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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 11 DE
JUNHO DO ANO DE 2018.

Aos onze 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 e discutida, foi
aprovada com ressalva do Vereador Cura, em parte do seu pronunciamento na sessão anterior
que foi dito que os fatos escritos nas redes sociais e lido na Tribuna sobre as irregularidades
na Secretaria da Infraestrutura, na gestão anterior, que tem o ex-prefeito como pré-candidato a
deputado estadual. Em seguida foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor
Presidente. Expediente: 1 - Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação da
Câmara de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei no.
881, de 22 de fevereiro de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, que Autoriza o Prefeito
Municipal a Celebrar Negócio Jurídico que especifica. Após a leitura, o Vereador Julâo
solicitou vistas da matéria, o que foi deferido. 2 - 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. Após a leitura, o Senhor
Presidente encaminhou para ordem do dia da presente sessão; 3 - Leitura do Projeto de Lei
N°. 888, de 15 de maio de 2018, do Chefe do Executivo, que autoriza o Prefeito Municipal
a celebrar negócio jurídico que especifica. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou
para a Comissão de Justiça exarar parecer; 4 - Leitura do Projeto de Lei no. 889, de 15 de
maio de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que promove a substituição da Lei Municipal
no 749, de 10 de maio de 2013, por uma nova Lei Geral da Microempresa (ME), da
Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual (MEl), do Município de
Caetité, em face das alterações implementadas na Lei Complementar Federal n° 123, de
14 de dezembro de 2006, pela Lei Complementar Federal n° 147, de 07 de agosto de
2014, pela Lei Complementar Federal n° 154 de 18 de abril de 2016, pela Lei
Complementar Federal n° 155 de 27 de outubro de 2016 e dá outras providências. Após4
leitura, o Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça exarar parecer; 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° 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. Após a leitura o Senhor Presidente encaminhou para a Ordem do
dia desta sessão; 6 - Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 839 de 24 de maio de 2018,
de autoria do Vereador Mário Rebouças de Almeida, que dá denominação de Ruas a
diversas artérias do Loteamento Viliage Santa Rita, no Bairro Santa Rita em nossa
Cidade e dá outras providências. Após alguns questionamentos, o Vereador Mário
Rebouças, solicitou que a matéria fosse retirada da pauta da sessão, para dirimir dúvidas, e
voltar a ser apreciado na próxima, com o aval do Senhor Presidente; 7 - Leitura do Projeto de
Decreto Legislativo n° 842 de 05 de junho de 2018, de autoria do Vereador Jurandi Colombo
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Lemos Filho, que dá denominação de Rua Argeu Públio a uma das artérias localizada no
Bairro da Chácara, em nosso Município. Foi encaminhado para a ordem do dia, com dispensa
do parecer solicitado pelo autor; 8 - Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 847 de 05 de
junho de 2018, de autoria do Vereador Jurandi Colombo Lemos Filho, que concede Título
de Cidadão Caetiteense ao Dr. Carlos Cardoso Fernandes, e dá outras providências. Depois
de lido, foi encaminhado para a Comissão de Justiça exarar parecer; 9 - Leitura de Moção de
Parabéns, de autoria do Vereador João da Silva Chaves, à Associação dos Pequenos
Agricultores e Amigos de Barrinha e Adjacências pela comemoração dos 15 anos,
realizado no dia 18 de maio de 2018. Colocada em votação a mesma foi aprovada por
unanimidade. Pela ordem, o Vereador Álvaro Montenegro, requereu inversão da pauta e
apreciação em bloco dos Projetos de Decretos Legislativos em tramitação. Depois de
deferido, deu-se inicio a Ordem do Dia: Em primeira e segunda discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade o Projeto de Lei n°. 886, de 23 de abril de 2018, do Senhor
Prefeito Municipal, que Institui os Programas de Apoio à Cultura Caetiteense, BolsaAtleta e Caetiteense de incentivo ao Desporto e dá outras providências. Discutiram a
proposição os vereadores: Mário Rebouças, Jairo Fraga, Julão, Cura e Álvaro Montenegro.
Em única discussão e votação foram aprovados o 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, e o Projeto de Decreto Legislativo n° 842 de 05
de junho de 2018, de autoria do Vereador Jurandi Colombo Lemos Filho, que dá
denominação de Rua Argeu Públio a uma das artérias localizada no Bairro da Chácara, em
nosso Município. No horário do Pequeno Expediente, fez uso da Tribuna em primeiro lugar,
o Vereador Cláudio Ladeia, apresentando sentimentos de pesar aos familiares de Humberto
Jackson Rodrigues Oliveira, e do Senhor Manoel Vilas-Boas Magalhães, pelos seus
passamentos, e apresentou moção de pesar a família do Senhor Manoel Vilas-Boas. Usou
também a Tribuna o Vereador Jairo Fraga, falando que esteve participando da copa de
marcha realizado no último domingo e ressaltou a sua importância, na geração de emprego
através desta atividade, que tem crescido bastante no Município e parabenizou aos
organizadores envolvidos na festa. No Grande Expediente, fez uso da Tribuna o Vereador
Álvaro Montenegro, parabenizando a Cidade de Brumado pelos 141 anos de emancipação
política. Seguindo, leu uma matéria vinculada num grupo denominado "Canários" postada A
com número e nome de titularidade Valtércio Aguiar, onde o mesmo informa que deixará a
política e agradece o apoio da população. Dando prosseguimento, disse que esteve cm
Deputado Vitor Bonfim no final de semana, conversando a respeito de algumas emendas, e
benfeitorias solicitadas para Caetité, quando estava na pasta de Secretário de Agricultura,
inclusive foi anunciado liberação de uma patrol para Município, e de um trator mecanizado
para Comunidade Lagoa de Fora, está aguardando, mas está tendo algumas dificuldades com
a mudança do Secretário daquilo que já tinha sido assegurado, e isso não é só em Caetité, mas
em todas Cidades da Bahia. Continuando leu a matéria encaminhado pelo Deputado Estadual
Vítor Bonfim, destacando a entrega do Frigorífico de Bom Jesus da Lapa. Em aparte o
Vereador Arual Rachid, falou que muito é bem pensado pelo Prefeito, abriu licitação para
empresário gerenciar o frigorífico e quem ganhou foi o irmão de sua mãe Paulo Fernandes e
teve prazer de conhecer, estrutura grande e está de parabéns pela obra. Novamente com a
palavra o Vereador Álvaro, parabenizou a Cidade de Bom Jesus da Lapa e ao Governo do
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Estado. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia, mencionando que acha
complicado e tenebroso usar a Tribuna para ler uma mensagem que nem assinada está, e
ninguém tem a certeza se foi o Senhor Valtércio que fez isso, mas se for dele, tem certeza que
irá até aos rádios locais esclarecer e que Caetité perde um grande homem que tem vontade de
mudanças. Continuou falando, que a semana passada falou sobre os funcionários da
Prefeitura, e indo para Maniaçu em meia hora de serviço, foi roçado o PSF da Cachoeirinha, e
parabenizou, mas disse que é lamentável fazer, só quando a oposição reclama. Esteve em
Maniaçu, e as queixas dos usuários no que se refere ao mercado, a feira de Maniaçu dia de
domingo, considerado de médio e grande porte e não tinha um banheiro, uma pia com água,
segundo informação o funcionário não coloca água. Finalizou falando que recebeu alguns
moradores da região de Passagem de Areia, Lagoa do Baé, e Papagaio, solicitando
patrolamento da estrada, e já houve essa cobrança na Casa e que esteve na feira de Caetité
conversando com alguns comerciantes, e os mesmos solicitaram a poda da árvore que fica
perto da banca mundo das peças e também do Distrito de Pajeú. Seguindo, fez uso da Tribuna
o Vereador Dê Axé, pedindo providências pra retirada de entulhos do fundo do Grupo
Terezinha Bonfim, pois está obstruída com caçambas de lixos e entulhos e já teve indicação
do Vereador Zacarias no início do ano e continua do mesmo jeito. E indagou, onde estão os
equipamentos da cidade que foram expostos na praça da catedral por vários dias, como
máquinas, caçambas tratores, carros pipas, e afirmou que estes equipamentos da Prefeitura,
estão simplesmente retidos nas casas de peças, nas oficinas, da nossa região e do Município
por falta de uma administração que simplesmente virou as costas para o Município. E na
Avenida Olimar Oliveira Rodrigues, próximo à quadra, que ninguém sabe quando vai
inaugurar, tem um caminhão encostado ás margens da rodovia, e o proprietário da oficina tem
que colocar e retirar o caminhão na cerâmica Santana todos os dias por conta própria, porque
a Prefeitura, que tem pessoas que responde por nome Rodrigo e Marcos, deixaram o
caminhão lá há um ano e três meses. Essas pessoas já foram lá diversas vezes tentar retirar o
caminhão, o proprietário da oficina falou que só entrega quando for pago, o que está correto, e
ainda tem um Projeto nesta Casa pedindo empréstimo para pavimentar rua, e comprar
veículos. Disse também que tem uma máquina retroescavadeira na Petrac, e foi informado que
deve oitenta mil. Seguiu, questionando se os Vereadores viraram costas para o Município,
porque parece que Caetité virou casa da mãe Joana, porque só beneficiam quem é do grupo e
se fosse o Prefeito, teria vergonha de falar que é o Prefeito da Cidade e que em conversa com
o Secretário Nilo, o mesmo disse que um pedido não foi atendido por birra política. Em aparte
o Vereador Cura, falou que recebeu uma visita, onde uma senhora foi à Secretaria de saúde
lá encaminhou os pedidos para cá para que os Vereadores resolvam, e sendo assim, então tira
e fecha a secretaria, e outra, um pedido para voltar lá dia dez, dia de domingo. Em seguida,
fez uso da Tribuna o Vereador João do Povo, saudando a todos, e falando sobre questão
politica, informando a sua definição politica tanto para Deputado Estadual, como Federal para
eleições desse ano. Esteve fazendo visita ao Gabinete do PSB em Salvador, contou com
presença de vários Deputados e firmou compromisso com a pré-candidata a Deputada
Estadual Fabíola Mansur e com o Deputado Federal Josias Gomes. Em aparte o Vereador
Marcílio parabenizou pela determinação e pelo ato de coragem, pois será muito importante o
apoio. Novamente, com a palavra o Vereador João, informou que pensou bastante em sua
decisão, e também apoiará o Governador Rui Costa, finalizando teceu comentários sobre o dia
5 de junho comemorado dia do meio ambiente. Continuando, fez uso da Tribuna o Vereador
09:56:52
Praça Rodrigues Lima, n. 910 -2018.12.28
Centro - Caetité
- Bahia CEP 46.400-000

3e

V..à,~

àa

&aaa. emv 09 3€,

4

JU 3e 1810

Julão, parabenizado aos Vereadores Mário e Cláudio César pelo Projeto de nome de ruas,
homenageando nomes de saudosos Professores. Seguiu, falando que recebeu em seu gabinete
o Senhor Mário da Comunidade Vargem Grande, solicitando que fosse destinado maquinário
do parque para realizar limpeza de uma barragem pública. Falou que escutou atentamente ao
pronunciamento do Vereador Dê Axé que sempre vem questionando, mas hoje chegou no
limite de aceitar tanto descanso, pois na promotoria já tem mais de trinta denúncias sobre o
descaso de Caetité, e quando fala do caminhão parado, é rotineiro e questionou cadê a fábrica
de manilhas, que foi dada de presente. Falou sobre o mercado de Pajeú, e até agora não
resolveu o problema do banheiro, e solicitou ao Secretário Roserval que precisa transformar a
festa da mandioca em solução sustentável para mandioca. Expôs que recebeu uma denúncia
que a casa do estudante quando não falta água falta luz por falta de pagamento. E que sabe
que todas as prefeituras estão passando por dificuldades, mas tem apresentado melhorias, e
quanto à nota lida pelo Vereador Álvaro, espera que haverá outra, explicando o real motivo de
seu abandono. Por último, fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, registrando que
esteve sábado na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista com a Pré-candidata do
PCdoB a Presidência da República Manuela Dávila, onde tiveram oportunidade de fazer
debate e aprofundamento sobre o partido nas eleições de dois mil e dezoito e apontou sérias
de dificuldades que o País enfrenta hoje. Seguiu, falando que participou de uma reunião
convocado pelos moradores do Bairro Alto Buenos Aires, na Associação do Bairro, onde há
iniciativa dos moradores em reativar e regularizar a entidade, pois desde o ano de dois mil e
treze não se tem diretoria constituída legalmente. Comentou o Projeto de Lei 887, que
autoriza o executivo a contratar operação de crédito, e sabe a dificuldade que Caetité enfrenta
nas questões orçamentárias e tiveram orçamento de dois mil e quinze que está no portal da
transparência no valor executado de cento e trinte e sete milhões, em dois mil e dezesseis caiu
para cento e quatorze milhões e em dois mil e dezessete para noventa e oito milhões, perca de
mais de trinta milhões, a arrecadação de Caetité caiu em torno de vinte e cinco por cento, e
nesse esforço que o Prefeito tem lutado por uma Caetité melhor. Em aparte o Vereador
Cláudio César, destacou que o Vereador fala em crise, redução do valor do orçamento, e
pediu o comparativo da mão de obra que a Prefeitura absorve hoje em Caetité. O vereador
Mário, falou que esse comparativo é aberto no portal da transparência, a sua esperança em o
País sair do patamar da crise é nas eleições de ter um projeto de desenvolvimento. Registrou
sobre as placas da obra da Praça Coronel Cazuzinha que estão sendo confeccionadas, e sobre
o colírio, o Vereador Marcílio disse que esteve com a Deputada e o que houve foi
investimento do Ministério da saúde sobre problema do glaucoma que caiu drasticamente, o
atendimento tem que ser feito em Caetité e está tentando providenciar esse atendimento. O
Vereador Álvaro, também o aparteou dizendo que com relação aos empréstimos é uma
questão legal para chefe do Executivo pleitear, e já teve oportunidade de votar em outros
projetos como Vereador contrário a bancada do Prefeito Ricardo Ladeia e também ao ex-,
prefeito José Barreira, e no que se refere ao Centro Administrativo, houve erro de
planejamento e o que foi proposto pelo DESENBAHIA foi cumprido, e ainda não se concluit(
vez que, falta uma parcela para ser concretizado o empréstimo, e é pública e notória a
necessidade de Caetité aprovar e discutir essa matéria. Novamente com a palavra o Vereador
Mário, falou que o aparte do Vereador Marcilio só reforça o cenário de crise do País, e
comentou situação de fechamento das farmácias populares, dentre outros e é esse o cenário
que o Prefeito enfrenta. E no que se refere ao empréstimo, se o banco se habilita emprestar é
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porque o Município tem capacidade para tal, e é essencial. 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 Ama! Rachid Fernandes Santos. Sala
das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 14 de junho do ano de 2018. /~& À~~
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