
                      

                   CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA 
 
 

Sessão dia: 12/03/2021 

 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, DO PRIMEIRO 
PERIÓDO LEGISLATIVO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADO NO DIA 12 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, Juscelino José dos Santos e Mário de 
Souza Félix. 

 
Ausentes: Marcones Oliveira da Silva, estava viajando e não podia acessar o link de reunião. 
Justificativa aceito pela Mesa Diretora 

 
Às 19:00 (dezenove hora) no decimo segundo 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 dez 

vereadores, declarando aberta a sessão em videoconferência “sob a proteção de DEUS”, o Sr. 

Presidente iniciou o EXPEDIENTE do dia, que é a Indicação de Projeto de Lei (CM) nº 001 de 

10.03.2021, que Estabelece as Igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as 

Comunidades Missionárias como atividade essencial no Município de Antas, de autoria do 

Vereador Mário de Souza Félix, logo em seguida o Sr. Presidente passou a palavra o Autor da 

Indicação para que explicasse o motivo, após a explanação do Vereador Mário Félix o Sr. 

Presidente franqueou a palavra aos nobres vereadores. Só que a transmissão de vídeo, estava 

falhando muito sumindo da tela, não conseguindo o acesso visual e também o áudio, e só 

conseguiu participar de partes da fala de alguns parlamentares, as vezes sumia todos os 

participantes, por estes motivos não pudemos redigir uma ata mais transparente, apesar não 

termos conseguido gravar. Finalizando o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos, 

mesmo com a falha na transmissão da videoconferência, e não tendo 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 pelo Sr. Presidente e Secretaria que lavrou a presente Ata. 

   

Valeria Barbosa de Santana 
          Secretaria 
 

Ricardo Santana de Oliveira 
Secretaria 

  

 

 


