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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA
NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO DE 2018.
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às nove 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 da Câmara de Vereadores de
Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei Parecer da Comissão de Justiça
e Redação da Câmara de Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto
de Lei n°. 881, de 22 de fevereiro de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, que Autoriza o
Prefeito Municipal a Celebrar Negócio Jurídico que especifica. O Vereador Julão pediu
vistas da proposição. 2 - Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de
Vereadores de Caetité, opinando favorável pela aprovação do Projeto de 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. 3 - Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de
Vereadores de Caetité, recomendando pela devolução para correção, o Projeto de 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. 4— Leitura do Parecer da Comissão
de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Caetité, recomendando pela devolução para
correção o Projeto de Lei n°. 889, de 15 de maio de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que
promove a substituição da Lei Municipal n° 749, de 10 de maio de 2013, por uma nova
Lei Geral da Microempresa (ME), da Empresa de Pequeno Porte e do
Microempreendedor Individual (ME!), 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. Na ocasião o Vereador Alvaro Montenegro
Presidente da Comissão de Justiça e Redação, justificou os pareceres recomendando a
devolução. O Vereador Cláudio Ladeia, também usou da palavra, mencionando que no seu
entender os projetos em tramitação na sessão neste dia, são impossíveis de estar tramitando,
aqui criou-se um método, pois antigamente alguns projetos iam ao seu gabinete para ver, se
lia e assinasse e estes projetos não passou pelo membro da Comissão, hoje de manha é que
chegou pra assinar os pareceres e por isso acha que não tem nenhum valor pra tramitar, e
solicitou constar em ata para depois ver a legalidade. O Vereador Alvaro Montenegro,
mencionou que muito lhe estranha esta postura do Vereador Cláudio César, pois quando existe
matéria do seu interesse ou da sua bancada, tudo vale, mas as comissões são formadas por três
membros, e o presidente pode avocar para si a relatoria e ele tem por obrigatoriedade
conhecer a matéria quando é distribuída na mesa, assim como qualquer vereador pode ter
acesso e requerer. A Mesa da Casa encaminha ao presidente da Comissão para relatar, ou
indicar um membro para relatar, conforme o Regimento da Casa, o relatório está pra
concordar e assinar e se não concordar, tem o direito de fazer um relatório em separado, e
também pode assinar com restrição, pois nenhum vereador pode recusar assinar o relatório de
qualquer comissão que seja, pois desde quando não participa de mais de duas, ou três, tem que
ser excluído, e aqui a prática sempre foi essa e sempre será, e a discussão é feita em Plenário.
O Vereador Cláudio, rebateu dizendo, que quando se tem o tempo hábil de receber o
relatório, tem a obrigação se não concordar ou votar, fazer um relatório em separado, mas em
relação à comissão, então acaba, e deixa o presidente da comissão fazer o relatório, porque
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estão chegando a seu gabinete empurrado goela abaixo para assinar, e hoje chegou às oito
horas da manhã, meia hora antes da sessão, e assim não pode concordar. O Vereador Julão,
manifestou dizendo, que quando o Vereador Alvaro, estava concordando o discordar com a
postura do Vereador Cláudio, ele lhe chamou para o questionamento porque é o líder da
bancada, e o vereador sabe que é rotineiro e corriqueiro, é outra história, isso é acordo de
cavalheiro e existe no mundo todo, mas é de obrigatoriedade toda matéria apresentada no
plenário ser lançada nas plataformas dos seus vereadores 48 horas antes, então o parecer tem
que parecer em tempo hábil, o presidente pode avocar, mas não pode tirar o direito de fazer
um parecer a parte, contanto que a comissão dê conhecimento em tempo hábil. O Senhor
Presidente ponderou, comunicando que o Projeto da CERB, será votado na próxima sessão, e
assim fica dirimida todas as dúvidas O Vereador Zacarias Nogueira, também comentou
dizendo, dentre outros, que estava ouvindo com atenção o questionamento inicial do Vereador
Cláudio Ladeia, mas precisa de certa compreensão, e está coberto de razão com referência aos
outros projetos, e foi feito o parecer e não teve tempo de debruçar sobre a matéria, que estava
em pauta pra apreciar hoje, teve o pedido de vista na sessão anterior, e quando já estava na
pauta teve os pareceres datados de cinco de junho de 2018, e com toda discussão levantada de
uma matéria que foi devolvido ao executivo para correção, não pode concordar que este
projeto seja colocado na mesma vala dos outros que foi dado conhecimento na segunda-feira.
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° 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. Em seguida foi encaminhada para a ordem do dia; 6 Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 848 de 12 de junho de 2018, de autoria do
Vereador Cláudio César Teixeira Ladeia, que concede Título de Cidadão Caetiteense ao
Senhor Aloísio Gomes de Carvalho Filho, e dá outras providências, depois de lido foi
encaminhado para a Comissão de Justiça; 7 - Leitura da Indicação n° 92/2018 de autoria do
Vereador Cláudio César Teixeira Ladeia, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, a
recuperação das estradas vicinais que dá acesso as seguintes Comunidades: Mata,
Papagaio, Lagoa do Baé, Ingazeira, Lagoa do Vilão, Passagem de Areia, Vargem da
Onça, e Tanquinho no Distrito de Maniaçu, que liga as Comunidades do Barreiro ao
Riacho da Vaca, Distrito de Maniaçu. 8 - Leitura da Indicação n° 93/2018 de autoria do
Vereador Jurandi Colombo Lemos Filho, indicando ao Senhor Prefeito Municipal,
providências na Avenida Antônio Almeida, conhecida popularmente como Rua do
Supermercado Verdão, no Bairro Ovídio Teixeira. Depois de lida as indicações, o Senhor
Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins. Na
oportunidade o Vereador Zacarias Nogueira, requereu a inversão da pauta, que depois de
deferido o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou em única discussão e
votação o 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 Professora Sidenir
Carvalho Teixeira Ladeia, Ana Júlia de Oliveira, Professor Manoel Teixeira Ladeia e
Professora Altair Públio Silva, no Loteamento Village Santa Rita, no Bairro Santa Rita
em nossa Cidade e dá outras providências. Discutiram a matéria os Vereadores Alvaro
Montenegro, Claudio Ladeia e Mano Rebouças autor. Colocada em votação foi aprovado por
unanimidade. Não houve oradores inscritos no Pequeno Expediente. No Grande Expediente,
fez uso da Tribuna em primeiro lugar, o Vereador Cláudio Ladeia, falando que logo cedo
encontrou um senhor com um pedido de autorização para tirar raio-x da coluna, porém
quando vai a UPA não tem filme e questionou qual a finalidade então de dar a autorização, se
não tem dinheiro, explica, e é isso que deixa chateado. Solicitou do Vereador Mário que
enviasse o pedido ao Secretário para fazer recuperação da estrada da Santa Bárbara, porque
teve informações que a máquina só vai até a Vargem do Anguá. Destacou que o Vereador
Mário na sessão de segunda, fez comentário da redução do crédito, e quanto o questionamento
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que fez, levantou os dados de dois mil empregos na Prefeitura de Caetité entre comissionados
e temporários, e quase dois milhões de salários, e quantidade grande de funcionários
fantasmas. Continuou falando acerca do projeto de Centro Administrativo que o Vereador
Alvaro teve as informações, mas não bate, hoje o centro tem que receber seiscentos e trinta
mil. Em aparte o Vereador Alvaro, falou que foi dito que o montante chegaria possivelmente
a um milhão de reais, e a questão é que o projeto em si não contempla divisória e houve um
erro de planejamento, a divisória por exemplo é feito pela prefeitura, e não pelo contratante.
Novamente, com a palavra o Vereador Cláudio, comentou que não votou a favor do projeto e
a Casa aprovou um projeto sórdido. Finalizou, falando que Caetité fica a espera da UNACON,
e voltou a frisar que o Governador não gosta de Caetité. Em aparte o Vereador Alvaro expôs
que foi publicado no diário oficial o processo do convênio do Estado da Bahia com a
Prefeitura de Caetité para construção da UNACON. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador Dê Axé, comentando que acha falta de respeito com a população, pois o Prefeito é
blindado, e ninguém consegue falar com ele, imagine então um cidadão comum. Informou
que fez um pedido na segunda-feira para que fosse recolhido o lixo do fundo da Escola
Terezinha Bonfim, e na terça pela manha ao passar no local tinha uma máquina e uma
caçamba retirando e retirou só um pouco do entulho e recebeu uma mensagem de uma menina
da Avenida Luiz Bento, pedindo socorro em questão de lixos, entulhos e cachorros nas ruas.
Falou também, que fez a denúncia na segunda e no outro dia foi até Guanambi, com o
vereador Cláudio Ladeia, e foram em várias casas de peças e oficinas e o que relatou na
Tribuna não é nem um por cento do que está ocorrendo, quando chegou ao estabelecimento
"Molas Brasil", tinha dois ônibus "Caminho da Escola" e estão prontos para serem usados,
mas falta a Prefeitura pagar para devolver ao Município. Em aparte o Vereador Cláudio
César, disse que o mais estranho é quando se falou em cifras da outra empresa em oitenta,
cem mil o montante é três vezes maior que isso, e o que espanta mais ainda, é que teve
licitação e não entende porque faz licitação, se segue a lei 8.666 tem que ter dinheiro tanto
financeiro como orçamentário. Novamente, com a palavra o Vereador Dê Axé, informou que
em seguida, se dirigiram a "BR tratores" no momento o proprietário estava no banco, e
conversaram com o mecânico, e o ônibus está lá há um ano e dois meses, também foram a
"Petrack", e a máquina está lá há um ano e três meses e um montante de dívidas de oitenta
mil. Falou do caminhão que estava na margem da BR CaetitélManiaçu, e na terça pela manhã,
o Senhor Marcos foi até lá recolheu o caminhão, deu sorte que encontrou o caminhão
descendo para a garagem da prefeitura, o rapaz da oficina informou que havia sido pago, por
isso devolveu a garagem da Prefeitura. Seguiu falando que foi até a garagem na quarta-feira,
no qual foi questionado porque deixaram os Vereadores entrarem, e questionou qual a função
do Vereador, se não pode nem fiscalizar a área pública. Lá encontraram o caminhão citado,
mas está faltando pneu e bomba, bem como diversos veículos, como carros menores,
ambulâncias, motos, que estão lá parados sem serventia para o Município, também uma Patrol
zerada, e está parada por que falta de um módulo, e a Prefeitura paga milhões de horas
máquina. Continuou falando, que o Vereador Mário sempre vai à Tribuna dizer, sobre o País,
sobre Temer, mas nunca votou nele, quem votou foi o vereador que também votou na Dilma, e
o orçamento municipal pode ter reduzido, mas esse fatos citados são mazelas deixadas pelo
Prefeito anterior que tinha orçamento de milhões e milhões, e mandou transmitir ao Prefeito,
que está no seu pé, fiscalizando. Em aparte, o Vereador Alvaro, disse que a Lei Orgânica
permite livre acesso a qualquer dependência do Município, não precisa pedir permissão a
ninguém, exceto que ninguém vai chegar invadindo gabinetes dos secretários, do Prefeito, E
ouviu atentamente suas falas, e obviamente isso é triste para qualquer Município, e que essa
máquina nova doada pelo Governo Federal, foi paralisada por um erro de manutenção e o
módulo custa quinze mil reais, e esperou o Vereador falar quem encontrou sentado sem
trabalhar, ganhando dinheiro, deveria ter fotografado, para ajudar. O Vereador De Axé,
continuou dizendo a Prefeitura de Caetité compra na Cidade de Guanambi hoje através de um
empresário, porque está sem crédito. Dando prosseguimento, fez uso da Tribuna o Vereador
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Mário Rebouças, falando que é um momento de grande felicidade para os Caetiteense, pois
na data de ontem foi publicado pelo Governo Estadual no diário oficial o convênio da
UNACON com o Município, investimento de saúde para Caetité e região e tem satisfação em
ter dado o seu voto, ter defendido o projeto do convênio do Hospital da UNACON, onde terá
disponibilidade de leito de UTI. Seguiu falando, que o Prefeito Aldo Gondim, assinou
convênio da UNACON, assim como o convênio da praça do mercado, emenda da Deputada
Ivana Bastos no valor de quinhentos mil reais. E o interessante é que Vereador que se indigna
às vezes com a falta de pagamento, prestação de serviço quando foi governo o Município nem
assinava convênio porque era inadimplente. Dentre outros comentários, fez destaque do
projeto n° 887, que segurará investimento de pavimentação e recuperação asfáltica para
Caetité. Em aparte o Vereador Dê Axé, disse que o debate não é coisa pessoal, mas sim de
Vereador, e quando cita foi o governo, questionou quem foi o governo e sempre votou em
Ricardo Ladeia, e quando foi Prefeito pela primeira vez, Chico Nelson foi Vereador pela
chapa. Novamente com a palavra o Vereador Mário Rebouças, dizendo que o Vereador está
equivocado, pois quando votou em Ricardo Ladeia em 2001, seu voto de Vereador foi na
Professora Zuleíde, e nem era filiado ao PCdoB. Finalizou, falando que a história política de
Caetité fica registrada, e Governo é o grupo político. Em aparte o Vereador Cláudio Ladeia,
disse que gostaria que o Vereador trouxesse o debate para Caetité, pois o vereador Dê Axé
falou do desmando que é Caetité, e fica na Tribuna falando de País, de ex-Prefeito e espera
que como líder do Prefeito, trouxesse para o debate o que foi denunciado. Novamente com a
palavra o Vereador Mário, rebateu dizendo que iniciou sua fala exatamente falando de
Caetité, correndo atrás de beneficios, e viu a questão do raio-x, que é lamentável e crítica e
junto a Secretaria buscará soluções. Por último, fez uso da Tribuna o Vereador Zacarias
Nogueira, falando que fica satisfeito com a indicação que o Vereador fez, pois fortalece sua
indicação do dia vinte e um de fevereiro, solicitando patrolamento da estrada da região de
Ingazeira, Passagem de Areia, e outras, mas falou com o Secretário de infraestrutura lhe
assegurou que a partir de amanhã já começará fazer trabalho de cascalhamento e
patrolamento. Dentre outros comentários, ressaltou que tem observado o debate das últimas
sessões sobre abastecimento de água, e como tem representação grande na zona rural, e tem
sofrido bastante com isso, pois é um problema do Município. O exército fazia o
abastecimento de água, colocava duzentos litros a cada quinze dias ou a cada semana para as
famílias e agora suspendeu, tem feito várias cobranças com a Secretária e o Prefeito, e o
mesmo assegurou que a partir dessa semana está com licitação para contratação de mais três
carros pipas. Em aparte o Vereador Cláudio Ladeia, parabenizou pelo empenho e espera que
realmente a Comunidade seja atendida com o patrolamento, e entristece no que se refere à
questão da água, pois ontem quando chegou na garagem da Prefeitura, tinha quatro/cinco
carros lá parado, quebrado e não conserta porque não tem dinheiro. Novamente, o Vereador
Zacarias, falou que tem observado os questionamentos sobre situação da saúde e
principalmente a questão do Hospital e Maternidade Santana de Caetité, e pelo empenho do
Prefeito, muitos problemas foram resolvidos, a exemplo das mulheres que não precisam sair
para fazer parto em Guanambi, a não ser na situação que precisa da UTI-neonatal e informou
que de Fevereiro do ano passado, até março desse ano foram realizadas aproximadamente mil
e quatrocentos cirurgias pelo SUS, paciente do Município de Caetité e da nossa região e
esteva na UPA em um dia de domingo por volta das seis e meia da tarde e não tinha fila.
Parabenizou o Prefeito Aldo, pelo projeto de operação de crédito para pavimentação das ruas
de Caetité. Em aparte o Vereador Jairo, disse que às vezes é muito questionado que a
Prefeitura não faz obra com recurso próprio, e este empréstimo, quem vai pagar é a Prefeitura
com recurso próprio, uma forma de obrigar o executivo investir em obras com recurso
próprio. Novamente, o Vereador Zacarias, pontou que o Bairro Pedro Cruz, Nossa Senhora
da Paz e Prisco Viana é maior que muitos Municípios da região e esse projeto dá condição a
esses moradores de uma melhor moradia. Finalizou tecendo comentários sobre o projeto da
CERB. Não havendo nada mais a tratar, foi declarada encerrada a presente Sessão e para
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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 28 de junho do ano de 2018.
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