
Câmara Municipal de Caravelas

ATA DE N° 017/2020 16a SESSÃO lEGISlATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAVElAS- BA.

Ata da décima sexta Sessão Ordinária Legislativa realizada, aos nove dias do mês de
novembro 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 os Assessores presentes, declarando aberta a
presente Sessão, onde desejou que Deus estivesse no comando dos trabalhos desta
Casa. Em seguida, o mesmo solicitou que á Secretária realizasse a chamada nominal
dos (das) Vereadores (as) presentes. Á confirmação de presença responderam os (as)
Excelentíssimos (as) Srs. (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. Khalirone Campagnaro; Sr. Kleber Fernandes Santos; Sr.
Plínio Carlos de Souza Silva. Vereador (a) ausente: Sra. Raquel Siqueira Boa Morte.
Verificado o quórum legal nos termos do Art. 159 do Regimento Interno, o Presidente
declarou aberta a décima sexta Sessão Ordinária do corrente exercício. Após este
momento o Presidente solicitou que a colega Vereadora Sra. Maria da Glória Koelher
Marinho realizasse a leitura de uma mensagem da Bíblia, como reflexão para nossas
vidas, como também para positividade dos trabalhos nesta Casa. Após este momento o
Presidente solicitou que a Secretária realizasse a leitura da ata da Sessão anterior e,
após lida, o Presidente submeteu a ata em discussão e em votação, onde não houve
nenhuma objeção por parte dos Edis desta Casa, o Presidente declarou a ata da
Sessão anterior aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Presidente solicitou que a
Secretária procedesse à leitura dos expedientes expedidos e recebidos; neste
momento a Secretária informou que não houve expediente expedido e nem recebido.
Após este momento o Presidente declarou aberto o expediente submetendo em 1a
discussão O Projeto de lei de nO007/2020 de Iniciativa do Poder Executivo Que
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Caravelas para o Exercício
Financeiro para o ano de 2021 e dá Outras Providências. O Presidente aguardou os
Edis desta Casa para participação na discussão do Projeto, porém não houve
manifestação para participação, sendo assim em ato continuo o Presidente declarou
aberto o grande expediente onde franqueou a palavra aos Edis desta Casa para
participação e explanações para esta Sessão. Neste momento com a palavra o
Vereador Sr. Damião Soares da Silva, o mesmo cumprimentou a todos e a Mesa
Diretora, onde iniciou sua fala citando que realmente a eleição trás muitas coisas boas,
cada Vereador andando no seu reduto pedindo seus votos. Até agora graças a Deus
tudo certo. Mas nessas andanças estamos vendo muitos reclamando e perguntando
por que vocês Vereadores aprovaram a Lei do aumento dos impostos? E o Prefeito
quando os moradores procuram pra ele esclareça o mesmo cita que a Lei foi aprovada
pelos Vereadores. O Vereador cita que nessas andanças o povo pergunta quem fica e
quem sai, eu sei que não sou mais candidato onde também falam que quem vai sair e
ficar. Situação difícil, pois muitos prejudicados nesses quatro anos de gestão, pois só
tiraram direitos, e ainda tem gente que fala que está bom, e fico imaginando se
recebesse salário mínimo, será que iria poder arcar com tudo que o cidadão tem que
cumprir? Neste momento o Vereador cita que as cestas básicas fossem distribuídas
todos os meses. Uma coisa que não podemos esquecer que com toda essa dificuldade
de sobrevivência e as pessoas ainda tem que conviver com a perseguição e retirada de

1

Te\.: (73) 3297-1893
Praca Teófilo Otoni 182 - Centro - CARAVELAS-BA- CEP45.900-000 - CNPJ: 04.220.254/0001-76

r '



Câmara Municipal de Caravelas
prego e abertura de processos administrativos, ainda colocando pessoas a frente

que não tem condições alguma de julgar, tem que mudar, e ter mais respeito com o
povo. Outra situação é o que está acontecendo no hospital de Caravelas, antes do
atendimento, é realizada palestra pelo próprio médico, para apresentar o hospital e
suas melhorias, penso sem necessidade, pois após a eleição não haverá mais
palestras. O Vereador neste momento solicita moção de pesar para o senhor José
Pestana, faleceu no dia 08/11, parente da sua esposa. O Vereador prossegue citando
que no dia da eleição, deseja que seja tranqüilo e que acabe "a lei da mordaça". Neste
momento o Vereador cita que a diferença salarial de alguns cargos tanto da área da
saúde e educação que não procedem. Outro assunto explanado pelo Vereador nesta
Sessão foi o caso da jovem Laura, onde não só a moça foi exposta em rede social pelo
genro do prefeito como também seus pais, funcionários públicos e trabalhadores, pois
nos finais de semana vendem lanches e doces para aumentar a renda familiar. Outro
fato que o Vereador cita neste momento é a situação de alguns advogados que falam
mal dos filhos dos caravelenses, criando fake news, porém isso irá acabar, pois posso
dizer que é uma vergonha para a classe e esse advogado o qual estou falando sabe
quem é. Quanto a eleição irá vencer aquele que o povo escolher. Após este momento o
Vereador encerra com suas considerações finais. Passando este momento com a
palavra o Vereador Geraldo César Vervloet Rossi, o mesmo cumprimentou a todos e
iniciou sua fala reforçando a fala do colega Vereador Sr. Damião no que diz respeito a
parabenizar aos colegas e nós passaremos, mas o Poder Legislativo ficará aqui, posso
ilustrar a situação do desemprego na cidade e que a gestão atual falhou muito nesse
sentido, uma cidade como Caravelas deve haver muitas facilitações, pois temos o
pescado e sabemos das dificuldades de abertura da pesca e fechamento da mesma. O
Vereador cita que aprovamos verbas para as secretarias e não tem pó de café sequer.
Podemos citar o comercio, as dificuldades dos comerciantes, neste momento o
Vereador Sr. Damião solicita a parte e lhe é concedida, onde cita que muitos
comerciantes fechando as portas por conta de impostos e multas altas, onde
quinhentas pessoas desempregadas, esperamos que não fechem, o Vereador
agradece e encerra sua fala, onde o Vereador Sr. Geraldo retoma a fala e continua
citando em relação ao dia dos empresários, onde não há o que comemorar pela
situação atual, nenhuma política publica daqueles que se dispõe, não tivemos nenhum
avanço, quando retrata o crescimento e movimentação do Porto de Alcobaça quando
ali chegavam as embarcações, onde temos a Praine, quanto a saúde precisa de
paredes azulejadas , mas precisa de carinho, quando vejo certos colegas falando da
saúde, penso que é em outra cidade, as pessoas precisam de carinho. Neste momento
o Vereador cita algumas situações constrangedoras ocorrendo na cidade de referencia
a desequilíbrio da família do atual prefeito, onde cita o genro, um cidadão fora do
padrão ético, o Vereador cita também a questão da pandemia, pois tem sido muito
difícil, principalmente para os jovens situação critica, pois gostam de som, questão
emprego, cursos, ausência de bolsa de estudo e transporte gratuito, onde falta
preparação para os jovens. O Vereador cita que em uma das suas falas, quando disse
em relação às obras na cidade realizadas pela gestão atual, pois cortaram parte da fala
e publicaram. O Vereador ainda cita que está seguindo o grupo o qual está disputando
a eleição, tem muito respeito e espero sinceramente que tudo transcorra bem, pois
política é algo muito sério, após este momento o Vereador encerra com suas
considerações finais. Passando este momento com a palavra o Vereador Sr. Plínio
Carlos de Souza Silva, o mesmo cumprimenta a todos, onde cita que respeita o direito
de todos, mas não concordo com algumas falas, pois nunca vi a saúde tão bem como
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Je, o meu ponto de vista é que não podemos cobrar do gestor, pois temos uma

situação do eucalipto e que não podemos esquecer da agricultura e pecuária, podemos
citar a pesca, pois pode haver mais exploração nesse sentido. Outra situação que o
Vereador expõe é em relação as empresas instaladas na cidade, precisamos exigir que
contrate as pessoas da cidade como cita a Lei de contratação, após este momento o
Vereador encerra com suas considerações finais e agradece. Após este momento com
a palavra o Vereador Sr. Khalirone Campagnaro, o mesmo agradece a Deus por mais
uma Sessão e cumprimenta a todos, onde se dirige aos colegas Vereadores e deseja
boa sorte na eleição e ainda cita que realmente vai vê aquele Vereador que semeou a
sementinha vai colher e vai depender do compromisso com a comunidade e terá
oportunidade de sentar outra vez nestas cadeiras por merecimento e que teve
compromisso com a comunidade. O Vereador cita que quando .se fala de Gestor e de
gerar emprego como o colega falou aqui, eu não tenho conhecimento das outras
gestões ter gerado emprego, mas posso dizer que temos uma "mãe" em relação a
Usina Santa Maria que é uma mãe pra nós em Barcelona. O Vereador solicita que seja
enviado ofício de agradecimento ao Ex Prefeito Loló, por ter deixado asfalto iniciado em
Barcelona, iluminação, ponte e ambulância. Podemos dizer que o Ex Prefeito Loló
pegou a prefeitura sucateada, onde não tinha materiais de uso básicos, sendo assim
agradeço muito ao Ex Prefeito. Neste momento o Vereador Sr. Plínio solicita a parte e
cita que já que o colega citou meu nome, posso dizer que a Usina Santa Maria é uma
mãe, pai e padrinho e volto a falar que o eucalipto é uma ruína do nosso Município, o
Vereador encerra agradecendo a parte concedida. Passando este momento o Vereador
Sr. Damião solicita a parte e cita que 9 Ex Prefeito Loló realmente deixou essa obra e
foi um beneficio importante para Barcelona, o Vereador encerra sua fala e agradece e
encerra. Neste momento o Vereador Sr. Khalirone retoma a fala e agradece a todos e
encerra sua participação. Neste momento com a palavra o Presidente Sr. Gilmar Souza
da Silva, o mesmo cumprimenta mais uma vez a todos e inicia sua fala agradecendo a
Deus e solicitando a Deus que encaminhe todas as coisas nesta eleição, onde posso
dizer que aprendi muito nesta Casa com cada um de vocês, também agradeço toda
equipe da Câmara que tem o auxiliado', onde também agradeço pelas contas do ano de
2019 aprovadas, e que as vezes as pessoas pensam que somente eles podem fazer
coisas boas, mas estou muito feliz, pois sigo um conselho do meu pai, que é nunca
prejudicar ninguém e ao final de cada dia saber que tudo que você fez foi para o bem.
Passando este momento o Presidente solicita alguns expedientes e que sejam
encaminhados as secretarias para providencias. Passando este momento o Presidente
informa que uma vez não havendo nada mais a ser tratado, o mesmo encerra
apresente Sessão e a ata que após aprovada será assinada pelos Edis desta Casa,
agradece a Deus por mais esta Sessão, onde informa que a próxima Sessão será no
dia 23/11/2020 na Câmara Municipal de Caravelas, ás 14h30min.
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