
Câmara MuniciRal de Caravelas
ATA DE N°019/201918a SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAVELAS- BA.

Ata da décima oitava Sessão Ordinária realizada, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove na Câmara Municipal de Caravelas- Bahia, ás 14h30min. O Presidente
cumprimentou a todos os (as) colegas Vereadores (as), como também a comunidade presente
declarando aberta a presente Sessão, onde desejou que Deus esteja no comando dos
trabalhos desta casa. Passando este momento o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a
chamada nominal dos Vereadores presentes, estando presentes os (as) Excelentíssimos (as)
Vereadores (as); Sr. Claudino dos Santos; Sr. Damião Soares da Silva; Sr. Gilmar Souza da
Silva; Sr. Geraldo César Vervloet Rossi; Sr. Gilson Guedes Caetano; Sr. Jerryvan Silva dos
Santos; Sr. Kleber Fernandes Santos; Sra. Maria da Glória Koelher Marinho; Sr. Plínio Carlos
de Souza Silva; Sra. Raquel Siqueira Boa Morte. Vereador ausente nesta sessão o Sr.
Khalirone Campagnaro .Passando este momento o Presidente cita que verificado o quórum
legal, nos termos do Art. 159 do Regimento Interno, declarou aberta a 18a Sessão Ordinária.
Após este momento o Presidente solicitou que a Colega Vereadora Sra. Maria da Glória
Koelher Marinho realizasse a leitura da mensagem da Bíblia como reflexão para nossas vidas,
como também para positividade dos trabalhos nesta casa. Após este momento o Presidente Sr.
Gilmar Souza da Silva solicitou que a Secretária, realizasse a leitura da ata da Sessão anterior,
após lida, o Presidente submeteu a ata em discussão, onde não houve nenhuma objeção, o
Presidente submeteu em votaç~o e após, em aprovação, onde foi aprovada por unanimidade
pelos Edis desta casa. Após este momento o Presidente solicitou que a Secretaria procedesse

"a leitura do expediente obser1vada a ordem Regimental, quais sejam as Indicações dos
Vereadores para esta Sessão, como também a leitura do Projeto de Lei de n? 014/2019, de
autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei Municipal de n0030/1994- Código de Postura do
Município de Caravelas/Bahia,e dá outras providências, o mesmo será encaminhado as
Comissões para analise e posteriores pareceres. 'Após este momento o Presidente cita que
verificado o quórum regimental, prossiga a ordem do dia, onde cita que antes de iniciar as
discussões dos Projetos erh pauta, concederá a palavra ao Diretor Presidente da
COMPESCAR (Cooperativa de Marisqueiras e Pescadores de Caravelas), o mesmo terá
oportunidade de explanar pel~ período de cinco minutos, o tema que é pertinente ao Projeto
que tramita nesta casa de. O Presidente faz a chamada do Sr. Benedito Jorge do Espírito
Santo, que irá falar sobre a matéria objeto do Projeto de Lei de n0012/2019, de iniciativa do
Poder Executivo que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do
Município na forma que especifica. O Sr. Benedito, inicia cumprimentando a todos e
agradecendo a oportunidade, quando cita que vem a esta casa para informar a importância
dessa doação e que o terr~no ou seja a área que será doada é especialmente para as
instalações do Centro Naciohal de Pesquisas e Conservação da Biodiversidade Marinha do
Litoral Nordeste- CEPENE, que tem por finalidade realizar pesquisas e ações de manejos para
a conservação de espécies ameaçadas, e de monitoramento para a conservação e uso
sustentável da sua biodiversidade, após este momento o Sr. Benedito esclarece que apesar de
ter conversado com os Vereadores, solicitou este momento para falar sobre o Projeto que foi
acordado com o Prefeito Sr. Silvio Ramalho da Silva e o Presidente do lAPA, quando o mesmo
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o procurou pelo fato de ser Diretor Presidente da COM PESCAR, e por se tratar do terreno está
situado na parte dos fundos da Cooperativa, e pelo fato do Prefeito ter conseguido na Cidade
de Salvador uma área de beneficiado pescado, e por não ter uma Entidade a qual poderia
assumir a responsabilidade de administrar a unidade de beneficiamento, o mesmo nos
procurou por saber que a COMPESCAR tem todo amparo legal para tal, inclusive fabricamos
e comercializamos gelo,onde podemos trabalhar com pescado, e também podemos beneficiar
e transportar, devido a isso o Prefeito fez um acordo com o Sr. Belini e o Sr. Ulisses, acordo
esse, que se a prefeitura doasse a CEPENE, um terreno que ocupa há mais de dezoito é
ocupado pelo mesmo, e tem vári6s projetos no local, automaticamente o lAPA doava esse
terreno para que a COMPESCAR instale a Unidade de beneficiamento, então por isso a
importância do Projeto de n0012/2019, que é a doação da prefeitura para um ente Federal que
é o ICMBIO, imediatamente também será doado esse terreno para COM PESCAR, por isso que
não está ai no Projeto. Então se os Vereadores acharem por bem adiar para próxima Sessão,
estarei procurando os interessados para formalizar em documento a doação. Após este
momento o Presidente submete em primeira discussão o Projeto de n0012/2019. Neste
momento com a palavra o Verebdor Sr. Gilson Guedes Caetano, o mesmo cita que como
representante da classe pesqueir , não concorda da forma com está sendo citado e sim com a
doação oficialmente constando j do ICMBIO para a CQMPESCAR, para servir a classe
pesqueira. Com a palavra o ve,eador Sr. Claudino dos Santos, o mesmo cita que muito
importante a explicação do Sr. B,enedito, estando a frente dessa tribuna e quando se fala em
doação pois vai ser encaminhad~ a fala do Sr. ,para a Comissão e como estamos em primeira
discussão, importante document
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r, e de antemão estamos satisfeitos, e pra semana estaremos

concluindo, importante docume tar até mesmo para assegurar os beneficiados e calçar o
Gestor, dentro da legalidade. Não havendo mais manifestações por parte dos Edis, o
Presidente agradeceu a particip ção do presidente da COMPESCAR. Após este momento e
não havendo mais nenhuma ma ifestação por parte dos Edis, o Presidente prossegue com a
pauta, onde submete em discuss ão o Projeto de Lei de n° 013/2019, de referência do SIM de
iniciativa do Poder Executivo ue Dispõe Sobre a Constituição do Serviço de Inspeção
Municipal, neste momento com 1palavra o Vereador Sr. Geraldo Cesar Vervloet Rossi, onde o
mesmo explana em relação a i portância e cita inclusive a ampliação do mesmo e encerra.
Com a palavra o Vereador Sr. Claudino dos Santos, onde cita que o presente Projeto foi
apresentado e lido em Sessão anterior e reforça o significa do SIM e explana os benefícios do
Projeto, pois além de ter a inspejãO a nível nacional, teremos o selo, após as inspeções. Após
este momento o Presidente su mete o Projeto em votação e aprovação, onde os Edis se
posicionaram em posição fav rável ao Projeto, e sendo assim submete em votação e
aprovação, onde declarou aprov do o Projeto de Lei de naO.13/2019 aprovado por unanimidade.
Após este momento o presidenlF franqueou a palavra, onde neste momento com a palavra o
Vereador Sr. Damião Soares ~a Silva, o mesmo cumprimentou a todos e iniciou sua fala,
citando a reiteração de sua proposição, onde faz apelo aos colegas que endossem junto ao
Gestor Municipal, para que qanl F força e de fato os moradores daquele Bairro consigam aquilo
que tem almejado há bastante empo. Passando este momento o Vereador realiza leitura de
uma intimação, onde foi aberto 1mprocesso o qual alega que o Vereador disse inverdades,-
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Câma Municipal de Caravelas
após o fechamento da leitura desfe documento o Vereador encerra com suas considerações
finais citando que não tem nenhU1a preocupação, pois todas as citações até aqui realizadas
por ele, o mesmo tem docume Itos comprovando e que temos diversas irregularidades
principalmente na área da saúde. Após este momento com a palavra o Vereador Sr Gilson
Guedes Caetano, o mesmo cump limenta a todos e reforça as proposições para esta Sessão,
onde cita como morador e representante da classe pesqueira a importância da mesma e
encerra com suas considerações Ifinais. Com a palavra o Vereador Sr. Kleber Fernandes, o
mesmo cumprimenta a todos a adece a Deus por mais uma Sessão e inicia citando a
necessidades da empresa Suz no em relação a providenciar a rede elétrica para a
comunidade de Santa Luzia, ond o Prefeito já esteve em Salvador junto com o presidente da
comunidade, teve recurso e até 'oje não foi concretizado, por causa da Empresa que não
recua, há mais de quatorze anos '~mcurralada", pois a Empresa recusa, o Vereador faz o apelo
aos colegas e ao Presidente, po s a Empresa Suzano nega o pedido tanto da comunidade
como também desta casa, será q e vai precisar a manifestação da comunidade em fechar as
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estradas para conseguir essa: resposta? Após este. momento o Vereador faz suas
considerações finais e encerra. A~ós este momento o Presi'dente cumprimenta mais uma vez a
todos e responde que em relaçã alguns pedidos nesta tarde, e cita que tem certeza que o
Prefeito atenderá como sempre t m feito, onde relembra a situação do hospital de Caravelas
que nos anos anteriores, e agora a forma como se encontra, pois precisamos levantar os olhos
e também enxergar as coisas b I as que tem sido feitas, onde agradeço os trabalhos que o
Prefeito Sr. Silvio Ramalho tem fJI~o. Após este momento o Presidente faz suas considerações
finais e agradece mais uma vez ~ todos e encerra e não havendo nada mais a ser tratado, o
Presidente convidou todos para ~'ipróxima Sessão que será realizada no dia 19/08 do ano em
curso às 14h30min na Câmara MfniciPal de Caravelas, onde encerra a presente Sessão como
também a presente ata que ap' s lida e aprovada será assinada pelos Edis dessa Casa
Legislativa. .-''''''-'.''-'
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