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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA
NO DIA 14 DE MAIO DO ANO DE 2018.

Aos quatorze dias do mês de maio 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 do Parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Caetité,
opinando favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 841 de 02 de maio de
2018 de autoria do Vereador Alvaro Montenegro Cerqueira de Oliveira, que Considera de
Utilidade Pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, neste Município. Após a leitura o
Senhor Presidente encaminhou para a ordem do dia da presente sessão; 2 - Leitura da
Indicação n° 78/2018 de autoria do Vereador Marcifio Teixeira Alves, indicando ao Exmo.
Senhor Prefeito, Aldo Ricardo Cardoso Gondim, em caráter de urgência a construção de
quebra-molas, nas ruas entre numerações 520 e 551, trecho compreendido entre o
Parque das Arvores e o Beco dos Milhões; 3 - Leitura da Indicação n° 79/2018 de autoria
do Vereador Jairo Fraga Teixeira, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, Aldo Ricardo
Cardoso Gondim, o calçamento da Rua Luís Pereira de Aguiar, localizada no Bairro
Jacaraci neste Município; 4 - Leitura da Indicação no 80/2018 de autoria do Vereador Jairo
Fraga Teixeira, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, Aldo Ricardo Cardoso Gondim, a
urgente desobstrução e manutenção da rede de esgoto da Rua Tereza Guanais de Aguiar,
localizada no Bairro Jacaraci, neste Município; 5 - Leitura da Indicação n° 81/2018 de
autoria do Vereador Jairo Fraga Teixeira, indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, Aldo Ricardo
Cardoso Gondim, a recuperação e limpeza da Praça ao lado do Posto Canibal 1,
localizada na Avenida Dácio Oliveira, neste Município; 6 - Leitura da Indicação n°
82/2018 de autoria do Vereador Alvaro Montenegro Cerqueira de Oliveira, indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, a recuperação das estradas com encascalhamento,
patrolamento e roçagem das estradas das Comunidades de Baixão de Santa Luzia/Lagoa
do Canto/CumbucolLagoa das Eguas/Curicaca/Caraíbas e Espinheiro; 7 - Leitura da
Indicação n° 83/2018 de autoria do Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, a manutenção do poço artesiano da Comunidade de
Frios/Juazeiro no Distrito de Maniaçu; 8 - Leitura da Indicação n° 84/2018 de autoria do
Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a
construção de um sistema de abastecimento de água na Comunidade de Lagoa da
Comprida, neste Município. Depois de lidas as indicações acima, o Senhor Presidente
autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os devidos fins. Não houve oradores no
Pequeno Expediente. Pela ordem, o Vereador Alvaro Montenegro, requereu inversão da pauta,
que depois de deferido o Senhor Presidente anunciou a ordem do dia que constou de única
discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n° 841 de 02 de maio de 2018 de
autoria do Vereador Alvaro Montenegro Cerqueira de Oliveira, que Considera de Utilidade
Pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, neste Município. Sendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade dos Senhores Vereadores. No Grande Expediente, fez uso da
Tribuna, em primeiro lugar, o Vereador Marcílio Teixeira, falando do relatório encaminhado
pela Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, referente ao programa de Leishmaniose, na
qual foram capturados 38 cachorros, desses foram realizados os testes rápidos para cahi7ar em
32, posteriormente será encaminhado para o laboratório LACEN, e em caso positivo será feita
eutanásia nos animais e em caso negativo será feito castração. Em aparte o Vereador Cláudio
Ladeia, questionou se vai parar nesses 38 animais ou se vai continuar as capturas, pois já tem
dois meses de inicio e parou nesses 38. Novamente, Vereador Marcifio Teixeira, mencionou
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que a informação que tem é que vai continuar, e essa demora é justamente a demora do
laboratório mandar o resultado, mas o canil só comporta 30 cachorros. Em aparte também, o
Vereador Mário Rebouças, destacou que a matéria é complexa e um desafio bastante grande,
onde citou exemplo de dois Municípios que enfrentam problemas parecidos e causam
polêmicas, é um assunto que a Câmara deve debruçar e buscar junto com Executivo uma
melhor solução. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Mário Rebouças, que após
cumprimentar a todos em nome dos alunos do Colégio Dom Manoel Raimundo de Meio,
registrou voto de parabéns a igreja católica pela realização das novenas do Divino Espírito
Santo. Seguiu falando sobre a temática das filas nos bancos, e um grande desafio, que é criar
em Caetité um Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, já tem a lei que garante a
proteção ao consumidor, mas criar sistema, instituir o PROCON é de fundamental
importância. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia, que após saudar a
todos em especial aos alunos do EJA, do Colégio Dom Manoel Raimundo de Melo, sugeriu
que ao invés da escola vir até a Casa Legislativa, fosse realizada sessão itinerante e cobrou
que fosse feito a audiência pública em Brejinho, que há muito tempo foi falada e até agora
não teve resposta. Destacou, que na próxima semana fará indicação para recuperação das
estradas que vai do Barreiro até Riacho da vaca, cuja via, o transporte escolar passa e está
uma vergonha. Em aparte o Senhor Presidente, informou que em conversa com o Secretário
de Serviços Públicos, a máquina foi três dias na comunidade de Juazeiro e voltou, e até
amanha fará o trajeto. Novamente, o Vereador Cláudio Ladeia, destacou que depois de
aproximadamente um ano de ter feito uma denúncia ao Tribunal de Contas do Município,
onde Caetité foi considerado em estado de calamidade, fazia gastos exorbitantes na festa de
Santana com a contratação de bandas com preço estratosférico e para sua surpresa estava lá
como pauta da 41° sessão o processo 741 entrará na pauta e que seja corrigido para dar tempo.
Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Jairo Fraga, cumprimentando a todos em
especial aos alunos da escola, falou ao vereador Marcílio, que esteve com o médico
veterinário Paulo Victor, que vai tomar conta do canil, já está recolhendo os animais apesar de
a situação ser precária e o que mais pediu foi urgência nas adequações desse canil, pois é lá
que fará cirurgias. Continuou falando a respeito do comentário do Vereador Julão na sessão
anterior referente em fazer um projeto caso estava cobrando taxa de esgoto, e tomou o
cuidado de olhar na sua conta de água e não constatou que essa taxa está sendo cobrada. Em
seguida, fez uso da Tribuna o Vereador João do Povo, agradecendo a presença dos alunos de
Santa Luzia e colocou o gabinete a disposição caso necessite de informações sobre trabalho
do Legislativo. Parabenizou todas as mães pelo dia que se comemorou no último domingo, e
agradeceu aos festeiros da festa do Divino, dizendo que foi convidado a participar de um
quadro representando a politica para o mundo. Finalizou falando sobre a questão do Banco e a
ideia de se fazer comissão é uma ideia correta e sobre os cachorros, que depois dos
questionamentos ficou preocupado, porque depois que castrar os cachorros, o mosquito pode
picar ou não. Em aparte o Vereador Jairo Fraga, falou que só serão devolvidos na rua os
sadios. Em aparte ainda, o Vereador Marcílio, disse que em casa ou na rua o mosquito pode
picar os cachorros. Novamente o Vereador João do Povo, disse que o ideal será fazer um
canil maior, procurar junto ao ministério recursos e providências. Em seguida, fez uso da
Tribuna o Vereador Julão, parabenizando e agradecendo o professor Clénston e alunos
presentes. Fez referência e comentários ao dia treze de maio, onde se comemora assinatura da
Lei Áurea e o dia das mães. Falou sobre o Distrito de Pajeú, onde os moradores fará uma
campanha para recuperar o vertedor da lagoa e todo percurso que desce para Boa Sorte. Em
aparte o Vereador Cláudio César Ladeia, falou que também recebeu essa proposta e
encaminhou providências a Secretária Italva para limpar o leito do córrego e na oportunidade
sugeriu que fosse feito uma campanha de educação ambiental na comunidade. Em aparte o
Vereador Jairo, falou que é uma preocupação grande, já fez indicações para duas barragens e
colocou disposição para ajudar. Novamente com palavra o Vereador Julão, destacou que
colocou por quatro vezes no orçamento emenda para fazer urbanização da lagoa, mas por falta
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de força política não conseguiu. Agradeceu ao Vereador Jairo em ver a taxa de esgoto o que
realmente não existe. Dentre outros comentários falou da necessidade de serem chispados
todos os animais e junto com pessoal da ONG dos animais, construir um canil grande e
adequado. Por último, fez uso da Tribuna o Vereador Cura, Relatando acerca da
leishmaniose, ressaltando, que falta é compromisso, pois a secretaria de saúde está
transformando o canil em um matadouro e dentre outros comentários pontou que a população
tem que conscientizar, e ter uma reeducação. Em aparte o Vereador Jairo, falou que concorda
que não adianta só a prefeitura pegar os cães e levarem pra o canil, a população deve
conscientizar e ter a necessidade realmente de medidas reeducativas. Em aparte o Vereador
Dê Axé, destacou que no lixão tem que ter uma atenção especial, pois tem famílias que tiram
de lá os seus sustentos e a prefeitura precisa fazer uma fiscalização, pois juntos convivem
crianças e cachorros. Novamente com a palavra o Vereador Cura, falou que os Vereadores
tem que buscar solução para os problemas de Caetité, e questionou como é que os garis
trabalham sem os EPIS, e reforçou a necessidade de fiscalização no lixão, voltando a falar
sobre a falta de compromisso em diversos aspectos como a UNACON, a iluminação rural de
Lagoa de Fora, a máquina de Raíos-X, laboratório do Hospital, etc. 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
Satos. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 21 de maio do ano de 2018.
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