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ATA DA 36a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2018.
Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 Vice Presidente, Vereador Zacarias Fernandes
Nogueira, na ausência do Senhor Presidente dirigiu a presente Sessão e declarou
aberto os trabalhos, 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 em exercício. Expediente: 1 - Leitura dos
Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Contas da Câmara
de Vereadores de Caetité. opinando favorável pela aprovação do Projeto de Lei N° 898
de 14 de novembro de 2018 do Senhor Prefeito Municipal. que AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Após a leitura, o Vereador Jairo Fraga,
requereu vistas na matéria, o que foi concedido pelo Senhor Presidente; 2 - Leitura do
Projeto de Lei N° 900 de 23 de novembro de 2018 do Senhor Prefeito Municipal, que
Altera a Lei 622 de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Contribuição
Social de Iluminação Pública e dá outras providências. Depois da leitura o
Vereador Mário Rebouças, Líder do Senhor Prefeito na Casa, requereu da Mesa a
devolução desta proposição ao Chefe do Executivo: 3 - Leitura do Projeto de Lei N°
899 de 19 de novembro de 2018 de autoria do Vereador Zacarias Fernandes Nogueira,
que Institui o Dia 20 de novembro como Feriado Municipal, em homenagem ao
"Dia da Consciência Negra", no Município de Caetité e dá outras providências.
Em seguida. o Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça exarar
parecer: 4 - Leitura de ofício n° 140/2018. do Chefe do Executivo, prestando as
informações solicitadas pelo Vereador Zacarias Nogueira ao Projeto de Lei n°
897/2018 que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC) do Município de Caetité e dá outras providências; 5 - Leitura do ofício
n° 148/2018 do Senhor Prefeito Municipal, esclarecendo a respeito do requerimento do
Vereador Álvaro Montenegro, Presidente da Comissão de Justiça e Redação que
solicitou informações acerca do Projeto de Lei n° 893/2018 que Autoriza o Prefeito
Municipal a Celebrar Negócio Jurídico que específica e dá outras providências.
Ambos os Projetos acima foram retornados a Comissão de Justiça para parecer: 6 Leitura de ofício n° 2018/2018 da Renova Energia, comunicando sua indisponibilidade
de atender a solicitação desta Câmara de Vereadores feita através do Ofício N°
157/2018 para comparecer na Sessão Ordinária de 26 de novembro do corrente,
informando que a RENOVA, realizou a 101reunião da Comissão de Acompanhamento
do Empreendimento (CAE) Alto Sertão III no dia 08.11.2018 no Município de Caetité e
contou com a presença do representante da Câmara de Vereadores, e foram
apresentadas todas as informações sobre a retomada das Obras do Complexo Eólico
Praça Rodrigues Lima, n. 9 10- Centro - Caetité - Bahia CEP 46400-000 - Telefax: 773454 1008
2018.12.28 09:57:13
CNPJ: 01.926.487/0001-09
E-mail: camaracaetite(ãcimaiLcom Site: www.caetite. ba.lea.br

4flL 4
ÁO

'La04

a

09 à. J14 3€. 1810

Alto Sertão III: 7— Leitura do ofício n° 73/2018 subscrito pelo Senhor Vagnelson Alves
Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Caetité
agradecendo a Câmara Municipal pelo apoio e espaço na tribuna disponibilizado ao
Sindicato. No Pequeno Expediente, fez uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia,
falando aos colegas que a visita institucional do projeto pedra de ferro está marcada
para amanhã e a Bahia Mineração informou que a partir das sete horas da manhã. No
Grande Expediente, fez uso da Tribuna o Vereador Álvaro Montenegro, falando que
na última semana foram concretizados dois compromissos feitos com a Comunidade
de Brejo/Caminho Velho, onde foi realizada aplicação de horas máquinas com o apoio
do Deputado José Rocha para refazer a barragem, e esteve na Comunidade de
Ingazeira e comunidades circunvizinhas, onde foi perfurado e instalado o poço
artesiano, que atenderá quarenta e quatro famílias, e participou de uma comemoração
feita pela Comunidade. Dando sequências aos trabalhos, disse que as máquinas se
encontram na Comunidade de Lajes fazendo aguadas públicas, fruto de emenda
parlamentar do Deputado José Rocha junto a Codevasf, e espera que outros materiais
que se encontra em Bom Jesus da Lapa possa ser retirados, e só lamenta, porque
conseguiu algumas horas máquinas para barragem do Cristal, mas a barragem já tinha
entrado água, e a máquina atolou, não foi possível concluir. Seguiu falando sobre as
respostas dos ofícios em relação aos projetos. Falou que para sua alegria tem notado
algumas ações do novo Presidente e tem notado algumas modificações, principalmente
em relação ao Programa Mais Médico discutido na sessão passada. Em seguida, fez
uso da Tribuna o Vereador Cláudio Ladeia, solicitando do Presidente da Comissão de
justiça para debruçar sobre as informações do projeto da permuta do lote e ainda votar
esse ano. Seguiu falando sobre a situação da política da Bahia, e não é contra a'
privatização se a empresa não tá funcionado adequadamente. Disse que recebeu um
e-mail de moradores da Rua Afonso Teixeira da Silva do Bairro Prisco Viana pedindo"
socorro devido ao descaso que vem acontecendo por parte da Secretaria de Serviços
Públicos e Embasa, de um enorme buraco que se formou na rua um ano atrás e
falaram que solucionariam o caso, mas não foi atendido ainda. Em seguida, fez uso da
Tribuna o Vereador Jairo Fraga, dizendo que no dia vinte e três foi comemorado na
Cidade o dia do músico, onde participou e tiveram participação de vários músicos da
terra, parabenizando a todos. Informou que neste dia foi ligada a iluminação do Estádio
Paulo Souto. Pontuou que esteve na cavalgada da amizade em Pajeú do Vento, e falou
ao Vereador Cláudio Ladeia que esteve na rua citada e pode constatar o descaso que
está, e solicitou um requerimento para o Prefeito tomar as providências necessárias da
rua e das estradas da Comunidade de Cristina, que está intransitável. Em seguida, fez
uso da Tribuna o Vereador Dê Axé, parabenizando o Vereador Álvaro pela dedicação
nas perfurações dos poços, mas quando consegue a perfuração do poço, geralmente é
passado para Prefeitura de Caetité custear a energia e a pessoa para tomar conta, mas
aí que vem a preocupação, na Comunidade do Tanque do Governo, tem poço
perfurado, e a comunidade está sem água porque o operador atende uma parte, e
deixando a outra, e os poceiros estão sem receber há quatro/cinco meses. Prosseguiu,
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mostrando fatos do estado dos pneus da ambulância da UPA, e de um Fiat Uno, e foi
ao TCM e viu uma empresa que ganhou licitação de mais de quatrocentos mil reais
para compra de pneus para frota de Caetité. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Vereador João do Anguá, falando que o requerimento solicitando a recuperação de
todas as estradas do município e não entende tantas máquinas que foram expostas na
praça há pouco tempo, e agora vem essa situação da rua, que não recuperou nem um
buraco por falta de maquinários. Destacou que quinze dias atrás foi discutido a respeito
da criação do Corpo de Bombeiro em Caetité, e algumas vezes acha que não precisa,
mas nesse fim de semana no sumiço de Zé do Brás todos perceberam a importância e
a necessidade de ter uma Brigada, e parabenizou o pessoal pela garra e a
necessidade urgência de uma Brigada no Município. Em aparte o Vereador Jairo
Fraga, parabenizou também o pessoal pelo esforço e empenho, e sabe que tem
pessoas preparadas para tal função, e até ver com injustiça, a imprensa fez uma
matéria agradecendo ao corpo de bombeiro de Conquista, enquanto os meninos
fizeram trabalho duro, e esse é mas um motivo para se ter essa Brigada na Cidade.
Novamente, com a palavra o Vereador João do Anguá, destacou que percebeu que
os meninos são jovens de garras e não desistiram das buscas, e solicitou que seja
criada a Brigada com urgência. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Julão,
parabenizando ao povo de Caetité pela solidariedade e união na busca por Zé do Brás
que só veio corroborar com a necessidade de uma Brigada na Cidade. Expressou
pesar pelo passamento de Seu Dejaniro, encontrado morto na rodovia. Prosseguiu
falando que espera que seja fake news o que está passando nas redes sociais, que os
presas estão sendo torturados no Complexo Policial de Caetité, e espera que a
Comissão de Justiça faça um questionamento a justiça. Falou que acha um exagero,
um absurdo as medidas que serão tomadas pelo Governador que está sendo enviada a
Assembleia Legislativa, como enxugamento de máquinas, privatização de empresas
públicas pouca eficiente. Comentou uma multa moral da zona azul, falando que um
cidadão não encontrou o pessoal para pagar e quando saiu tinha uma multa moral e
um cartão. Em aparte o Vereador Álvaro, disse que sua esposa recebeu duas multas
moral em um determinado local que nem é de zona azul, em frente à DIREC e não
entende como ta sendo distribuída essa multa moral. Novamente, com a palavra o
Vereador Julão, questionou a forma como foi escolhida, e quais os critérios, quantos
foram inscritos, quantos foram distribuídos para escolha da "Minha Casa, Minha Vida",
pois teve informação que tem gente embaixo da ponte, gente passando necessidade e
não recebe casa e gente com salário bom, recebendo. Finalizou falando que esteve
acompanhando uma pessoa para fazer exame de câncer e o que rolava é que a
UNACON não vem para Caetité, existe um movimento forte, para ser instalada em
Guanambi, e parabenizou aos Vereadores da oposição pelos pronunciamentos. Em
aparte o Vereador Dê Axé, ressaltou, falando que os tratores sumiram, as máquinas
sumiram, mas têm na BR tratores, e na PETRAC, notas altíssimas, e se as máquinas
sumiram como que tá quebrando. Por fim, fez uso da Tribuna o Vereador Mário
Rebouças, que fez registro do Festival Anual do Canto Estudantil
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comemoração Dia do Músico ocorrido na Cidade, e a mudança da Rádio Educadora de
AM para FM. Informou também, que neste dia foi ligada a iluminação do Estádio Paulo
Souto, onde pode participar com o Deputado Fabrício Falcão dessa conquista,
parabenizou e agradeceu ao Diretor da SUDESB, Elias Dourado pelo empenho. Seguiu
falando sobre o bloqueio do FPM, que segundo informação do Executivo houve uma
situação, o bloqueio automático ocorreu por conta de uma não dedução do pagamento
do PASEP, e o sistema automaticamente bloqueou, mas até o fim do mês será
solucionado. Outra Informação é sobre o contrato do DESENBAHIA sobre operação de
crédito, que pelo fato de já existir um convênio do Centro Administrativo e não ter
finalizado. O Município de Caetité por questões de dificuldades da própria empresa foi
feito na segunda-feira passada o distrato com a empresa que estava executando a
obra do Centro Administrativo, e vai estar lançando um novo edital de contratação. Em
relação à UNACON, fica muito feliz em ver o Vereador defendendo a UNACON, e
estará sendo lançado o certame para contratação e adequação do prédio onde fica a
UPA. Pela ordem o Vereador Álvaro Montenegro, apresentou Moção de Parabéns a
Igreja Assembleia de Deus de Caetité, pelos sessenta anos de fundação em nosso
Município, quando na oportunidade teceu alguns relatos a respeito. Não havendo nada
mais a tratar, 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 S-ssões da
'
Câmara de Vereadores de Caetité, em 03 de dezembro do ano de 2018..
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