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ATA DE N°021/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAVELAS- BAHIA 

Ata da Sessão Ordinária Legislativa realizada, aos quartoze dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e dezessete na sede da Câmara, 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; Sr. Plínio 
Carlos de Souza Silva; 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 por mais uma sessão, 
franqueou a palavra ao Vereador Sr. Gilmar Souza da Silva, onde o mesmo trouxe uma 
mensagem da Bíblia como momento de reflexão para nossas vidas, após á Presidente 
declarou aberta a Sessão, solicitou que a secretária fizesse a chamada dos Vereadores 
presentes, após a Presidente submeteu à ata da Sessão anterior em discussão, após em 
votação, e, em aprovação à ata, onde não houve nenhuma manifestação contrária pelos 
Edis desta casa, à Presidente declarou à ata aprovada por unanimidade pelos Edis. 
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 
franqueou a palavra ao Funcionário desta casa Sr. Claudio Kern, nomeado Fiscal de 
Contrato de limpeza desta Casa para acompanhar os trabalhos em relação a limpeza e 
higienização das dependências da Câmara, em atendimento a notificação advinda dos 
Fiscais da Vigilância Sanitária, o mesmo realizou a explanação em projeção, explicando 
passo a passo de todo serviço realizado como também expôs as necessidades de 
providências no que diz respeito a reforma desta casa. Passando este momento a 
Presidente franqueou a palavra ao Sr. Alcyr, coordenador do SINE (Sistema Nacional de 
Emprego), o mesmo cumprimentou a todos, realizou a explanação em projeção, onde 
esclareceu como funciona o Orgão e seu sistema, deixando cópia impressa do mesmo 
para todos os Edis desta casa, após a apresentação o Vereador Sr. Kleber faz uma 
pergunta em relação se há e ou pode haver interferências por parte de algumas esferas, 
onde o Sr. Alcyr responde que de forma alguma, pois trabalhamos em parcerias e que 
parceiros nenhum podem interferir para tirar proveitos no sentido de atrapalhar tais 
benefícios. Passando este momento a Presidente solicitou que a Secretária realizasse a 
leitura do Projeto de Lei de n0006/2017 encaminhado pela Mesa Diretora da Câmara, onde 
o mesmo Dispõe Sobre a Contratação de Pessoal por Tempo Determinado para Atender a 
Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público no Âmbito do Poder Legislativo; 
E dá outras Providências, após a leitura do Projeto, submeteu o mesmo em discussão, 
onde não houve nenhuma manifestação, submeteu em aprovação, sendo aprovado por 
unanimidade pelos Edis desta Casa o Projeto de Lei de 006/2017.Passando este momento 
a Presidente solicitou que a Secretaria realizasse a leitura do Projeto de Lei de n0011/2017 
encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, após a leitura a Presidente encaminhou o 
Projeto para as Comissões de Legislação; Justiça e Redação Final e Finanças e 

1 



Orçamento, para que após lido e analisado seja apresentado os devidos pareceres. Nesse 
momento a Presidente declara aberto o grande expediente, onde franqueia a palavra aos 
Edis desta Casa. Com a palavra o Vereador Sr. Khalirone Campagnaro, o mesmo 
cumprimentou a todos, agradeceu a Secretária de Saúde pelo envio dos equipamentos 
entregues com objetivo de suprir as necessidades da comunidade, solicitou que seja 
enviado ofício ao Secretário de Obras em relação a tomada de algumas providências, no 
Distrito de Santo Antonio de Barcelona. Com a palavra o Vereador Sr. Gilson Guedes 
Caetano, o mesmo cumprimentou a todos pela presença, onde justificou a indicação de sua 
autoria acerca da necessidade como também a falta de respeito da Empresa Embasa, no 
que diz respeito a conclusão de alguns serviços, onde conclui a fala citando que será de 
muita valia que todos nós venhamos a fiscalizar a citada Empresa. Com a palavra o 
Vereador Sr. Gilmar Souza da Silva, onde cumprimentou a todos, agradeceu a presença de 
todos os presentes, como também a Deus, iniciou citando que está feliz por saber que o 
Prefeito está na Cidade de Salvador e tem uma grande chance de trazer para o Distrito de 
Nova Tribuna uma ambulância, onde a Cidade de Caravelas foi contemplada com a 
mesma, e tem esperanças que o Distrito seja presenteado com esse beneficio. O Vereador 
solicitou que seja enviada nota de agradecimento ao Prefeito da Cidade de Teixeira de 
Freitas como também ao Vereador que intermediou a patrol para as estradas de acesso a 
Duque de Caxias e Nova Tribuna, facilitando assim as vias para melhor deslocamento dos 
munícipes. Com a palavra o Vereador Sr. Damião Soares da Silva, cumprimentou a todos 
os presentes, onde citou o dia dos Pais parabenizando os mesmos. O Vereador cita que 
em visita a Barra de Caravelas, nesse Município, na realização do evento de um Torneio 
em comemoração ao Dia dos Pais, deparou com uma situação bastante desagradável, "o 
vestiário do campo de futebol daquele lugar encontra-se em situação intolerável, sendo 
mais preciso que no vestiário a situação é de risco não só para os atletas como também 
para todos que por ali trafegam devido à grande quantidade de água parada, como também 
a quantidade de larvas de mosquitos no vaso sanitário e pia" e que junto com a Presidente 
desta casa solicitou ao Secretário de Obras através de oficio que seja providenciado o mais 
rápido possível à solução desse problema, passando este momento o Vereador cita o 
Projeto de Lei de redução da taxa de esgoto de indicação do Vereador, em andamento e 
que na próxima Sessão será apresentado pelo Assessor Jurídico desta Casa, pois essa 
taxa deve ser reduzida para 50%, onde gostaria que a redução fosse de 20%, pelo absurdo 
da população assalariada, ainda ter essa despesa. Passando este assunto o Vereador 
convida a todos para participar do Campeonato Municipal que acontecerá no dia 
20108//2017 no Ginásio Municipal de Caravelas, onde agradece antecipadamente ao Poder 
Executivo pelo suporte em relação à realização do mesmo. Com a palavra o Vereador Sr. 
Geraldo César Vervloet Rossi cumprimentou a todos, inicialmente parabenizou ao Sr. 
Claudio Kern pela explanação como também pelos trabalhos realizados nesta casa em 
atendimento a notificação da Vigilância Sanitária. Passando este momento o Vereador 
citou quanto aos riscos das aves que aqui ficaram por muito tempo, onde se dirige aos 
colegas dizendo que pensa que será de grande valia o convite aos Fiscais da Vigilância 
Sanitária, para explanarem em relação a flexibilidade e as condições de trabalho dos 
mesmos, como também o que é de suas responsabilidades na Cidade, o Vereador cita que 
em relação a fiscalizar obras, estam os com uma situação bastante delicada no que diz 
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respeito ao esgoto, a situação da Estação de Tratamento do Esgoto,"vulgo piscinào", 
situado á Rua Baiminas- (Ramal), onde não tem nenhum funcionário trabalhando no local, 
ficando totalmente livre para crianças tomando banho, e pior alguns moradores que não 
tem rede de esgoto interligados, e, recebendo taxas de cobranças, por um serviço que não 
está sendo prestado.O Vereador encerra fazendo algumas solicitações de envio de ofícios 
para providências,onde também cita o Projeto de Lei lido nesta Sessão que traz a proposta 
do REFIS, esclarecendo o objetivo do mesmo. Com a palavra á Vereadora Sra. Raquel 
Siqueira Boa Morte, a mesma cumprimentou a todos agradeceu a Deus por mais uma 
Sessão e os trabalhos até aqui realizados, onde saudou os Colegas Vereadores, 
parabenizando a Comunidade pela presença nas Sessões, iniciando a sua fala 
parabenizando todos os Pais pela passagem do seu dia, após este momento a Vereadora 
reforçou a fala do Vereador Sr. Damião e o oficio assinado por ambos para que o Poder 
Executivo tenha um olhar para a situação, do vestiário, frisando que é inadmissível o 
estado o qual encontra-se o vestiário do campo situado na Barra de Caravelas, nesse 
Município, após citou o projeto de Lei da redução da taxa de esgoto que pensa que não é 
uma preocupação somente do Vereador Sr. Damião mas de todos desta Casa,solicitando 
ao Jurídico que dê atenção especial ao Projeto, pois tenho acompanhado colegas 
Vereadores de outros Municípios que tem se empenhado na busca para solucionar tais 
situações envolvendo essa questões do esgoto ( saneamento básico), após este momento 
a Vereadora citou as indicações de sua autoria e suas justificativas, como também lembrou 
aos colegas Vereadores que hoje foi feita a prestação de contas da pequena limpeza de 
exigência da Vigilância Sanitária a esta casa, onde tenho certeza que os colegas buscarão 
a melhor solução para esta casa nas providências em relação a estruturação do espaço 
físico, no mais estou a disposição para os atendimentos aos munícipes, como aos colegas 
que precisarem de qualquer esclarecimentos que se fizerem necessários, neste momento a 
Vereadora agradece a todos pela participação e se despede de todos convidando para a 
próxima Sessão, nada mais a ser tratado encerra a presente Sessão, como também a ata 
de registros que após lida e aprovada será assinada pelos Edis desta Casa Legislativa. 
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