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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA
NO DIA 21 DE MAIO DO ANO DE 2018.

Aos vinte e um 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 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 foi encaminhada para as
comissões de Justiça e Redação, e de Educação, Cultura e Esportes, para exarar os devidos
pareceres; 2 - Leitura 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 localizada no Loteamento Sagrada Família, no Bairro Nossa
Senhora da Paz em nossa Cidade; 3 - Leitura 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; 4 - Leitura do 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; 5 - Leitura 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. Após a leitura das matérias acima, o Senhor Presidente encaminhou para a
Comissão de Justiça exarar parecer; 6 - Leitura de Moção de Parabéns da Câmara de
Vereadores de Caetité, de iniciativa do Vereador Álvaro Montenegro Cerqueira de
Oliveira, ao Centro de Atenção em Saúde Especializado 111 Doutora Lara Fernandes de
Carvalho Costa. Colocada em votação, a mesma foi aprovada por todos; 7 - Leitura da
Indicação n° 85/2018 de autoria do Vereador Cláudio César Teixeira Ladeia, indicando qd
Exmo. Senhor Prefeito, a recuperação com patrolamento e encascalhamento da estrada
que liga as Comunidades de Barreira ao Riacho da Vaca, Distrito de Maniaçu; 8 Leitura da indicação n° 86/2018 de autoria do Vereador João da Silva Chaves, indicando ao
Exmo. Senhor Prefeito, Aldo Ricardo Cardoso Gondim a instalação de braço de luz com
lâmpada em frente à igreja na Comunidade Anguá, neste Município; 9 - Leitura da
Indicação n° 87/2018 de autoria do Vereador João da Silva Chaves, indicando ao Exmo.
Senhor Prefeito, Aldo Ricardo Cardoso Gondim a instalação de braço de luz com lâmpada
em frente à igreja na Comunidade São Miguel, neste Município. Após a leitura das
indicações supra, o Senhor Presidente autorizou o encaminhamento ao Senhor Prefeito para os
devidos fins. 10 - Leitura do Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores,
opinando pela criação de uma Comissão Especial com o objetivo de averiguar as denúncias
nos atendimentos prestados pelos agentes terceirizados do BRADESCO S/A. Na
oportunidade, o Senhor Presidente, após os questionamentos dos Vereadores Álvaro
Montenegro, Cláudio Ladeia e Julão, deliberou pela formação da Comissão especial,
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constituída pelos Vereadores Cláudio Ladeia, João do Povo e Cura, para averiguar as
denúncias apontadas. No Horário do Pequeno Expediente, usaram a palavra para curtos
comentários os Vereadores Álvaro Montenegro, apresentando sentimentos de pesar a família
enlutada do Senhor Nelson Rodrigues Rocha, pelo seu falecimento ocorrido em São Paulo no
último dia 20, informando que o corpo vai ser velado na sua residência e em seguida
sepultado no Cemitério Municipal de Santa Luzia; João do Povo, registrando moção de
parabéns a Associação da Barrinha pelos quinze anos de fundação, e parabenizando a Igreja
Católica pela realização dos Festejos do Divino. Propôs Moção de parabéns a Banda Fanfarra
formada por vinte e dois adolescentes, que tocou nos festejos na pessoa do maestro Carlão.
No Grande Expediente, usou a Tribuna, o Vereador Cláudio César Ladeia, comentando a
indicação n° 85 de sua autoria, relatada na sessão anterior acerca da recuperação da estrada as
comunidades de Barreira e Riacho da Vaca, e reiterada por escrito nesta sessão. Continuando
apresentou votos de parabéns aos caminhoneiros do Brasil, pela paralização em protesto pelos
constantes altas dos combustíveis. Solicitou do Líder do Prefeito Vereador Mário Rebouças, e
do Vereador Jairo Fraga, mencionando que teve informação que neste dia completa trinta dias
que o PSF da Aroeira não funciona, e está faltando veículo para os funcionários, o que é um
absurdo. O PSF de Santa Luzia tem cinco meses que não funciona também, por que a médica
encontra-se em licença maternidade, e não têm condições de colocar outra, e o povo da Santa
Luzia, e Campinas está sem assistência médica, e indagou se este é o governo participativo
que foi prometido pra Caetité? O Vereador Jairo Fraga, o aparteou informando que os
trabalhos no PSF da Aroeira, foram retomados neste dia, mas realmente foi um descaso, ficou
quase trinta dias sem funcionar por falta de pneus no veículo e isso não pode acontecer. De
volta com a palavra o orador da Tribuna, ressaltou que realmente o colega concorda que é um
descaso e uma vergonha, mas felizmente o povo daquela região vai voltar a ter assistência
médica. 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 5 ssões da Câmara de Vereadores de
Caetité, em 04 de junho do ano de 2018.
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