
ATA DE N°020/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAVELAS- BAHIA 

Ata da Sessão Itinerante realizada, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezessete no Distrito de Juerana, nesse Município, ás quatorze horas e trinta minutos. 
Com a presença dos Vereadores (as): Sr. Claudino dos Santos Sr. Damião Soares da 
Silva; Sr. Geraldo César Vervloet Rossi; Sr. Gilmar Souza Silva; Sr. Kleber Fernandes 
Santos; Sr. Jerryvan Silva dos Santos; Sr. Khalirone Campagnaro; Sra. Maria da Glória 
Koelher Marinho; Sra. Raquel Siqueira Boa Morte. Havendo número legal de Vereadores 
(as) os quais assinaram o livro de presença. À Presidente cumprimentou a todos saudou os 
colegas Vereadores (as), agradeceu a Deus pelo inicio do segundo semestre e pela quarta 
Sessão Itinerante, onde parabenizou toda comunidade pela atuante presença as Sessões, 
fez uma breve explanação das normas contidas no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Caravelas, antes de abrir a Sessão franqueou a palavra a Vereadora Sra. 
Maria da Glória Koelher Marinho, onde a mesma trouxe uma mensagem da Bíblia como 
momento de reflexão para nossas vidas. á Presidente declarou aberta a Sessão, solicitou 
que a secretária fizesse a chamada dos Vereadores, após à Presidente submeteu à ata da 
Sessão anterior em discussão, após em votação, e, em aprovação à ata, onde não houve 
nenhuma manifestação contraria ,à Presidente declarou à ata aprovada por unanimidade 
pelos Edis desta Casa Legislativa. Passando este momento à Presidente solicitou que à 
Secretária fizesse a leitura das correspondências expedidas e correspondências recebidas, 
como também a leitura das Indicações de Autoria dos (as) Vereadores (as), passando este 
momento à Presidente declarou aberto o grande expediente, franqueando a palavra aos 
Excelentíssimos (as) Srs.(as) Vereadores (as). Com a Palavra o Vereador Sr. Gilmar Souza 
da Silva, o mesmo cumprimentou a todos e agradeceu a Deus. Citou a situação da falta de 
segurança pública e agradeceu pela patrol que esteve no Distrito de Nova Tribuna 
atendendo a Zona Rural, o Vereador reforçou em relação as indicações de sua autoria, 
sugerindo que no fechamento financeiro anual da Câmara, que a Presidente analise a 
possibilidade de liberar o valor que seria devolvido aos cofres público municipal elaborando 
o Projeto de Lei com a finalidade de doar uma ambulância, para o Distrito de Nova 
Tribuna. Com a palavra o Vereador Sr. Damião Soares da Silva, o mesmo cumprimentou a 
todos, dizendo ser um prazer participar de mais uma sessão, feliz por estar no Distrito, 
porém encontrou algumas situações nas escolas e creche que lhe trouxe tristezas, pois 
necessitam de alguns ajustes,onde também lamentou em relação a perda de verba na área 
da educação, após o Vereador explanou em relação a Indicação de sua autoria e encerrou 
solicitando uma salva de palmas para a Sra. Conceição Bonifácio , conhecida como:( Tia 
Ceiça ), pelos serviços prestados a comunidade , no que diz respeito a valorização da 
cidade e preservação da mesma, o Vereador se colocou a disposição da comunidade para 
quaisquer necessidades que se fizerem necessários. Com a palavra o Vereador Sr. 
Khalirone Campagnaro, o mesmo cumprimentou a todos e se colocou a disposição dos 
colegas Vereadores, para qualquer suporte que necessitarem em relação às providências 
desse povo. Com a palavra a Vereadora Maria da Glória Koelher Marinho, agradeceu a 
Deus, pelo retorno aos trabalhos, onde cumprimentou a todos e fez um breve comentário 
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da função do Vereador e que, um dos pedidos que tem feito com freqüência é em relação a 
segurança pública,á Vereadora solicitou oficio a ser enviado ao Poder Executivo Municipal, 
para providencias de policiamento fixos no Distrito de Santo Antonio de Barcelona, 
encerrou agradecendo pela presença de todos. Com a palavra o Vereador Sr. Geraldo 
Cesar Vervloet Rossi, onde cumprimentou a todos, saudando os colegas Vereadores pelo 
retorno aos trabalhos d einicio do segundo semestre do ano de dois mil e dezesete, onde 
cumprimentou as lideranças presentes, externando respeito aos candidatos presentes. O 
Vereador iniciou sua fala relembrando de que quando trabalhou neste Distrito como 
médico, observou que pela demanda comporta mais um profissional da área, ressaltando 
que não diz isso para onerar o município, mas pelo fato de que o Distrito sinaliza essa 
necessidade. O Vereador fez várias colocações, demonstrando o conhecimento 
significativo em relação às necessidades do Distrito, comparando pelo número 
populacional, diante dos demais, após solicitou alguns encaminhamentos de tomadas de 
providencias, onde parabenizou a Presidente Sra Raquel Siqueira Boa Morte pela 
indicação em relação ao curso profissionalizante, encerrando citando várias sugestões de 
tomadas de decisões pra alcance de recursos sustentáveis explorando assim naquilo que 
são riquezas desse Distrito, voltou a cumprimentar a todos parabenizando pelas presenças 
e colocando o seu gabinete a disposição de todos, como também suporte aos colegas 
Vereadores nas iniciativas de projetos para suprir as demandas deste lugar. Com a palavra 
o Vereador Sr. Kleber Fernandes Santos, onde agradeceu a todos pela participação e 
demais colegas Vereadores, iniciou sua fala citando as varias tomadas de providencias e a 
gama de reuniões que tem participado com o Prefeito,em relação a constatar em especial 
de que forma tem sido feito as contratações de tais Empresas, com objetivo de minimizar a 
situação do desemprego, onde tem sido uma luta constante de toda a Câmara de 
Vereadores. O Vereador fez ressalva em relação à fala do colega Vereador Sr. Damião 
Soares da Silva, em relação à perda de recursos financeiros (verbas) se deu pela falta de 
informações da gestão passada, pois a preocupação do Gestor Municipal atual é 
exatamente essa, organizar e dinamizar o trabalho para que fatos como esse não ocorra. O 
Vereador explana em relação as indicações e justifica as necessidades das mesmas, 
frisando que continuará em busca de melhorias para o povo e encerra citando o projeto do 
carvão que foi aprovado e hoje é Lei em nosso Município,dando abertura pra todos que 
queiram produzir os seus carvões, após agradeceu a todos pela atuante presença nas 
Sessões. Com a palavra o Vereador Sr. Claudino dos Santos ,cumprimentou a todos, 
parabenizou a comunidade pela presença,onde iniciou solicitando uma moção de pesar 
para a família Bita Rocha, pelo falecimento da filha à Sra. Aparecida Onório Rocha. O 
Vereador prosseguiu fazendo alguns esclarecimentos quanto a criação e aprovação de 
projetos e demais indicações que são feitas pelos Vereadores, dependemos da aprovação 
e suporte do Poder Executivo, cita também a situação da segurança publica que tem sido 
prioridade na busca e demais pedidos que tem feito junto as lideranças e Representantes 
do Conselho de Segurança, faz colocações em relação as conquistas até aqui alcançadas, 
onde solicita nota de agradecimento a secretaria de saúde pelo atendimento do envio da 
médica e do enfermeiro que aqui residem.Passando este momento o Vereador retoma em 
relação as indicações e reforça que entende a organização do Poder Executivo em sua 
programação para os atendimentos das mesmas e encerra explanando em relação a 
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indicação feita neste dia e também os ofícios de solicitação do seu gabinete ao DNIT e a 
Secretária de Educação como também da de inclusão no programa minha casa minha vida, 
reforça a questão da segurança que tem sido sua prioridade pela demanda dessa 
localidade.O Vereador se coloca a disposição de todos e deixa a disposição da 
comunidade cópias das indicações até aqui encaminhadas. Com a palavra o Vereador Sr. 
Jerryvan Silva dos Santos, cumprimentou a todos, parabenizando a participação da 
comunidade, onde se colocou a disposição para unir forças com os demais colegas 
Vereadores naquilo que é necessidade do povo deste Distrito. Com a palavra a Sra. Raquel 
Siqueira Boa Morte, onde a mesma agradeceu a Deus por mais esta Sessão e retorno aos 
trabalhos iniciando o semestre do ano em curso, reforçou a importância da realização da 
Sessão Itinerante, agradeceu aos colegas Vereadores como também aos colegas 
funcionários desta casa e a toda equipe da Unidade de Ensino Municipal Omar Cajá, 
estendeu os agradecimentos a toda Comunidade presente e as lideranças das localidades, 
após reforçou em relação ao apoio aos colegas nos projetos e indicações nos 
atendimentos a população de Juerana. Neste momento a Vereadora explana em relação às 
indicações de sua autoria e justifica as necessidades das mesmas, cita as datas 
comemorativas do mês e parabeniza o Assessor Jurídico Dr. Rodrigo Esteves pela 
passagem do seu aniversário, neste momento a mesma agradece mais uma vez a todos 
externando felicidades pela oportunidade de realizar mais uma Sessão Itinerante,onde não 
havendo mais nada a tratar agradece e e convida a todos para participarem da próxima 
Sessão Legislativa a ser realizada no dia 14/08/2017 ás 14h30min; na Câmara Municipal 
de Caravelas, encerra assim a presente Sessão como também a Ata de registros que após 
lida e aprovada será assinada por todos os Edis desta Casa Legislativa. 

3 


