
Câmara Municipal de Caravelas 
MOÇÃO DE PESAR 

De iniciativa do Vereador Sr. Geraldo César Vervloet Rossi, á 

Presidente, que a presente subscreve com assento nesta Egrégia Casa de 
Leis, vem através desta, após ouvir o Plenário, manifestar sua solidariedade e 
encaminhar a presente Moção de Pesar á Família do Siguara, pelo 
falecimento do Or.Sr. André Siguara. 

Falecendo, deixando a Família, falecendo na Cidade de Teixeira de 
Freitas- Bahia. 

Pessoa bastante conhecida e respeitosa por sua conduta. Sua ausência 
deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como 
exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, alegre e com alicerce 
de família, como também excelente profissional 

Sua morte, tão repentina, enluta não somente seus familiares e amigos, 
mas toda sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na 
honestidade, no caráter e na honra. 

Aos seus familiares, principalmente aqueles mais proximos, nossas 
sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se 
associar do seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a 
Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o 
consolo e a força de fé reúnem no meio de todos, primando o amor a Deus 
sobre todas as coisas para que o Or. Sr. André Siguara, descanse em paz. 

Pelo exposto, declaramos o nosso pesar e a contínua disposição de seguir e 
continuar aprendendo com as experiências de vida do Or. Sr. André Siguara. 

Na oportunidade subescrevo-me com apreço e elevada consideração 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidenta 

Caravelas, 31 de agosto de 2017. 

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



Câmara Municipal de Caravelas 
Ofício de N°. 004/2017. Caravelas, 04 de setembro de 2017. 

EXO. Sr. Marcelo José Ressurreição Pereira. 

M.D. Chefe do Setor de Tributação. 

C/C. ExO Sr. Gilvan de Meirelles Prates. 

M.D. Delegado da Policia Civil. 

Assunto: Providências. 

Nesta. 

Excelentíssimos Srs. 

Ao cumprimentá-Ios cordialmente venho através do presente ofício, solicitar 

de Vossas Excelências, que averigúe uma situação de invasão de área 
pública, onde um cidadão fechou uma Rua (via) que liga a Rua Júlio 
Jerônimo e a Rua Antonio Carneiro em frente a antiga Creche de Juerana. 
No local há um terreno, onde foi comprado por este cidadão, e o mesmo 
cercou a Rua dos dois lados alegando que aquela via faz parte do seu 
lote. 

Pedimos que se tome providências, pois trata-se de uma Rua com mais 
de trinta anos (30), onde os moradores pedestres e automóveis sempre 
trafegaram por ali. 

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. 

CLAUDINO DOS 

VEREADOR 
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Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de N°. 006/2017. Caravelas, 01 de setembro de 2017. 

EXa.Sra. Raquel Siqueira Boa Morte. 

M.D. Presidente. 

Assunto: Justificativa 

Nesta. 

Excelentíssima Sra. 

Ao cumprimentá-Ia cordialmente venho através do presente ofício, informar que 
não estarei presente na Sessão Itinerante do dia 04/09/2017, pois estarei em viagem 
resolvendo situações de cunho pessoal. 

Sem mais para o momento e já agradecendo antecipadamente toda atenção 

dispensada à minha justificativa. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração, desejando que 
a Sessão seja direcionada por Deus e que todos sejam bem sucedidos pra aquilo que 
foram eleitos. 

Atenciosamente, 

VEREADOR 
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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 n? 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, 

Presidente 

Raquel Siqueira Boa Morte 
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Cãfãvela 
o trabalho segue em fre 

.•..• PAL 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 JU de 

Distrito 

003-52, 

Adventista do Sétimo Dia, 

esquerdo com a r-\;:''''>\JC, 

'. i1Sp;aç'Ô·i'.físi.cosa'grado p~ .. 

entretenimento e educativo para a 

§ 1° .: O donatário terá um prazo máximo de até 05 (cinco)~~',: ; , ~t)B~Ait,':'á~:':promulgaçãO' 
. . . .' -':'- -: :.'/: .. ~·:~~···iJ;~~:; ~ ..' .;: :. ;:::,;~: ~ ~~.)~-~.\~~:' , 

desta lei::pé;l(a construir o espaço J:Í$iço para.realização das ativia~~~r': é',~:~jaler religioso e 
... _ - . , . \".~ I/~ ',_ " 

social, inç!jJsive lazer, entretenlménto e educativo para a comunidade ,. o "referido distrito de 

Juerana, sob pena desta lei não mais surtir os efeitos legais e j I icos. 
" 



Cãfàvel 
o trabalho segue en 

:§,~",:~J~:i~;,::G'~;~'();f~h,.@<~~~t~:f'}):i'lláo construir o templo OU espaço no terreno ora doado no praze 
,<':,: ';·.":'Ir:;~0i~ !:::-.~ ;-~r:: -('~:~>-.,',,;; lr~' ;'/', i~:_, :.'.>~·'rr~i;-;,',~: ~,;:"._ :.- . 
~:$'~~:~~'I,~q;i90"';i;!1~r'8:~):; \'§ 10, a presente doação será revogada automaticamente 
indeB~ndér:ltEà~ente de notificação extrajudicial ou judicial por inexecução do encargo. 

, .~ 

Art: 30.:, E vedado ao don 
Sejâ':o't~~pJó:;ou o es " 
Distrif5~;' de' J' ' 

, que não 

ogada a 

tidade r~,\!giosa IGREJA 
'"""""''''''',''''; erana ~6V""~ünicípio de 

• '. I, '_, ' 

membros, portanto, e' 
retomará ao acervo do 
acessórios nele construidos. 

ora doado 

com os 

Art. 50 - Deve do donatário na época da construção e reforma"~;é~ri.eE'~is~rre{for observar os 
. '," ·,:7 ,i.'~' . ':.~ri ~; .' :\,: _,," 

termos da Lei, Ambiental Federal, Estadual e Municipal, bem as' ; ·âs''éieterminações da 

~" 



Cãiãvet 
o trabalho segue em 

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 
. ,to 

disposições em contrário: 

. .' .;'" 

Gabinete.õd 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n? 255/2017. Caravelas, 31 de agosto de 2017. 

ExO Sr.Thauan Ferreira Santos 

M.D. Secretário de Obras. 

Assunto: Providências/Limpeza. 

Nesta. 

Excelentíssimo Sr. 

Em Sessão Ordinária Legislativa desta Casa realizada no dia 28/082017, o Vereador Sr. 
Geraldo César Vervloet Rossi solicitou que fosse enviado a Vossa Excelência oficio para 

que seja providenciada limpeza da praia do Grauçá e verificar as Ruas que dão acesso a 
Barra de Caravelas, onde necessitam de revisão no que diz respeito ao aterramento. 

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, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Presidente 

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



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de N° 256/2017. Caravelas, 28 de agosto de 2017. 

EXO. Sr. Amauri Sousa Lima. 

M.D. Superintendente do DNIT. 

Assunto: Providências. 

Nesta. 

Excelentíssimo Sr. 

Ao cumprimentá-Io cordialmente venho através do presente ofício, solicitar 

de Vossa Excelência providencie junto ao departamento com objetivo de 
sinalizar em relação aos quebra molas, como também verificar em relação 
as Ruas esburacadas, pois o perigo é constante, e os acidentes vem 
ocorrendo no trecho da BR418 com freqüência, sentido o Distrito de 
Juerana, nesse Município. 

Em tempo informo que a urgência da implementação de uma melhor 

sinalização, dar-se-a pela gravidade dos acidentes naquele local e que na 
maioria das vezes com vitimas fatais. 

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 

Presidente 
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