
Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n? 238/2017. Caravelas, 22 de agosto de 2017. 

EXO. Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

Nesta. 

M.D. Prefeito Municipal. 

Anexo: Projeto de Lei de nO 011/2017. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Ao cumprimentá-Io cordialmente venho através deste enviar a Vossa Excelência O 
PROJETO DE LEI de nO 011/2017 INSTITUI PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL 
REFIS DO MUNiCíPIO DE CARAVELAS (BAl; FAZ REVISÃO DE LANÇAMENTO DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em tempo informamos que o Projeto citado acima foi aprovado com a Emenda apresentada 

pela Comissão de Legislação; Justiça e Redação Final, segue cópia em anexo. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: (13) 3297-1893 
Praco Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 
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Câmara Municipal de Caravelas 

EXO Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

Caravelas, 22 de agosto de 2017. 
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Ofício de n° 239/2017. 

M.D. Prefeito Municipal. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito. 

Temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência; as Indicações apresentadas 

pelos (as) Vereadores (as) na Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 21 de agosto 

de 2017 conforme anexos originais. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: ·(13)3291-1893 
Pr(l~o Teófito OtoAi, 182 - (entro - CARAVELAS-BA - (EP 45.900-000 - (NPJ: 04.220.254/0001-76 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n° 240/2017. Caravelas, 22 de agosto de 2017. 

Exa Sra. Márcia Freitas 

M.D.Divisão de Patrimônio. 

Assunto: Resposta. 

Excelentíssima Sra. 

Em resposta ao oficio de n° 021/2017 enviado a esta casa, solicitando o espaço para realização do Leilão 

Público, a ser realizado no dia 29/08/2017, informamos que estará disponibilizado como solicitado acima. 

Em tempo informamos que os recursos de multimídia solicitados no oficio de n" 022/2017, estarão a 
disposição. 

Sem mais para o momento e na certeza de ter atendido a solicitação de Vossa Excelência. Na 
oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Presidenta 

Raquel Siqueira Boa Morte 

TeI.: (73J 3297-1893 
Pruco Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 I - - - - I 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n? 241/2017. Caravelas, 24 de agosto de 2017. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito. 

EXO Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

M.D. Prefeito Municipal. 

Assunto: Providências. 

Em Sessão realizada no dia 21/08 do ano em curso foi solicitado pelos os Vereadores, que 
Vossa Excelência interceda junto ao Cartório Eleitoral para atendimentos no que diz respeito 
a regularização de Títulos de Eleitor e demais pendências eleitorais dos munícipes da 
Cidade de Caravelas-Bahia. 

Em tempo foi sugerido que seja providenciado um espaço de localização de fácil acesso 
com divulgação e funcionário para o citado atendimento. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: (73) 3297- J 893 
Praça Teófilo Otoni, 182 - Centro· CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n0243/2017. Caravelas, 24 de agosto de 2017. 

ExO Sr. Daniel Cardoso Siquara. 

M.D.Secretário Municipal de Agricultura; Aquicultura e Pesca. 

Assunto: Nota de Agradecimentos. 

Excelentíssimo Sr. 

Em Sessão Ordinária Legislativa, realizada no dia 21/08/2017 nesta casa, o Vereador Sr. Geraldo César 
Vervloet Rossi, solicitou que fosse enviado a Vossa Senhoria ofício com nota de agradecimento, pelo fato 

da atenção dada, a solicitação feita em relação atenção aos moradores residentes no assentamento 

localizado no Distrito de Juerana, nesse Município. 

Sem mais para o momento e na certeza de ter atendido a solicitação de Vossa Excelência. Na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidenta 
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Tel.: (73) 3297-1893 
Praça Teófito OtoRi, 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 244/2017. Caravelas, 24 de agosto de 2017. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito. 

EXO Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

M.D. Prefeito Municipal. 

Assunto: Providências. 

Em Sessão realizada no dia 21/08 do ano em curso foi solicitado pelos os Vereadores, 
que Vossa Excelência, entre com a providência de designar um Funcionário para os 
atendimentos do Programa Bolsa Família, para todos os Distritos da Cidade de Caravelas. 

Em tempo informo que a solicitação se faz necessária devido às dificuldades de 
locomoção dos Munícipes. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada, 

onde nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: (73) 3291-1893 
Proto Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - (EP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 
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Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n° 245/2017. Caravelas, 24 de agosto de 2017. 

EXO. Sr. Vinicius de Barros Cordeiro. 

M.D. Coordenador da Vigilância Sanitária. 

Assunto: Convite. 

Excelentíssimo Sr. Coordenador 

Em Sessão Ordinária Legislativa desta casa, realizada no dia 21/08 do ano em curso foi 

solicitado pelo Vereador Sr. Geraldo César Vervloet Rossi, que fosse enviado a Vossa 

Excelência ofício solicitando o comparecimento junto com a Equipe na Sessão desta Casa 

Legislativa, situada a Rua Teófilo Otoni n0182- Centro-Caravelas-Ba; no dia 28/08/2017 

ás 14:00h30min; com objetivo de explanar em relação atuação aos trabalhos realizados 

nesta Cidade, como também aquilo que é pertinente e as flexibilidades dos mesmos. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada, 

nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

TeL: (73) 3297-1893 
Proco Teófdo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - (EP 45.900-000 - (NPJ: 04.220.254/0001-76 ,. ..', - - - - - I 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 246/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

Ex", Sra. Gisélia Carros de Souza. 

M.D. Secretária Municipal de Educação. 

Excelentíssima Sra. 

Venho através do presente oficio solicitar que analise a possibilidade da liberação da 
Unidade de Ensino Municipal Professor José Luiz de Souza, situada na Barra de 

Caravelas, nesse Município, para gue possamos realizar a Sessão Legislativa 
Itinerante da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 04/09/2017- segunda-feira, ás 

14h30min. 

Sem mais para o momento contamos com a compreensão e parceria, na oportunidade 

desejamos que Deus esteja sempre presente nas decisões do governo de Vossa 
Excelência. 

Atenciosamente, 

RAQUEL SIQUEIRA BOA MORTE 

PRESIDENTA 

Tel.: (73) 3297-1893 
Proca Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 
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Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n° 248/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

EXO. Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

M.D. Prefeito Municipal. 

Anexo: Projeto de Lei de nO 007/2017. 

Nesta. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito 

(Ao cumprimentá-Io cordialmente venho através deste enviar a Vossa Excelência o Projeto 
de Lei de nO 007/2017, onde Concede Reajuste Salarial aos Assessores Parlamentares da 
Câmara Municipal de Caravelas e dá Outras Providências.), aprovado por unanimidade 
pelos Edis desta Casa de Leis, em Sessão Ordinária Legislativa, realizada no dia 21 de 
agosto do corrente ano. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: (73) 3297-1893 
Praca Teófito Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 
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Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 249/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

EXO Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

M.D. Prefeito Municipal. 

Assunto: Solicitação. 

Nesta. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito: 

Ao cumprimentá-to cordialmente venho através do presente oficio solicitar de Vossa 

Excelência, um veiculo com sO.norização e motorista para· divulgação. da Sessão 
Itinerante que acontecera no dia 04/09/2017 -segunda-feira, às 14h30min na Unidade de 
Ensine Municipal PrO.fessor JO.sé l-uiz de Souza, situada na Barra de Caravelas, nesse 
Município. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: (73) 3297-1893 
Praca Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 , , 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 250/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

EXO. Sr. Major Dorival Dantas. 

M.D. Comandante da 8811 Companhia da Polícia Militar da Cidade de Alcobaça-Bahia. 

Assunto: Designar Policiamento, 

Excelentíssimo Sr. 

Ao cumprimentá-Ia cordialmente venho através do presente oficio solicitar de 
Vossa Excelência a possibílidade de designar alguns de SeUS Comandados, para fazer 
a segurança na Sessão Itinerante desta casa, que· acontecerá na Unidade de 
Ensino Municipal Professor. José Luiz de Souz.a, ••. localizada na Barra de 
Caravelas, nesse Município, dia 04/09/2017-segunda -feira ás 14h30min. 

Em tempo informo que a solicitação é de extrema importância devido algumas 

ocorrências registradas naquele Distrito envolvendo a segurança dos Munícipes. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção 
dispensada a solicitação citada acima, •. me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

RAQUEL SIQUEIRA BOA MORTE 

PRESIDENTA 

Tel.: (73) 3297 -1893 
Proto Teófilo Otoni 182 - (entro - CARAVELAS-BA - (EP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 , , 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 252/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

EXO Sr. Marcos Gomes Alves 

M.D. Pastor da Igreja Adventista do 7° Dia na Região da Cidade de Caravelas-Ba. 

Assunto: Solicitação. 

Nesta. 

Excelentíssimo Sr. 

Em Sessão Ordinária Legislativa desta Casa realizada no dia 21/082017, o Vereador Sr. 

Claudino dos Santos solicitou que fosse enviado a Vossa Senhoria oficio para que seja feito 
esclarecimento de que forma está sendo realizada a Obra da Igreja no Distrito de Juerana, 
nesse Município. 

Em tempo informamos que a Lei de nO 0437/2016 no Art. 1 ° do Parágrafo 1 ° Cita as 
exigências dessa construção, em ações voltadas para a comunidade do referido Distrito. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração, nos colocando a 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Segue em anexo cópia da Lei de n0043782017. 

Atenciosamente, 

"'\ 'c 
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Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: (73) 3297-1893 
Pro~o Teófilo Otoni, 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 



Cãfàvela 
o trabalho segue em fren 

• MUNICIPAL N° 0437 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Dispõe sobre doação de um terreno 

urbano para a IGREJA ADVENTISTA DO 
SÉTIMO DIA, COM SEDE NO DISTRITO 
DE JUE de 

OPREFEl"rO MUNICIP 
Ruas, faz saber que a 

003-52, 

Adventista do Sétimo Dia, 

. no distrit? d(3 Juerana no ~unicíPio de 
especificações 15,00 (quinze) m~tr()s de frente e 

a e~direita, .. as quais se .confrontam a 
.t~'~ .. '4_;. frente com a Rua A 

esquerdo com a As 
.êspaço físico sagrado 
entretenimento e educativo para a 

ir o templo e 

§ 1° - O donatário terá um prazo máximo de até 05 (cinco) anos a partir dSlpromulgação' 

desta lei para construir o espaço fíSico para realização das ativiââ?~s A~ caràter religioso e 
social, inclusive lazer, entretenimento e educativo para a comunidad~ dO referido distrito de 
Juerana, sob pena desta lei não mais surtir os efeitos legais e j ricos. 



. , Cãfâvelé 
o trabalho segue em : 

construir o templo ou espaço no terreno ora doado no prazo 

a presente doação será revogada automaticamente 

independentemente de notificação extrajudicial ou judicial por inexecução do encargo. 

, .. , 

. J\t~;j,g~~;ÇiÇiIl$iderar--se~áa 'dOC;lção..pronfáe acabada e perfeita 

1°;.b"d!~rlãtário já estiver construído o. espaço físico no terreno 

">~: 

V Art, 3°.., E vedado ao d 
seJaO;f~l11plóou o 

Distritó de Ju sob nO 

Igreja 

a 

IGREJA 

de 

Social 

denominada de 

membros, portanto, 

retornará ao acervo do 

acessórios nele construídos. 

ora doado 

Art. 5° - Deve do donatário na época da construção e reforma sé ri~c $sári() for observar os 

termos da Lei Ambiental Federal, Estadual e Municipal, bem as' , as determinações da 



Cãiãvelé 
o trabalho segue em Ir 

vigilância sanitária, sob pena de responder administrativamente, civil e criminalmente, sem 

prejuízo de multas e sanções cabíveis. 

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas às 
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'U 
Gabinete do . 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 253/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

EXO. Sr. Silvio Ramalho da Silva 

M.D. Prefeito Municipal. 

C.CI Ex? Sr.Thauan Ferreira Santos 

M.D. Secretário de Obras. 

Assunto: Providências de Melhorias. 

Nesta. 

Excelentíssimo Sr. 

Em Sessão Ordinária legislativa desta Casa realizada no dia 21/082017, o Vereador Sr. 

Khalirone Campagnaro solicitou que fosse enviado a Vossa Excelência oficio para que seja 
providenciada iluminação (lâmpadas adequadas e reposição das mesmas) para o Distrito 

Ferrasnopolis, nesse Município. 

Em tempo o Vereador informa que a energia elétrica existente não supri as necessidades 

daquela localidade. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção dispensada. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração, nos colocando a 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

\ i 
'" ~.\,';2/ 

>""",>~_,"'- __ " \/i":::~~-;'~I '-5\;-~~----' 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

Tel.: {73} 3297-1893 
Praca Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA - CEP 45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76 , , 


