
Câmara Municipal de Caravelas

ATA DE N° 001/20211a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAVELAS

Ata da primeira Sessão Legislativa Ordinária realizada aos vinte e dois dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões da
Câmara Municipal de Caravelas-Bahia, com início previsto e realizado às
14:30h. Em face das restrições provenientes da pandemia do Covid-19 e
respeitando o distanciamento social, o acesso às instalações da Câmara
encontra-se com público limitado. O Presidente Sr. Gilmar Souza da Silva
cumprimentou a todos(a) colegas(a) Vereadores(a), como também aos
Assessores presentes, declarando aberta a Primeira Sessão Legislativa
Ordinária do ano de dois mil e vinte e um, onde o mesmo, em tom de oração,
deseja que Deus esteja no pleno comando dos trabalhos desta Casa. O
Presidente solicitou ao Secretário Kleber P. Saúde que efetuasse a chamada
nominal dos(a) Vereadores(a) presentes. Responderam: Sr. Adalírio Santos de
Souza; Sr. Alencar Neres dos Santos; Sr. Gilmar Souza da Silva; Sr. Jair
Cometti; Sr. João Miranda Costa; Sr. José Raimundo dos Santos Marinho; Sr.
Leandro Santos de Souza; Sr. Manoel de Jesus Santana Sebastião; Sra.
Raquel Siqueira Boa Morte; Sr. Reginaldo Alves Pereira e Sr. Rodolfo Batista
Gonçalo. Estabelecido o Quórum Legal nos termos do Art. 159 do Regimento
Interno, o Presidente declarou oficialmente aberta a 1a Sessão Legislativa
Ordinária da 1a Legislatura. Para reflexão de todos, o Presidente, de posse da
Sagrada Escritura, efetuou a leitura do seguinte versículo: - "Elevo os meus
olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do
Senhor, que fez os céus e a terra" - Salmo 121; como mensagem e inspiração
ao bom andamento e desenvolvimento dos trabalhos desta Casa de Leis.
ORDEM DO DIA: Em seguida, submeteu à discussão dos Nobres Edis a Ata
da Sessão anterior cuja pauta constou da tomada de Posse dos Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito de Caravelas, realizada no dia primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um, para o Mandato 2021/2024. Não havendo nenhuma
objeção, o Presidente declarou a Ata aprovada por unanimidade. Logo depois,
o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que fossem lidas as Proposições
Recebidas; sendo apresentado o Projeto de Lei 001/2021, oriundo do Poder
Executivo Municipal, onde o mesmo objetiva instituir o Programa de
Parcelamento de Débitos e Recuperação Fiscal (REFIS 2021) do Município de
Caravelas. Ato contínuo, para a criação das Comissões Permanentes da
Câmara Municipal de Caravelas, objeto desta Primeira Sessão Ordinária,
conforme estabelecido no Capítulo 111 do Regimento Interno, o Sr. Presidente
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Câmara Municipal de Caravelas
deu por suspensa a Sessão pelo período de dez minutos a fim de que os Srs.
Edis efetivassem a composição nominal e respectivos atributos nas referidas
Comissões Permanentes. Cumprido o rito e o tempo legal de eleição e
formação das Comissões o Sr. Presidente retomou os trabalhos solicitando ao
Sr. Secretário a leitura nominal dos participantes das Comissões Permanentes
da Câmara Municipal de Caravelas, dispostas com os seguintes membros:
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Presidente: João
Miranda Costa (DEM); Vice-Presidente: Reginaldo Alves Pereira (PROS);
Membro: Manoel de Jesus Santana Sebastião (DEM). Comissão de Finanças
e Orçamento: Presidente: Alencar Neres dos Santos (PDT); Vice-Presidente:
Adallrlo Santos de Souza (DC); Membro: João Miranda Costa (DEM).
Comissão de Obras e Serviços Públicos: Presidente: Manoel de Jesus
Santana Sebastião (DEM); Vice-Presidente: Rodolfo Batista Gonçalo (PDT);
Membro: Alencar Nere~ dos Santos (POT). Comissão de Educação, Saúde e
Asàlstêncla; Presidente: Leandro Santos de Souza (DC); Vice-Presidente:
Reginaldo Alves Pereira (PROS); Membro: Raquel Siqueira Boa Morte (PROS).
Comissão do Direito do Homem e da Mulher: Presidente: Raquel Siqueira
Boa.Morte (PROS); Vice-Presidente: Leandro Santos de Souza (DC); Membro:
Rodolfo Batista Gonçalo (POT). Concluída a leitura dos componentes das
respectivas Comissões, o Sr. Presidente Gilmar submeteu aos Srs. Edis à
apreciação e/ou discussão sobre os nomes declinados, não havendo óbice por
parte dos mesmos. Em seguida deu-se a votação, sendo aprovado por
unanimidade os integrantes das Comissões Permanentes, gerando, por
conseguinte, nesta data, o Ato da Mesa n° 001/2021, conforme previsto no
Regimento Interno da Câmara de Caravelas: GRANDE EXPEDIENTE: O Sr.
Presidente declarou franqueada a palavra aos Srs. Vereadores, sendo a
Vereadora Sra. Raquel stquelra Boa Morte a primeira oradora a fazer uso da
tribuna, onde cumprimentou a todos os presentes, agradecendo a Deus pelo
retorno dos trabalhos. Pela aprovação em presidir a Comissão do Direito do
Homem e da Mulher e ser, também, integrante da Comissão de Educação,
Saúde e Assistência; confirmando, por conseguinte, sua determinação em lutar
e buscar melhorias para os .cidadãos, em particular o público feminino. Em
seguida o Vereador Sr. Leandro Santos de Souza ocupou a tribuna,
cumprimentou a todos e também agradeceu pela oportunidade de presidir, já
no início do mandato, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência, dizendo
ser uma área onde mais atua e que mais gosta de fazer, e que o fez estar hoje
como Vereador. Comunicou que esteve em Salvador, e no dia 15/Fev foi
recebido pelo Sr. Carlos Martins, Secretário de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, e, na oportunidade, conseguiu um PAA (Programa de
Aquisição de Alimentos) para o nosso Município, haja vista que esse Programa
ainda não tinha sido contemplado para Caravelas - onde os pequenos
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Câmara Municipal de Caravelas
produtores irão participar do PAA Leite e PAA Alimentos, sendo um benefício
voltado aos mais necessitados; tudo isso, frisou, com o apoio e a anuência do
Poder Executivo de Caravelas. Nesse mesmo dia, à tarde, esteve no Gabinete
do Senador Jaques Wagner, encontrando-se com o Chefe de Gabinete Lucas
Araújo dos Reis, onde tratou sobre melhorias da área rural e o
desenvolvimento para a área urbana. Não somente para Barcelona, mas para
todas as localidades, foi tratada a aquisição de material para a Secretaria de
Esporte, sendo contemplado com bolas, redes e coletes. A distribuição ficará a
cargo da Secretaria de Esportes daqui de Caravelas. Em face da área rural de
Barcelona ser muito grande', o Município foi contemplado com um trator
completo e todos os implementos, etc. - para ser usado na área agrícola de
Ferraznópolis, Barcelona e Nova Tribuna. Ainda neste mesmo dia esteve com
o Presidente da CESS, onde lembrou sobre a questão do abastecimento de
água para aquelas comunidades. Esteve também com o Presidente da CERS -
Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia onde. ,

protocolou, sempre com anuência do Prefeito Silvio Ramalho, um pedido de
poço artesiano para a localidaçle de Ferraznópolis, ainda não é servida pela
Embasa, sendo que os moradores possuem seus poços residenciais e vivem
uma situação precária no quesito fornecimento de água. Ficou acordado que a
vistoria será feita em março próximo e o poço será aberto em abril. No dia
seguinte reuniu-se com alguns Deputados (em especial o Deputado Ângelo
Alrneida) e, nessa oportunidade, solicitou através de ofícios protocolados na
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, um pedido relativo ao Projeto
Conecta Bahia, que visa promover a popularização através de serviços
públicos de provimento de WiFi nas cidades do nosso Estado, pleiteando a
instalação de equipamentos de internet, gerida pela prefeitura e/ou provedores
de internet, para as comunidades de Juerana e Barcelona. Esclareceu que
Juerana já possui a torre e 'que necessitava um melhor sinal de telefonia móvel
(celular), e em Barcelona hoje existe um sinal de um repetidor. Ainda com o
Deputado Ângelo Almeida protocolou a aquisição de uma torre para Barcelona
visando melhorar o sinal de internet. Na quarta-feira, reuniu-se com Elizangela
Araújo na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), e, na
pauta, conversou sobre as dificuldades e da realidade do nosso produtor rural.
Em meados de março "teremos um trator para a área rural" de Barcelona e
adjacências, conforme dito anteriormente. Ao final da viagem esteve na
Secretaria de Educação, reuniu-se com a Diretora do CONTE - Coordenação
de Articulação dos Núcleos Territoriais para verificar a respeito da dificuldade
de funcionamento dos polos vinculados ao Colégio Polivalente de Caravelas,
destacando que a distância (150km) é um impedimento para a reposição
regular do material dldático; limpeza, merenda, etc. Agradeceu, em particular,
aos parceiros que cotaborararn com sua estada na capital baiana, facilitando
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sua locomoção e idas às repartições. Disponibilizou aos Colegas Vereadores
todos os ofícios protocolados nesta ida a Salvador, justificou o fato de não ter
convidado os demais Vereadores por conta do recesso parlamentar; e,
finalizando, convidou os demais Edis a ir novamente à capital, prevista para
daqui a três meses. Encerrou agradecendo a Deus e demostrou sua confiança
e determinação em colocar seus projetos em prática. O Vereador Sr. João
Miranda Costa foi o próximo a ocupar a tribuna e, na pessoa do Presidente,
cumprimentou a todos. Agradecendo, convidou a comunidade e visitantes a
estar mais presente às Sessões da Câmara de Vereadores, até mesmo como
forma de cobrança junto aos Vereadores e de se fazer pressão, "de forma boa",
que muito ajuda a realizar os trabalhos. Agradeceu por estar à frente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e pretende tratar com a
maior seriedade os assuntos da área. Destacou e se disse grato pelo
importante trabalho :da equipe de Servidores da Câmara Municipal de
Caravelas, onde encontrou um "grupo sempre gentil, cortês, atento e disposto a,
ajudar no andamento dos trabalhos", colocando-se à disposição desta mesma
equipe para o. que for necessário. Encerrou lembrando que, como a pauta
desta Sessão se restrinçia à composição das Comissões Permanentes, iria
somente agradecer e não tec,E?rmaiores comentários. O Vereador Sr. Adalírio
Santos de Souza cumprimentou também a todos e agradeceu a confiança
para exercer a função de Vice-Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, assim como a presença da comunidade nesta Sessão.
Parabenizou Caravelas pela inauguração do prédio próprio da Secretaria
Municipal de Educação, ocorrida no dia de hoje. Trouxe um agradecimento em
particular ao Gestor do Município, Prefeito Silvio Ramalho, pela "dedicação
demonstrada por nossa cidade". Lembrou da renovação dos integrantes da
Câmara de Caravelas, e reconhece o papel desempenhado pelos que aqui
estiveram, não sem antes parabenizar o Vereador Sr. Leandro pela sua
iniciativa em ir a Salvador e colocou-se à disposição para, em equipe, sair em
busca de melhorias para nossa região; e, sobre os 11 Vereadores, em tom de
esclarecimento, disse resumidamente que o Vereador é um "sofredor" por
saber que, "por trás", tem um povo que precisa dele. Citou Rancho Alegre
como exemplo de um povo carente de tudo e, no quesito segurança, está há
oito anos sem o devido serviço deste tipo de mão de obra. Conclamou os
Colegas para se unirem em busca de soluções, argumentando que muitos
justificam não ter condições de ter mão de obra, mas que tudo passa pelo
"querer". Padecemos por Segurança - reforçou. Agradeceu ao pessoal da
Imprensa e disse que precisa,r:nosestar unidos em prol do bem comum, porque
"sozinho ninguém vai a lugar nenhum". Comentou que "o povo não nos colocou
aqui para ficarmos de braços cruzados", e citou a Vereadora Sra. Raquel como
exemplo de exposição, porque "quando ela vem aqui, se expõe de coração".

Página 4 de 5

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

I I



,.

Câmara Municipal de Caravelas
Ao final o Presidente Sr. Gilmar Souza da Silva expressou sua alegria de
estar mais uma vez aqui nesta tarde. Parabenizou citando nominalmente os
Vereadores que fizeram uso da palavra nesta Sessão e reforçou a ideia de
que, na verdade, lembrando" uma fala do seu pai na roça: O Vereador é o
empregado do povo, sendo "uma coisa mais certa que ele falava". Louva a
Deus por isso. Lembrou que estamos em uma pandemia difícil, que assola a
humanidade e as Nações, mas que, se cada um de nós fizer a sua parte,
orando e agradecendo a Deus por tudo, todos os dias; e agradecer a Ele
"sempre, sempre, sempre pelas nossas coisas, pela nossa família e por tudo".
Lembrou que a humildade e a simplicidade "continue dentro de nós, para fazer
valer o voto que nos foi dado". Concluiu dizendo que possamos, ao acordar
pela manhã, lembrar que você fez coisas boas durante o dia anterior, e Deus
vai te abençoar para fazer coisas boas no dia posterior. Que todo dia
possamos ser melhores sere~ humanos. Deu por encerrada esta Sessão
informando que a próxima está agendada para o dia oito de março do corrente
ano.
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