Câmara Municipal de Caravelas
ATA DE N° 009/2020 sa SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAVELAS- BAHIA
Ata da oitava Sessão Legislativa Ordinária realizada, aos três dias do mês de agosto
do ano de dois mil e vinte na Câmara Municipal de Caravelas- Bahia, às 14h30min. O
Presidente Sr. Gilmar Souza da Silva cumprimentou a todos os (as) colegas
Vereadores (as), como também aos Assessores presentes, declarando aberta a
Sessão Legislativa Ordinária do ano de dois mil e vinte, onde deseja que Deus esteja
no comando dos trabalhos desta Casa. Passando este momento o Presidente
solicitou um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Sr. Pedro Paulo Pinto
(Comandante aposentado da Aeronáutica) e o Sr. Luis Claudio Santana Lopes,
funcionário da Unidade de Ensino Francisco Henrique, situada no Distrito de Rancho
Alegre, após este momento o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a chamada
nominal dos (as) Vereadores (as) presentes: Sr. Claudino dos Santos; Sr. Gilmar
Souza da Silva; Sr. Geraldo César Vervloet Rossi; Sr. Gilson Guedes Caetano; Sr.
Jerryvan Silva dos Santos; Sr. Khalirone Campagnaro Sr. Kleber Fernandes Santos;
Sra. Maria da Glória Koelher Marinho; Sr. Plínio Carlos de Souza Silva; Sra. Raquel
Siqueira Boa Morte. Vereador ausente: Sr. Damião Soares da Silva. Passando este
momento o Presidente cita que verificado o Quórum Legal, nos termos do Art. 159 do
Regimento Interno, declarou aberta a
Sessão Legislativa Ordinária da 4
Legislatura. Neste momento o Presidente solicitou que a colega Vereadora Sra. Maria
da Glória Koelher Marinho realizasse a leitura de uma mensagem da Bíblia como
fortalecimento para nossas vidas e bom andamento dos trabalhos nesta Casa. Após
este momento o Presidente submeteu a ata da Sessão anterior em discussão e após
em votação e aprovação, onde não houve nenhuma objeção contraria a ata, o
Presidente declarou a ata aprovada por unanimidade pelos Edis desta Casa.
Passando este momento o Presidente solicitou que a Secretária realizasse a leitura
dos das correspondências expedidas e recebidas, observada a Ordem Regimental.
Passando este momento o Presidente solicitou que a Secretária realizasse a leitura
das Proposições recebidas pela Mesa Diretora, quais sejam as Indicações de
iniciativa dos Vereadores (as). Após a leitura das Indicações o Presidente declarou
que verificado o Quorum Regimental, e não havendo matéria para a ordem do dia, o
Presidente declarou franqueada a palavra aos Edis, para participação e explicações
que se fizerem necessários. Com a palavra a Vereadora Sra. Raquel Siqueira Boa
Morte, a mesma inicia sua fala cumprimentando a todos e citando, que está muito feliz
de retornar aos trabalhos nesta Casa, após este momento, a Vereadora cita em
relação a Indicação de sua autoria para essa Sessão, justificando a necessidade da
mesma, pelo fato de ter realizado visitas em todos os Distritos, como também a Sede,
e deparou com a situação, tanto das quadras de esportes, como também os campos
estão abandonados, estão deteriorando, pois as gramas necessitam de cuidados,
sendo assim através da indicação, solicito que o Gestor dê atenção, para tais reparos.
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Após este momento a Vereadora solicita Moção de Pesar para a família do Sr. Paulo
Pedro Pinto, onde o mesmo veio a óbito devido ao Convid-19, a Vereadora se
solidariza com os familiares e cita que é um momento muito triste para todos nós e
encerra citando o nome dos filhos e esposa, para que Deus conforte e console os
corações enlutados. Após este momento com a palavra o Vereador Sr. Khalirone
Campagnaro, o mesmo inicia sua fala cumprimentando a todos e após cita com pesar
o falecimento do Sr. Luis Claudio Santana Lopes, residente no Distrito de Rancho
Alegre e veio a óbito devido a um acidente automobilístico. Passando este momento o
Vereador solicitou alguns expedientes e nota de agradecimento ao Prefeito e a
Secretaria de Obras pelos serviços prestados, o Vereador encerra com suas
considerações finais. Passando este momento com a palavra o Vereador Sr. Geraldo
Cesar Vervloet Rossi, o mesmo cumprimenta a todos e solicita Moção de
Agradecimento ao Dr. Adauto, Assessor Jurídico, pelos serviços prestados a essa
Casa, após o Vereador agradeceu ao Presidente pela boa noticia do reajuste de
salários dos funcionários dessa Casa. Passando este momento o Vereador cita que
está bastante consternado pelo falecimento do Sr. Jean Pierre e a jovem Yanne
Costa. O Vereador prossegue citando que diante da situação, em relação ao Covid19, penso que está havendo descaso e relaxamento das barreiras sanitárias, onde os
casos estão se multiplicando, e junto, os casos de depressão, adolescentes e jovens
depressivos. O Vereador encerra solicitando uma Moção de Aplauso, para o Sr,
Coronel José, devido a contribuição que tem dado com a publicação de um livro, titulo
"Interiorização". Encerrando com suas considerações finais. Passando este momento
com a palavra o Vereador Sr. Claudino dos Santos, o mesmo inicia sua fala
cumprimentando a todos e reforça o pedido de Moção de Agradecimento ao Dr.
Adauto, Assessor Jurídico dessa Casa, pelos serviços prestados, Passando este
momento o Vereador cita que infelizmente também teve a tristeza de um tio ter
falecido, devido ao Covid-9, onde passou por uma experiência, pois teve que se
deslocar até o Estado Goiânia , onde o tio residia, e cita que é muito triste essa
doença, no momento do funeral somente ele e o tio. Passando este momento o
Vereador cita o Projeto Piloto do PSF-04 no Distrito de Juerana, doze horas de
trabalho, com médicos, enfermeiros e dentistas, onde prossegue citando que está
muito feliz com a equipe e solicita Moção de Agradecimento para a Secretária de
Saúde Sra. Marina e Equipe, pelos serviços prestados, na área da saúde. Após este
momento o Vereador encerra com suas considerações finais, citando que o momento
que estamos vivendo devemos estar em orações e nos cuidar. Passando esse
momento com a palavra o Vereador Sr. Kleber Fernandes Santos, cumprimentou a
todos e citou o calçamento travessa Canavieiras e o calçamento de Taquari,
indicação de sua autoria, realizada no ano de 2017 e assim foi atendido pelo Prefeito
que muito tem feito pela nossa Cidade. Após este momento o Vereador encerra com
suas considerações finais. Passando este momento com a palavra o Presidente Sr.
Gilmar de Souza Silva, onde cumprimentou a todos e citou que está muito feliz pelos
serviços prestados pelas Secretarias e pela atenção que o Prefeito vem dando a
Cidade e aos Povoados e Distritos, agradece pela instalação da academia popular
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no Povoado de Nova Tribuna. Passando este momento o Presidente encerra com
suas considerações finais, e informa que a próxima Sessão será no dia 17de agosto
do ano em curso na Câmara Municipal de Caravelas às 14h30min. Onde não
havendo nada mais a ser tratado encerra a Sessão Legislativa Ordinária, como
também a ata de registros que após lida e aprovada será assinada pelos Edis desta
Casa de Leis.
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