
Agradecimento 

• Quero agradecer o convite feito pelo 
Deputado José Rocha em nome de quem 
cumprimento a mesa diretora.

• Quero cumprimentar a plenária, em nome da 
comitiva de Caetité composta pelos 
vereadores Deyvisson Andrade, Jairo Fraga, 
Mário Rebouças e Moaçyr dos Santos.



História de Caetité

• Inicio minha fala dizendo que Caetité está 
localizada no Alto Sertão da Bahia, cuja 
história data mais de 200 anos, construindo 
um enredo de protagonismo regional, se 
destacando, principalmente nos campos da 
educação e cultura. Temos a honra de sermos 
a terra-mãe do grande educador, Anísio 
Teixeira, sendo sua obra reconhecida 
nacionalmente e internacionalmente. 



Figuras Ilustres

• Somos ainda terra-mãe de outras 
personalidades de destaque no campo 
político, como o primeiro governador da 
Bahia, além de ex-deputados, ex-senadores e 
ex-ministros de Estado. 

• Caetité foi berço nascedouro de Waldick
Soriano, músico bastante conhecido por sua 
qualidade musical e irreverência única.



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

• Cidade abençoada por Deus, Caetité se notabilizou por 
seu clima ameno, sua gente hospitaleira e sua geologia 
privilegiada.

• Localizada no Sudoeste da Bahia e inserida na região 
conhecida como polígono das secas, possui clima 
semiárido, com baixíssimas incidências de chuvas, fator 
este que dificulta a maioria das atividades econômicas 
voltadas para agricultura. Apesar de a metade da 
população de seus mais de 52.000 habitantes residirem 
na zona rural.



CAPACIDADE MINERALÓGICA
• Há de se destacar a aptidão da nossa cidade e 

região para atividades minerárias. Destacamos que 
em nosso município se encontra a única mina de 
Urânio em atividade do Brasil. Também possuímos 
em nosso território outras atividades 
mineralógicas, tais como manganês, ametista, 
granito e há também uma jazida de minério de 
ferro a ser explorada.

• Recentemente, descobriu-se que nesse 
emaranhado de nossa geologia possuímos as 
melhores condições de ventos para geração de 
energia eólica do Brasil.



IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS

• Assim sendo, algumas empresas implantaram 
diversos parques eólicos, não somente em 
Caetité, mas em diversas cidades da região, e tais 
empreendimentos geraram impactos negativos e 
positivos nessas cidades.

•

• Ressaltamos, por tudo o que foi observado que 
os impactos negativos, sobretudo os ambientais, 
são de ordem menor, considerando a grande 
contribuição para o desenvolvimento 
socioeconômico de nossa região.



ENTRAVES

• Em função da paralização das atividades eólicas 
de nossa região, houve um colapso total no 
comércio. Recentemente estive conversando com 
alguns comerciantes e os mesmos se queixam de 
que não estão vendendo nada. Os lavadores de 
carros, por exemplo, quase não encontram 
clientes. Os supermercados reduziram 
substancialmente suas vendas. Os postos de 
gasolina se encontram em dificuldade. Assim 
como a rede hoteleira se encontra em colapso. 
Com isso, podemos afirmar que diversos 
empreendedores estão se mudando de nossa 
cidade, inclusive se dirigindo para outros Estados.



AQUECIMENTO DA ECONOMIA REGIONAL

• Por outro lado, relatamos ainda que foram 
gerados mais de 5 mil empregos em Caetité e 
região; houve um impulsionamento do 
comércio local; posso citar a quantidade de 
restaurantes, hotéis, supermercados, e 
diversas atividades comerciais, para 
suprimento da demanda da atividade 
decorrente da energia eólica.



MELHORIA DA ECONOMIA

• Devemos citar também que diversas famílias, 
proprietárias das terras onde foram 
implantadas os parques eólicos, foram 
indenizadas tendo uma renda fixa, 
contribuindo assim, para a melhoria da 
condição de vida daquelas comunidades.



VIABILIDADE

• Como é do conhecimento de todos, a energia 
eólica se constitui em fonte renovável altamente 
competitiva do ponto de vista econômico, bem 
como do ponto de vista do baixo impacto 
ambiental, além de ser uma fonte complementar 
relevante para a matriz energética de nosso País.

•

• Sabemos ainda, que a capacidade instalada do 
nosso potencial eólico já representa cerca de 1/3 
da energia necessária para abastecer a região 
nordeste.



APELO A QUEM DE DIREITO

• Por tudo que foi exposto, pelos impactos causados, 
pelo clamor dos nossos munícipes e do povo de nossa 
região. Por ser uma fonte viável economicamente, em 
nome de todos os residentes de nossa região e como 
prefeito da cidade de Caetité, eu faço um apelo forte a 
todas as instâncias competentes, para que envidem 
todos os esforços no sentido de sanar todos os 
impedimentos e gargalos, para que possamos retomar 
as atividades dos parques eólicos e assim restabelecer 
a normalidade de todas as cadeias produtivas 
implantadas em nosso município e região



QUESTIONAMENTO

• Temos conhecimento que um dos grandes 
entraves do restabelecimento dos projetos 
eólicos é a falta de linhas de transmissão para 
que esta energia possa ser escoada. Aqui 
gostara de questionar a quem de direito que 
nos faça uma explanação mais detalhada 
sobre estes entraves. É somente este entrave? 
Ou há outros e, em havendo, quais são eles?



Planilha de Apuração de dados 
Prefeitura de Caetité - Gerência de 
Tributos Período de 2011 a 2014

ISS
• Valor acumulado período: R$ 48.000.000,00 

Média mensal: R$ 1.000.000,00 

• (obs: Atualmente a receita do ISS corresponde 
em média a 30% deste valor)



ATIVIDADE ECONÔMICA ABERTURA DE 
EMPRESAS

• Tipo Quantidade 

• Prestação de serviços 623 

• Comércio                                       220 

• Total                                               843 

• (obs: Atividade econômica impulsionada 
durante o período de 2011 a 2014)



ATIVIDADES ECONÔMICAS ESPECÍFICAS

• Tipo Quantidade 

• Hotéis                                                   7 

• Postos de Gasolina 9 (6 - zona 
urbana e 3 - zona rural)



INFRAESTRUTURA - LOTEAMENTOS E 
CONSTRUÇÕES

• Tipo Quantidade 

• Loteamentos                                             21 

• Construções com alvará 644


