
ATA DE N°024/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAVELAS- BAHIA 

Ata da Sessão Itinerante realizada, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e dezessete na Barra de Caravelas, nesse Município, ás quatorze horas e trinta minutos. 
Com a presença dos Vereadores (as): Sr. Claudino dos Santos; 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 pela realização da 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. A 
Presidente declarou aberta a Sessão, solicitou que a Secretária que fizesse a chamada dos 
Vereadores, após a Presidente submeteu á ata da Sessão anterior em discussão, após em 
votação, e, em aprovação à ata, onde não houve nenhuma manifestação contrária, a 
Presidente declarou à ata aprovada por unanimidade pelos Edis desta Casa Legislativa. 
Passando este momento a 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 a Presidente 
franqueou a palavra ao Sr. Ivan dos Santos Reis, morador da Barra de Caravelas, inscrito 
para fazer uso da tribuna, onde explanou em relação ao Centro de Convivência da Barra, 
após a Presidente agradeceu a participação do mesmo e prosseguiu solicitando que a 
Secretaria fizesse a leitura do Parecer das Comissões de Legislação; Justiça e Redação 
Final, do Projeto de Lei de nO 014/2017 encaminhado pelo Poder Executivo "Que Dispõe 
Sobre as Normas que Regulam a Anuência e a Fiscalização da Execução de Obras que 
Interfiram no Pavimento dos Logradouros Públicos das Obras e Pavimentação das Vias 
Públicas; do Patrolamento das Estradas Vicinais e dá Outras Providências" após a 
Presidente submete o Parecer em discussão e após em votação , onde não houve 
nenhuma manifestação contraria declarou o Parecer aprovado e após submeteu o Projeto 
em votação, onde não houve nenhuma manifestação contrária declarou o Projeto de Lei de 
nO 014/2017 aprovado por unanimidade pelos Edis desta Casa Legislativa. Após este 
momento a Presidente se afasta para que a Vice Presidente à Sra. Maria da Glória Koelher 
Marinho assuma a Sessão para dar continuidade aos tramites do Projeto de Lei de 
n001 0/2017 de autoria da Vereadora Sra. Raquel Siqueira Boa Morte, passando este 
momento a Vice Presidente Sra. Maria da Gloria Koelher Marinho solicitou que a Secretária 
fizesse a leitura do Parecer da Comissão de Legislação; Justiça e Redação Final , do 
Projeto de Lei de n0010/2017 do Poder Legislativo , que Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a Instituir o Programa "Passe Livre Estudantil" no Âmbito do Município de 
Caravelas e dá outras Providências" após a leitura a Vice Presidente submete o Parecer 
em discussão, após em votação, não havendo nenhuma manifestação contraria ,submete 
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ao Projeto de Lei de n0010/2017 em aprovação, onde não houve manifestação contrária 
declara aprovado o Projeto de Lei de nO 010/2017. Passando este momento a Presidente 
Sra. Raquel Siqueira Boa Morte retoma seu lugar, onde declara aberto o grande 
expediente, franqueando a palavra aos Excelentíssimos (as) Vereadores (as). Com a 
palavra o Vereador Sr. Kleber Fernandes Santos, onde agradeceu a Deus, cumprimentou a 
todos, como também aos colegas Vereadores, citando a importância da realização da 
Sessão e participação dos mesmos, iniciando a sua fala reforçando em relação às 
indicações de sua autoria e as necessidades das mesmas, pois este é o nosso dever 
enquanto Vereador, estarmos atentos as necessidades do povo. Com a palavra o Vereador 
Sr. Claudino dos Santos, o Vereador realizou sua apresentação, onde o mesmo 
cumprimentou e agradeceu a todos pela participação, e sinalizou algumas pessoas que 
sempre estão prestigiando os trabalhos desta Casa Legislativa, fez um breve comentário 
em relação ao papel do Vereador e citou a satisfação de estar presente nesta comunidade, 
o Vereador prossegue solicitando que seja enviado ofício de agradecimentos a Ex 
Secretária Sra. Marina Ramalho pela concretização da obra do PSF de Taquari, nesse 
Município, pelo fato de ter sido em sua gestão. Passando este momento o Vereador cita os 
ofícios encaminhados pelo seu gabinete justificando as necessidades, onde encerrou 
parabenizando a Presidente pela indicação do Projeto que dar direito ao passe livre para os 
estudantes, onde deseja que de fato se concretize e que os Órgãos competentes façam 
valer a Lei, pois por volta dos anos de 2009 e/ou 2010 um Projeto semelhante a este foi 
aprovado assegurando passe livre aos maiores de 60 anos, não sendo acatado pelo 
proprietário responsável da empresa, pois alega que não tem amparo legal, onde estamos 
aguardando até a presente data a liberação da mesma. Com a palavra a Vereadora Sra. 
Maria da Glória Koelher Marinho, cumprimentou a todos agradeceu a participação de todos 
os presentes e fez breve comentário em relação a indicação de sua autoria e as 
necessidades da concretização da mesma, agradece mais uma vez a todos os presentes 
pela participação e encerra sua fala. Com a palavra o Vereador Sr. Geraldo César Vervloet 
Rossi, o mesmo cumprimenta a todos, como também os colegas Vereadores a Mesa 
Diretora e toda Equipe da Câmara, no empenho a realização desta Sessão itinerante, como 
também a Diretora e demais profissionais da Unidade de Ensino a qual estamos neste 
momento. Passando este momento o Vereador cita os Projetos aprovados nesta Sessão e 
os benefícios que os mesmos trarão aos Munícipes e ao poder Executivo na sua 
reordenação das Ações. Após se colocou a disposição da Comunidade para quaisquer 
necessidades que se fizerem necessários. Com a palavra a Vereadora Sra. Raquel 
Siqueira Boa Morte, onde a mesma cumprimenta a todos, agradece a Deus por mais uma 
Sessão Itinerante e por todos os presentes, estando satisfeita pela participação da 
comunidade prestigiando os nossos trabalhos, agradecendo a Equipe de profissionais da 
Câmara na dedicação dos seus trabalhos. A Vereadora prossegue citando as Indicações 
de sua autoria lidas nesta Sessão e as necessidades das providências as mesmas, 
explana em relação ao Projeto de Lei de nO 010/2017 de sua autoria e o quanto beneficiará 
os estudantes desta cidade, pois trata-se de um Projeto que já existe em diversas 
cidades. Passando este assunto a mesma prossegue citando o dia 07 de setembro e a 
importância desse dia e convida a todos os presentes para participação do desfile cívico 
que acontecerá na Sede da Cidade e que de fato é um momento de exercemos nossa 
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cidadania, após felicita a colega de trabalho a Senhorita Gabrielle pela data 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 convida a todos para participarem da próxima Sessão 
Legislativa a ser realizada no dia 11/09/2017 ás 14h30min; na Câmara municipal de 
Cara Ias, onde encerra assim a presente Sessão como também a presente Ata de 

que após lida e aprovada será assinada por todos os Edis desta Casa legislativa. 
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