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ATA DE N°025/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAVELAS- BAHIA

Ata da Sessão Ordinária realizada, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil
e dezessete, ás quatorze horas e trinta minutos. Com a presença dos Vereadores (as): Sr.
Claudino dos Santos; Sr. Damião Soares da Silva; Sr. Gilson Guedes Caetano; Sr.
Geraldo César Vervloet Rossi; Sr. Kleber Fernandes Santos; Sr. Jerryvan Silva dos
Santos; Sr. Plínio Carlos de Souza Silva; 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), como também a toda Equipe de funcionários desta Casa e agradeceu a
Deus por mais esta Sessão e parabenizou toda comunidade pela atuante presença as
Sessões, após 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. Passando este momento a Presidente declarou aberta a Sessão, onde solicita que
à Secretária faça a chamada dos Vereadores (as) presentes, após, a Presidente
submeteu à ata da Sessão anterior em discussão, em votação, e, em aprovação da ata da
Sessão anterior, onde não houve nenhuma manifestação contrária, a Presidente declarou
à ata aprovada por unanimidade pelos Edis desta Casa Legislativa. Passando este
momento a Presidente solicita que à Secretária faça a leitura das correspondências
expedidas e recebidas, como também a leitura das Indicações de Autoria dos (as)
Vereadores (as), após á Presidente concede a palavra á Secretária de Educação a Sra.
Gisélia Carros de Souza, onde a mesma cumprimenta a todos os presentes e agradece
pela oportunidade. Inicia sua fala fazendo um breve histórico sobre a Gestão da
Educação na Cidade de Caravelas, cita o impacto com a folha de pagamento; O aumento
das porcentagens das vantagens e gratificações sem prévio estudo; A Resolução da
Justiça quanto ao piso; As reuniões com a APLB na tentativa de um diálogo; A
construção das Comissões e o esforço da SEMEDE em fazer o estudo do Plano de
Carreira; O piso é Lei, mas o plano tem que ser viável. À Secretária faz suas
considerações finais chamando os presentes a uma reflexão "Que venhamos a pensar o
que de fato é qualidade de Educação". Passando este momento à Secretária finaliza se
colocando a disposição de todos que necessitarem de qualquer esclarecimentos
relacionados à Secretaria a qual é responsável. Neste momento a Presidente convida
para fazer uso da palavra o Coordenador da APLB Sindicato, O Sr. José Mirovêo do
Nascimento Junior, onde o mesmo inicia agradecendo por mais uma oportunidade de
estar nesta Casa, fazendo alusão ao momento que estão passando "Em busca de um
ensino de qualidade e valorização de seus profissionais", onde inicia relatando as
situações dos Profissionais e a preocupação com ensino de qualidade, neste momento o
Coordenador explana o que diz o plano de carreira; cita a redação do oficio de nO
103/2017, cita a realização do dia da Independência do Brasil, a categoria decidiu formar
um pelotão e demonstrar a "nossa insatisfação pacificamente com o Tema: Basta de
Intolerância. A Educação de Caravelas Merece Respeito". O Coordenador faz suas
considerações finais citando a Assembléia Extraordinária que será realizada no dia
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16/09/2017 na Câmara, com a permissão da Presidente desta Casa. Passando este
momento a Presidente solicita que a Secretária faça a leitura do Parecer da Comissão de:
Legislação Justiça e Redação Final do Projeto de Lei de n0008/2017 Que Regulam O
Teto Máximo para Cobrança de Tarifas e preços Públicos aos Usuários do Município de
Caravelas de Autoria do Vereador Sr. Damião Soares da Silva, após a leitura a Presidente
submete o Parecer em discussão, nesse momento o Vereador Sr. Damião Soares da
Silva faz um breve comentário em relação aos benefícios que todos os usuários terão
com aprovação deste Projeto uma vez que desde que a Empresa concessionária de
abastecimento de água e saneamento básico passou a administrar o serviço no
Município, o cidadão Caravelense tem enfrentado certas dificuldades no que diz respeito
á obtenção dos seus direitos como consumidor, que variam deste cobrança indevidas,
com valores altos, assim também como a cobrança de uma taxa abusiva de esgotamento
sanitário. Após este momento a Presidente submete O Parecer em votação e após em
aprovação, onde não houve manifestação contrária, a Presidente declarou o Parecer
aprovado, após submeteu o Projeto de Lei de n0008/2017 em primeira votação, não
havendo nenhuma manifestação contrária declarou o Projeto aprovado em primeira
votação. Passando este momento a Presidente solicita que a Secretária faça a leitura dos
Pareceres das Comissões de: Legislação Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamento
do Projeto de Lei de n° 012/2017 Que Define Débitos ou Obrigações Consideradas de
Pequeno Valor, Oriundas de Sentenças Judiciárias Transitadas em Julgadas de Autoria
do Poder Executivo, após a Presidente submete em discussão os Pareceres, neste
momento o Vereador Sr. Geraldo César Vervloet Rosii faz um breve comentário da
importância do Projeto, onde cita que conforme previsto em nosso Regimento Interno Art.
79, compete a esta Comissão opinar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e da
Técnica Legislativa de todos os Projetos de Lei, para efeito de admissibilidade e
tramitação, onde não há critica a fazer quanto ao aspecto regimental e de Técnica
Legislativa, quanto ao aspecto legal o Projeto cuida de matéria inserida na competência
Legislativa Municipal, cabendo ao Gestor Público Municipal dispor sobre o assunto, sendo
legitima sua iniciativa, observando a obediência às normas legais previstas na
Constituição Federal. Após este momento a Presidente, submete os Pareceres em
votação e em aprovação, onde não houve nenhuma manifestação declara o Projeto de
Lei de n0012/2017 de Autoria do poder Executivo aprovado por unanimidade pelos Edis
desta Casa Legislativa. Após este momento a Presidente solicita que a Secretária faça a
leitura dos Pareceres das Comissões de: Legislação Justiça e Redação Final; Finanças e
Orçamento do Projeto de Lei n0015/2017 Que Regulamenta a Concessão de Diárias aos
Agentes Políticos; Servidores Públicos e Membros de Conselhos Municipais do Município,
de Autoria do Poder Executivo, após a leitura dos Pareceres submete em discussão,
neste momento o Vereador Sr. Geraldo César Vervloet Rossi, faz um breve comentário
em relação a redação do Projeto, onde cita que existe a necessidade de ordenar o
orçamento em relação a gastos, e que a iniciativa é importante e deve prosperar ,pois
reduz os valores gastos pelo município com diárias, bem como regulamenta a forma de
concessão ,equilibrando despesas e receitas ,exigindo a prestação de contas por parte
dos beneficiários.A concessão de diárias é uma autorização legal, mas não pode ser
concedida sem obediência aos critérios previstos em Lei. Passando este momento a
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Presidente submete em votação os Pareceres, não houve nenhuma manifestação
contrária declara aprovado os Pareceres e após submete em votação o Projeto de Lei,
onde não houve nenhuma manifestação contrária a Presidente declara aprovado o
Projeto de Lei de n? 015/2017 de Autoria do Poder Executivo por unanimidade. Passando
este momento a Presidente declara aberto o grande expediente, onde franquia a palavra
aos (as) Vereadores (as). Com a palavra o Vereador Sr. Claudino dos Santos, o mesmo
cumprimentou a todos, saudou a comunidade presente como também a mesa Diretora,
inicia sua fala reforçando as Indicações de sua autoria, justificando acerca das
necessidades e providências das mesmas, onde cita a situação que vem acontecendo em
Taquari envolvendo problemas de saúde aos moradores, pelo fato desse período
chuvoso, as fossas sépticas transbordam ,ficando expostos dejetos. Após cita em relação
ao lazer o que também tem sido necessidade, pois pensa que o poder Executivo verá
com bons olhos, pois existe o espaço para as providências. O Vereador encerra citando a
situação do fechamento indevido de uma das ruas no Distrito de Juerana, onde tem
dificultado e impossibilitado a passagem dos moradores como também dos veículos e que
como já foi informado as Autoridades competentes e é de conhecimento do poder
Executivo tal situação, onde acredita que não estará em conformidade com isso ,0 mesmo
aguarda as providências em relação a essa situação. Com a palavra a Vereadora Maria
da Glória Koelher Marinho, onde cumprimenta a todos, agradece a Deus, e inicia citando
a indicação de sua autoria e justifica acerca da necessidade das providências, pois além
de facilitar a locomoção dos moradores irá favorecer a visita de turistas e abrir portas de
investimentos para os mesmos, alavancando o turismo, uma vez que a localização é de
paisagem agradável . Com a palavra o Vereador Sr. Geraldo César Vervloet Rossi, o
mesmo cumprimenta a todos os presentes como também a mesa Diretora. O Vereador
inicia sua fala citando a situação da educação e dentro do que foi exposto pelo
Coordenador da APLB- Sindicato e pela Secretária de Educação ,diz que é sempre bom
discutir em relação a educação, pois devemos ouvir e respeitar, porque de um lado
APLB lutando e de outro lado sem chances de realizar diálogos, e agora a situação
volta a mesma posição. O Vereador solicita alguns ofícios para providências acerca das
necessidades de alguns pontos da cidade e encerra comentando em relação ao dia 07 de
setembro, parabenizando o Sr. Leonardo Soares pela realização do desfile cívico e o
Delegado de Policia Civil Sr. Gilvan Prates pelas investigações do ao acometido no
aeroporto de Caravelas. Com a palavra o Vereador Sr. Damião Soares da Silva, onde o
mesmo cumprimenta a todos, agradece a Deus pela oportunidade, os Profissionais da
Educação, inicia citando os acontecimentos na Cidade e com tristeza fiz a leitura da carta
aberta da APLB , mas reconheço que é um meio de reivindicar os direitos, porém solicito
que seja revisto essa situação para que os alunos não fiquem prejudicados, inclusive fui
abordado por alguns pais de alunos que se queixaram , pois os mesmo já estão
prejudicados no que diz respeito a organização de suas atividades diárias (trabalho), em
relação ao plano de carreira e dentro do que a Secretária citou sabíamos que no governo
atual isso aconteceria, pois foi também foi uma problemática do governo passado, penso
que devem sentar para buscar a melhor solução possível e verificar a situação também
dos professores e temos que procurar sim resolver para que os alunos não fiquem de
forma alguma prejudicados. O Vereador conclui deixando claro que irá procurar os
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responsáveis pela APLB e Secretária e demais órgãos para falar dentro do contexto,
ficarei atento para saber o que cita a Lei e estarei acompanhando de perto, e me coloco a
disposição de todos, encerra agradecendo tanto ao Coordenador da APLB quanto a
Secretária nos esclarecimentos da situação. Com a palavra a Vereadora Sra. Raquel
Siqueira Boa Morte, a mesma agradeceu a Deus por mais uma Sessão realizada e a
todos pela participação a Sessões, aos colegas Vereadores, funcionários e também
dando ênfase aos profissionais da educação presentes como também a Secretária. À
Vereadora inicia a sua fala parabenizando o Secretário de Cultura pela realização do
Evento no Beco da Arte, comenta em relação as pessoas que se inscreveram para
fazerem uso da palavra esclarecendo em relação a situação que levou a mexer no salário
dos profissionais da educação e que é lastimável pois são famílias envolvidas (estrutura
familiar) , onde solicita atenção e carinho na analise em relação a essa situação como
também os direitos adquiridos @ transparência nas prestações de contas, onde me
coloco a disposição como também todos os Vereadores e estamos lado a lado para que
seja resolvido esse problema, para que os profissionais possam retomar suas atividades
normais, pois confio na administração do Gestor Municipal, pelo fato de conhecê-Io, pois
já foi Secretário de planejamento e sabe o que está fazendo. Passando este momento a
Vereadora, parabeniza o Sr. Leonardo Soares (Diretor do Colégio Estadual Polivalente )
pela realização do desfile cívico e parabeniza o Colega Vereador Sr. Geraldo César
Vervloet Rossi pelo seu aniversário dia 17/09, onde encerra citando o evento do Rotary
Club e Convida a todos para a próxima Sessão que acontecerá no dia 18/09/2017,onde

cerrada a presente Sessão como também à ata que após lida e aprovada será
ar todos os Edis desta Casa legislativa.
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