
                      

                   CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA 
 
 

Sessão dia:26/03/2021 

 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, DO PRIMEIRO 
PERIÓDO LEGISLATIVO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADO NO DIA 26 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, Juscelino José dos Santos, Marcones Oliveira 
da Silva e Mário de Souza Félix, Marilia Menegassi Zotarelli. 
 
Às 19:15 (dezenove hora e quinze minutos) no vigésimo sexto dia do mês de março 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 onze vereadores, declarando aberta a sessão em videoconferência “sob a proteção de DEUS”, 
o Sr. Presidente iniciou com a ordem do dia, com os Projetos de Lei de autoria do Chefe do 
Executivo Municipal: PL nº 001 de 18.03.2021-Institui o Centro Municipal de Alfabetização e 
Letramento-CENALFA, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Antas, a PL nº 002 de 
18.03.2021-altera a  nomenclatura das unidades escolares e órgãos pertencentes ao 
Sistema Municipal de Ensino de Antas e PL 003 de 18.03.2021-substitui a lei de nº 531 de 05 
de março de 2007, modificada pela Lei nº 560 de 25 de agosto, que criou o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – 
Conselho do Fundeb. Todos foram encaminhados para as Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social para darem seus 
pareceres os mais rápidos possíveis na reunião anterior, hoje o Sr. Presidente verificando os 
Pareceres das referidas comissões, foi constatado que as duas comissões; CCJR e CSECA 
deram seus pareceres favoráveis por unanimidade dos membros. Com isso o Sr. Presidente 
passou ao Plenário para submeter a votação, que ficou comprovado aprovado o Projeto de Lei nº 
001 de 18.03.2021 aprovado por unanimidade dos vereadores, o Projeto de Lei nº 002 de 
18.03.2021 foi aprovado por unanimidade dos vereadores, e o Projeto de Lei nº 003 de 
18.03.2021 também foi aprovado por unanimidade dos vereadores, logo após as votações o Sr.  
Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso, alguns dos vereadores debateram 
sobre diversos assuntos, e logo encerraram as discussões. Finalizando o Sr. Presidente 
verificando que não há mais nada se ser discutido deu por encerrada 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 pelo demais vereadores 
presentes. 
 
 
Valeria Barbosa de Santana 

          Secretaria 

 

Ricardo Santana de Oliveira 

Presidente 

 


