
MUNICIPIO DE CARAVELAS 

Estado da Bahia 

TUDO POR VOC~! 

Administração - Patrimônio 

Caravelas, 17 de agosto de 2017. 

or nO 021/2017 

À 
lima. Sra. 
RAQUEL SIQUEIRA BOA MORTE 
MO. Presidente da Câmara Municipal de Caravelas 

Exma. Sra. Presidente, 

Cumprimentando-a cordialmente, vimos à presença de V. Exa. solicitar que se 

dIgne analisar a possibilidade de disponibil.izar as dependências do Plenário desta 

Gârnªrª de Vereadores, na data 291()8/2017, a partir das 14hs, Com a finalidade 

éspêCífica de realizar o Lellão Público 00112017. 
ação tornou-se necessária, face à alténãçãõ para venda dós bens móveis e 

veículos de propriedade desta Prefeitura, em virtude de haverem se tornado 

antieconômicos e inservíveis ao Município, e sua permanência em depósitos considerada 

onerosa aos cofres públicos, sendo portanto a realização deste Leilão considerada como 

alta prioridade e imprescindível à atualização do Patrimônio ativo deste Município. 

Certa da costumeira atenção, e de que o assunto será tratado com a seriedade que 

requer, antecipadamente agradeço, ficando no aguardo da decisão de V. Exa., 

renovando, na oportunidade, expressões da mais alta consideração e apreço. 

Atenciosamente, 
'r 

li 

Marciã JF~~\{fas . 
Divisão de Patrimônio 



MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

Administração - Patrimônio 

Caravelas, 17 de agosto de 2017. 

Of. n? 022/2017 

À 
lima. Sra. 
RAQUEL SIQUEIRA BOA MORTE 
MO. Presidente da Câmara Municipal de Caravelas 

Exma. Sra. Presidente, 

Cumprimentando-a cordialmente, vimos à presença de V. Exa. solicitar que se 
digne (jisponibilizar os equipamentos abaixo relacionados, com a finalidade específica de 

serem utilizados no Leilão PÚblico 001/2017: 

Microfone 

Sistema de sonorização (caixas de som) 

Ponto de Internet 

Certa da costumeira atenção, e de que o assunto será tratado com a seriedade que 

requer, antecipadamente agradeço, ficando no aguardo da decisão de V. Exa., 

renovando, na oportunidade, expressões da mais alta consideração e apreço. 

Atenciosamente, 
~, 

j < .j 
'~t ";,' :",'" l,;;",.,_- .• 

Marcia Freitas 

Divisão de Patrimônio 



MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da 8ahia 

CONVITE 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico convida a Câmara de Vereadores 
para comparecer à Feira da Agricultura Familiar na quarta-feira, dia 23 de Agosto, a 
partir de 06h30 da manhã, na Feirinha Orgânica, do lado da Creche Casulo Sossego 
da Mamãe. Esta feira tem como objetivo auxiliar no escoamento da produção 
agrícola dos pequenos agricultores familiares do nosso município. Não deixem de 
participar, juntos conseguimos estimular e alavancar a agricultura familiar 
Caravelense. 

Data: 23 de Agosto de 2017 

Local: Feirinha Orgânica (ao lado da Creche Casulo Sossego da Mamãe) 

Horário: A partir de 06h30 

Atenciosamente, 

Daniel Cardoso Siquara 

& Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Pesca 



APLB~SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM eDUCAçÃO DO ESTADO DA BAHIA 

Fi!íada fi CNTE e CTB 
CNPJ: 14.029219/0001-28 

Considerada Entidade de Utilidade Pública pels Lei nO 02254/65 e Leis Municipais 
Fundada em 24 de abril de 1952 - Transformada em Sindicato em 1989. 

wW"'I.aplbsíndicato.org.br -imprensa@aplbsíndicato.org.br 

recurso da educação junto a entidade sindical mensalmente para acempenhamento e fiscalização 

na ••••.. a.- ,._ !!'- ._ tn-l-ailCelra sem (t nlu:nlCJpJe; apresentação c~}S gastos que deverão ser 

~"-"'- ~ " ,._ ..,.~ ,., ..... '" 
lJ)! ar~rt~~ut}- pero 81ilulcalo- Via f.:~t{Çl~J 

.• A....."'" ~ ,,- _ .• ~ ~ ._~.. __ ..- ~ __ ... reet!n-e contrataal nas ttÍl-l:U~1de-s de ensmo pa!~l não lnVlúDlilZa! \) Phlnc)_ de Carreira, 

ria certeza de podermos C.Oi1-ta-F COtTt total apoio- desta Casa- de leis e dos nobres vereadores, 



At"Lts~INDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

Filiada à CNTE e CTa 
CNPJ: 14.029219/0001-28 

Considerada Entidade de Utilidade Pública pela lei n° 02254/65 e Leis Municipais 
Fundada em 24 de abril de 1952 - Transformada em Sindicato em 1989. 

www.aplbsindicato.org.br-imprensa@aplbsindicato.org.br 

"Em busca da me/floria da educação 
e de valorização de seus profissionais" 

OFICIO N° 044/2017 Caravelas, 10 de março de 2017. 

DO: NUCLEO SINDICAL APLB-SINDICATO CARA VELAS 

PARA: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARA VELAS 
SILVIO RAMALHO DA SILVA 

C/CÓPIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Prezado Prefeito MUDicipal~ 

Com sinceros e cordiais cumprimentos a Vossa Senhoria, esta Entidade Sindical, vem 
através do presente documento, solicita. que sejam observados os critérios para 
contrafação de pessoal na. área de educação quanto a formação específica ao cargo 
pretendido. obedecendo a necessidade real do quadro de pessoal emitida pelos 
Diretores das Unidades de Ensino à SEMEDE, para não inviabilizar os recursos 
disDmdveis aos profissionais de educação vinculados ao FUNDEB em aplicação ao 
Plano de Carreira e dos 25°h do recursos próprios destinados para a educado. 
Sabemos da situação que atravessa o país em relação ao desemprego, mais que tudo 
seja feito respeitando o principio legal constitucional para não trazer problemas 
futuros em relação aos benefícios e vencimentos dos servidores, pois a Administração 
Pública ainda tem pendências quanto ao Piso Nacional 2017 de 7,64%, retroativo do 
Piso Nacional 2016 (janeiro a dezembro) para todos os servidores da educação, títulos 
e mudança de nível" formação e capacitado do PROFUNCIONÀRlO e me.horias nas 
instalações e reformas das unidades, merenda. transporte e demais gastos. 
Salientamos a imoortância deste alerta para não trazer conseqüências futuras em 
prehdm aos trabalhadores em educação e que não sejam penalizados oor falta de 
atençio quanto a quantidade de contratos ou por contrafação de pessoal sem a 
formação mínima necessária. pois a gestão precisa visar a elevação do nível de 
educacional do Município. Neste contexto solicitamos uma atendo maior quanto ao 
exposto. 

Sem mais para o momento, nossos sincef<SSV'otos de er:~a e apreço. 
l ,i1 J 

Cordialmente, . 



APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇAO DO ESTADO DA BAHIA 

Filiada à CNTE e CTB 
CNPJ: 14.02921910001-28 

Considerada Entidade de Utilidade Púbtica peta lei ~ 02254/65 e leis Municipàis 
Fundada em 24 de abril de 1952 - Transformada em Sindicato em 1989. 

www.aplbsindk:akulrg.br-impransa@aplbsindicato.org.br - 
e valorização de seus profissionais" 

"Em busca de um ensino de qualidade 

Ofteio D~D99/2e17 

00: NUCI .• EO SINDICAL A'LB -SINDICATO DE CARA VELAS 

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEDE 
Gisele Carros de Souza 

Cumprimentando cordialmente esta Entidade Sindical que representa os profissionais de educação 

no município de Caravelas~ vem por meio deste •• !tar as •• ma. de coa'. de ia_ire a 
lulro do reçurm da edpgdo mdgigdg FUf!JHfi' e 250/, di mgutendg de ensino já 

solicitades na reunião anterior, pois a SEMEDE não vem prestando contas do recurso da educação 

junto a entidade sindical mensalmente para acompanhamento e fiscalização da aplicação dos 

rec:W'SOO da educação. Enb'etmto não podemos afirmar nenhuma situação financeira sem 
apresentação dos gastos que serão· feitas tnmsparentemente cumprindo com o artigo 119 da Lei 
Complementar 370/20 li do Pbmo de Carreira e a Lei FedemlllA94/2007 da FUNDEB. 

Contamos com a Vossa cOO1preensão para busc-armos melliorias de nossa educação. Certo de 
sermos atendidos. Desde já agradecemos. 

Atenciosamente. 

JoséMit~do~mento Jumor 
'\"'~ 

Sede focafizada na Rua Marechal. Oeodoro da Fonseca, ntt sa, Centro - CaraveJas- Bahia- - CEP: 45..900-000 
Telefone: (73) 3297";1379- emaIf: aplbcaravelas@hotmaH.com (NúcIeCSIndicaf de taraveIas) 


