
                      

                   CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA 
 
 

Sessão dia: 05/03/2021 

 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, DO PRIMEIRO 
PERIÓDO LEGISLATIVO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DO 
ANO DE 2021, ÀS 19:00hs 

 

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, Marilia Menegassi Zotarelli e Mário de Souza 
Félix. 
 
Ausentes: Juscelino José dos Santos e Marcones Oliveira da Silva, não conseguiram 
acessar o link de reunião. Justificativa aceito pela Mesa Diretora 
 
Às 19:00 (dezenove hora) no quinto dia do mês de maço 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 nove vereadores, declarando 
aberta a sessão em videoconferência “sob a proteção de DEUS”, o Sr. Presidente iniciou falando 
sobre o motivo desta reunião, que antecede o dia da MULHER, com a palavra o vereador José 
Lenivaldo parabenizou as mulheres e também a vereadora Dra. Marilia Menegassi por ser a única 
mulher vereadora representante desta Casa Legislativa. O Vereador João Leiva, parabenizou o 
Secretario de Agricultura do município o Sr. Ubirajara pelo seu trabalho excelente na frente da 
pasta, e também ao ex-secretário o então vereador José Lenivaldo que fez um ótimo trabalho 
quando estava na frente daquela pasta e parabenizou a vereadora Dra. Marilia pelo seu dia. No 
aparte José Lenivaldo agradeceu as palavras de João Leiva. Logo após alguns vereadores 
falarem o Sr. Presidente franqueou a palavra para fazerem seus agradecimentos ao dia da 
mulher. Com a palavra o vereador Mário Félix, falou sobre a importância da mulher, suas 
conquistas na luta pelo preconceito, etc., com a palavra vereador Jeronimo, também parabenizou 
a mulher pelo dia de reconhecimento, o vereador Antônio Ramiro, agradeceu a sua esposa pelo 
seu dia e parabenizou todas as mulheres, o vereador Euvaldo Nunes, também fez agradecimento 
e parabenizou as mulheres pelo seu dia, a vereadora Dra. Marilia Menegassi, agradeceu as 
palavra do vereador João Leiva e também o vereador José Lenivaldo pelos elogios a sua pessoa, 
continuando falou sobre a importância da mulher no mundo, no mercado de trabalho, na política, 
solicitando que todos procure se cuidar nesta pandemia, usando máscara, lavando as mãos 
sempre, tentar fazer distanciamento social, para que possam evitar a propagação do vírus no 
nosso município, seguindo leu uma dedicatória a todas as mulheres, parabenizando pelo seu dia 
reconhecido mundialmente no dia 08 de março. Finalizando o Sr. Presidente prometeu que na 
próxima reunião iria providenciar que as reuniões por videoconferência sejam gravadas e 
enviadas a cada um dos Excelentíssimos Vereadores. Como não há mais nada se ser discutido 
deu por encerras a presente sessão por videoconferência, que foi redigida esta Ata que depois de 
lida e achada conforme vai assinado por mim, Valeria Barbosa de Santana, que secretariei esta 
reunião e pelos demais vereadores. 
 
Valeria Barbosa de Santana 
          Secretária 
 
 

Ricardo Santana de Oliveira 
Presidente 

 


