
                      

                   CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA 
 
 

Sessão dia: 26/02/2021 

 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, DO PRIMEIRO 
PERIÓDO LEGISLATIVO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO 
ANO DE 2021, ÀS 19:30hs 

 

PRESIDENTE: RICARDO SANTANA DE OLIVEIRA  
VICE-PRESIDENTE: JOSÉ LENIVALDO ANDRADE 
1º SECRETÁRIO: JOÃO LEIVA DE CARVALHO  
2º SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE 
VEREADORES PRESENTES: Antônio Ramiro da Silva Junior, Euvaldo Nunes de 
Carvalho, Jeronimo José Fernandes Neto, Juscelino José dos Santos, Marcones Oliveira 
da Silva e Marilia Menegassi Zotarelli. 
 
Ausente: Mário de Souza Félix, justificativa da ausência, falta de sinal de internet. 
Justificativa aceito pela Mesa Diretora. 
 
Às 19:30 (dezenove hora e trinta minutos) no vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de 
dois mil e vinte e um, sob a Presidência do Vereador Ricardo Santana de Oliveira, com a 
participação dos nobres vereadores, foi submetida a votação da Ata da sessão anterior, sendo 
APROVADA por unanimidade dos vereadores, em seguida o Sr. Presidente registrou a presença 
de dez vereadores, declarando aberta a sessão em videoconferência “sob a proteção de DEUS”, o 
Sr. Presidente deliberou sobre a questão dos Requerimento apresentado pela vereador Dra. 
Marilia Menegassi, que foi enviado a Secretaria da Câmara em recesso parlamentar, e por esse 
motivo a presidência não poderia assumir essa responsabilidade sozinho e passou para o 
Plenário que é soberano, para que os Senhores vereadores avaliassem os citados Requerimentos 
e sua avaliação desse seu voto. Antes de iniciar a votação o Sr. Presidente passou a palavra a 
autora dos Requerimentos para que explicasse o motivo dos requerimentos e qual a importância 
dos mesmos. Com a palavra a vereadora Marilia Menegassi, explanando os motivos de ter 
requerido essas informações que consta nos citados Requerimentos n º 02 a 08/2021, alguns dos 
vereadores debateram sobre o conteúdo de cada Requerimento. Após alguns minutos o Sr. 
Presidente passou os Requerimentos para serem votados em Plenário, foi feito a votação 
iniciando pelo vereador e líder do governo o vereador José Lenivaldo, que explanou sobre cada 
requerimento e deu seu voto, e em seguida todos os vereadores de um a um foram dando seu 
voto que após encerramento foi computado assim: Requerimento nº 02,03, 06,07 e 08 foram 
rejeitado por 08(oito) votos e 01(um) voto a favor e os Requerimento de nº 04 e 05 foram 
rejeitados por 07(sete) votos e 02(dois) votos a favor. Encerrado a votação o Sr. Presidente 
franqueou a palavra aos Senhores vereadores que quisessem fazer uso, e todos os vereadores 
debateram sobre diversos assuntos relacionados com a comunidade de Antas, e para finalizar o 
Sr. Presidente constatando que não tendo mas nada a ser discutido deu por encerrada a presente 
sessão ordinária, da qual foi transcrita está Ata que após ser lida, achada conforme e aprovada, 
será redigida como está, sendo assinada por todos os vereadores que participaram da 
videoconferência. 
 

 

Ricardo Santana de Oliveira 
Presidente 

 

 


