
Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 013/2019. Caravelas, 05 de agosto de 2019. 

Do Gabinete da Vereadora Sra. Raquel Sigueira Boa Morte 

EXO. Sr. Gilmar Souza da Silva 

M. D. Presidente da Câmara Municipal de Caravelas- Bahia. 

Assunto: Solicitação. 

Excelentíssimo Sr. 

Ao cumprimentá-lo cordialmiente venho através do presente ofício, REITERAR, 
solicitando que Vossa Excelênci.a informe se existe cronograrna para realização das 

Sessões Itinerantes do ano de 2019. 

Em tempo informo quefOi aprovado nesta casa 10 R~querimento de n0001/2017 de 
minha autoria, aprovado por unanimidade nesta casa na data 13/03/2017, onde o 
mesmo autoriza a realização mensal, de Sessão Itinerante nos Distritos do Município 
de Caravelas. 

Sem mais para o momento e jã agradecendo antecipadamente toda atenção 
dispensada a solicitação citada acima, me.. coloco a disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários, onde relembro a Vossa Excelência que a 

presente solicitação foi realizada através de ofício de n0009/2019 na data do dia 
29/04/2019. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. . lf /) 
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Atenciosamente, 

Raquel Siqueira Boa Morte 

Vereadora/ Solicitante 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n? 014/2019. Caravelas, 05 de agosto de 2019. 

Do Gabinete da Vereadora Sra. Raquel Siqueira Boa Morte 

EXO. Sr. Gilmar Souza da Silva 

M. D. Presidente da Câmara MuniCipal de Caravelas- Bahia. 

Assunto: Solicitação. 

Excelentíssimo Sr. 

Ao curnprirnentá-io cprdialmente venho através -, do presente ofício, solicitar que 

Vossa Excelência informe se existe cronograma de agendamento para utilização 
dos veículos, permitindo liberação dos mesmos aos Edis desta Casa Legislativa. 

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. 
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Atenciosamente, 
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Raquel Siqueira Boa Morte 

Vereadora/ Solicitante 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 059/2019. Caravelas, 12 de agosto de 2019. 

EXO. Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

M. D. Prefeito Municipal. 

Assunto: Encaminha Indicações de númerQs: 043-044/2019. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito. 

Temos a grata satisfação de encaminhar a Vossà Excel.ên.cia; a Indicação de autoria do 
Vereador Sr. Claudino dos Santos, apresentadas na SessãoOrdínária, realizada na Câmara 

Municipal de Caravetas,rlO dia 05 de agosto do ano em curso, nesse Município. 

Conforme anexo original. 

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

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Gilmar Souza da. Silva 

Presidente 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de nO 060/2019. Caravelas, 12 de agosto de 2019. 

EXa. Sra Edinéia França Batista. 

M. D. Secretária Municipal deCaravelas-Ba. 

Assunto: Solicitação. 

Excelentíssima Sra. 

Em Sessão Ordinária desta Câmara, realizada no dia 05/08 do ano em curso, o Vereador: Sr. 
Kleber Fernandes Santo.s., solicitou que fosse enviado oficio. a Vossa Excelência, para que seja 
analisada a possibilidade de auxiliar e ou orientar aBra. Kelly, moradora na Rua D, situada no 
Bairro Olaria, onde a mesma necessita erguer um mero noterrenp, onde reside, sendo que esse 

espaço tem divisão, que favorecei.passagem para os demais moradores e que uma vez esse 
muro erguido impedirá essa passagem, o que aos olhos qamoraçlora, irá prejudicar os demais, e 

por ser área próximo ao manguezal e de responsabilidade da pasta de Vossa Excelencia, é que 
solicitamos sugestão e alternativa para resolução do problema. 

Sem mais para o momento, nos colocamos a clisposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Gilmar Souza da Silva 

Presidente CMC 



Câmara Municipal de Caravelas 

Ofício de n? 061/2019. Caravelas, 12 de agosto de 2019. 

EXO. Sr. Silvio Ramalho da Silva. 

M. D. Prefeito de Caravelas- Ba, 

c/c. Sra. Kelly Rabelo 

M.D. Secretária Municipal de Obras. 

Assunto: Solicitação. 

Excelentíssimo (a) Sr. (a). 

Em Sessão Ordinária desta Câmara, realizada no dia OS/OadO ano em curso, o Vereador: Sr. 
Khalirone Campagnaro. solicitou que fosse enviado-oficío as Vossas Excelências, para que 
seja providenciado a cobertura para o ponto de ônibus situado no entroncamento no Distrito de 
Santo Antonio de Barcelona. Na oportunidade o Vereador citado acima solicita também que seja 
verificado a causa das dificuldades do sinal de telefonia celular para aquele Distrito. 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Presidente CMC 


