praça em
frente do Bradesco e não tem placa nenhuma, assim como ocorre com a obra do mercado, e
solicitou que fosse feito a roçagem em frente do PSF da Cachoeirinha. Em seguida, fez uso da
Tribuna o Vereador Jairo Fraga, fazendo menção ao pessoal da cultura que veio para
debater do projeto de Bolsa Atleta, mas que foi pedido vista para melhorias. Seguiu falando
sobre a nota da INB, ressaltando, que um ano atrás recebeu a diretoria com promessas de
melhorias e apoio institucional e agora depara com essa situação de grande instabilidade
politica. Finalizou falando sobre a paralisação dos caminheiros e a crise do país e a
importância de votar conscientemente. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Dê Axé,
falando que no fim de semana encontrou um morador da Comunidade de Lagoa de Baixo que
está enfrentando dificuldades com falta de água, até pediram a secretaria, mas o caminhão foi
levar, e o carro pipa quebrou e até hoje não voltou, disse que em Caetité não tem um carro
pipa funcionando, pois um está quebrado e outro com pneu furado na garagem. Em aparte o
Vereador Álvaro, informou que a Prefeitura tem o carro pipa do governo e esse não parou, a
licitação do pneu foi feito e existe mais de trezentos pedidos de carro pipas arquivadas na fila
da Secretaria de Recursos Hídricos. De volta com a palavra o Vereador Dê Axé, relatou que
solicitou do Prefeito que fosse ligado uma Rua do Bairro Nossa Senhora da Paz até a UPA, e
no outro dia o Prefeito mandou abrir a rua e ontem fechou e disse que não vai passar mais, e
indagou dizendo que Caetité deve ter dois Prefeitos. Destacou que na sessão de abertura o
Prefeito esteve presente, e falou que a Rua Érico Veríssimo seria calçada e hoje uma mulher o
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procurou e disse que a rua não pode passar nem a pé, pois está sendo banhada com esgoto.
Finalizou falando ao povo de Caetité, que esses protestos que está tendo pelo país, um dia têm
que chegar até Caetité, e protestar também pela saúde, educação, água, etc. Em seguida, fez
uso da Tribuna o Vereador João do Povo, parabenizando o Vereador Julão pelo Projeto de
nomenclatura de ruas e ao pessoal do esporte que na próxima semana vem discutir e votar o
projeto. Teceu relatos sobre o projeto de utilidade pública do Instituto Olhos d'água de sua
autoria e parabenizou o Prefeito de lagoa Real pela festa da Vaquejada e também a
Comunidade de Boa Vista pela realização da cavalgada. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Julão, Comentando sobre a questão da greve dos caminhoneiros, dizendo que foi
justa e legitima na qual mostrou a força que tem, destacando que enquanto uma maioria lutava
por todos, um grupo majoritário aproveitava da situação aumentando os preços dos alimentos,
bujão de gás, e outros. Seguiu comentando sobre a nota da INB, e ratificou o pedido do
Vereador Álvaro para fazer uma CPI e investigar tudo que foi falado a respeito da empresa
citada. Dentre outros comentários falou sobre os seus mais de vinte pedidos na promotoria
pública, e sobre as indicações dos Vereadores para administração de Caetité. Em seguida, fez
uso da Tribuna o Vereador Cura, Ressaltando que na CPI tem que colocar também os fatos
comentados sobre gestão anterior da empresa. Compartilhou com os ora homenageados,
destacando as suas qualidades, que o fizeram serem merecedores. Dentre outros comentários
falou sobre o PSF do Prisco Viana e o Parque da Juventude que estão abandonados, e a
necessidade de ter compromisso sério com a população. Finalizou falando que ainda está
faltando colírio do glaucoma. Em aparte o Vereador Marcílio, falou que essa informação é
verídica e está indo a Salvador, e esta é uma demanda que levará até sua Deputada. Em
seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Marcílio Teixeira, parabenizando o Vereador
Álvaro pela informação corajosa. Pontuou que esteve com o Prefeito e o Secretário Rodrigo
Gondim, e estes lhe assegurou que a partir de quinta-feira vai começar fazer patrolamento da
estrada do Barreiro. Em aparte o Vereador Arual, falou que a máquina estava fazendo o
serviço em Jua7eiro e ficou parado, hoje retomou para continuar e fazer a estrada do Barreiro.
Novamente com a palavra o Vereador Marcílio, seguiu falando sobre a crise nacional e a
greve dos caminhoneiros, dizendo que ficou muito chateado com uma coisa, foi falado o
tempo todo que a Petrobras está quebrada, e não defende o atual presidente, mas ressaltou que
Petrobras está quebrada, não é de hoje, isso já vem muito tempo e o maior ICMS cobrado no
Brasil é o da Bahia. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, fazendo
registro acerca do Projeto de Apoio a Cultura, dizendo que é uma satisfação debater sobre
matéria tão importante, bem como o Projeto de Utilidade Pública do Instituto Olhos d'agua.
Teceu comentários acerca da falta do colírio pra glaucoma e da saúde nacional do país, e
Caetité sente com esse desmonte, mas a perspectiva é que futuramente seja instalado a
UNACON e a clínica de Ortopedia, no entanto essa questão de PSF fechado não é só em
Caetité, é no País inteiro. Em aparte o Vereador Cláudio Ladeia, informou que o País está
com dificuldade, tem restrição financeira é verdade, porém a realidade de Caetité e toda nação
é que estão utilizando o dinheiro do povo para ficarem ricos. Novamente com a palavra o
Vereador Mário, falou dentre outros, que acredita na democracia e da participação popular e
que essa história que Lula e Dilma quebraram empresa não se aplica. Em aparte o Vereador
Marcílio, indagou se Pedro Parente participou do governo de Duma e sobre as privatizações
de empresas. Por último fez uso da Tribuna o Vereador Moacir do Sindicato, comentando
sobre a greve e a situação política que o Brasil enfrenta e fez comparação como era antes e
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durante o governo do PT, e a situação depois do PT e parabenizou todos os caminhoneiros
que participaram do ato parando o País e alertando que os Brasileiros em todas as categorias
tem que ficar atentos. Seguiu destacando a importância e parabenizando o Instituto Olhos
d'agua, vez que, já teve oportunidade de participar de reuniões e alguns trabalhos. Em aparte
o Vereador Cura, falou sobre a UNACON, que desde 2012 Caetité está com a promessa de
instalação e até agora nada, e mencionou que a crise é reflexo de má gestão. Ordem do Dia:
Após anunciar a ordem do dia, o Vereador Zacarias Nogueira, requereu que as proposições
que trata de nomenclatura de ruas, fossem apreciadas em bloco. Depois de deferido, o Senhor
Presidente colocou em única discussão e votação os Projeto de Decreto Legislativo n° 840 de
27 de abril de 2018, de autoria do Vereador Júlio César Teixeira Ladeia, que dá
denominação de Rua Compadre Chico a uma das artérias localizada no Loteamento Sagrada
Família, no Bairro Nossa Senhora da Paz em nossa Cidade, e o Projeto de Decreto Legislativo
n°843 de 15 de maio de 2018, de autoria do Vereador Júlio César Teixeira Ladeia, que dá
denominação de Ruas a diversas artérias localizada no Loteamento Sagrada Família, no
Bairro Nossa Senhora da Paz em nossa Cidade, o que foi aprovado por unanimidade dos
senhores Vereadores. Também em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o
Projeto de Decreto Legislativo n° 844 de 16 de maio de 2018, de autoria do Vereador Júlio
César Teixeira Ladeia, que concede Diploma de Honra ao Mérito a Nilda Amélia dos
Santos, Hyeront Augusto dos Santos, Benedito José Godrim e José Almeida dos Santos.
Na fase de discussão, usaram a palavra os Vereadores: Julão, Cura, Álvaro Montenegro,
Mário Rebouças, Zacarias Nogueira, Moacir do Sindicato, e João do Povo, todos tecendo
elogios e concordando com a homenagem ora prestadas as personalidades indicadas. Foi
ainda aprovado em única discussão e votação por todos os Senhores Vereadores, o Projeto de
Decreto Legislativo n° 845 de 17 de maio de 2018, de autoria do Vereador João da Silva
Chaves, que considera de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
Olhos D'Água, neste Município. No momento da discussão fizeram uso da palavra os
Vereadores: João do Povo, Mário Rebouças, Julão e Jairo Fraga. 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 Caetité, em 11 de junho do ano de
2018.
.
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