
Câmara Municipal de Caravelas

ATA DE NQ 18/2020 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAVELAS

Ata da décima sexta Sessão Ordinária Legislativa realizada aos vinte
e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte na Câmara
Municipal de Caravelas-Bahia, às quatorze horas e trinta minutos. O
Presidente Sr. Gilmar Souza da Silva cumprimentou a todos os(as)
colegas Vereadores(as), como também os demais presentes, a
equipe de servidores, declarando aberta a presente Sessão, onde
clamou a Deus sobre a direção dos trabalhos desta Casa de Leis.
Solicitou o que Secretário interino realizasse a chamada nominal dos
Edis presentes. À confirmação de presença responderam os(as)
Excelentíssimos(as) Srs(as). Vereadores(as) Claudino dos Santos;
Damião Soares da Silva; Gilmar Souza da Silva; Gilson Guedes
Caetano, Khalirone Campagnaro, Kleber Fernandes Santos, Maria da
Glória Koelher Marinho, Plínio Carlos de Souza Silva. Vereadores(a)
ausentes: Geraldo César Vervloet Rossi; Jerryvan Silva dos Santos;
Raquel Siqueira Boa Morte. Verificado o quórum legal nos termos do
Art. 159 do Regimento Interno, o Sr. Presidente declarou oficialmente
aberta a décima sétima Sessão Ordinária do corrente ano. Em
seguida solicitou à Sra. Vereadora Maria da Glória que efetuasse a
leitura bíblica e, como reflexão para todos, a mesma extraiu um
Versículo do Salmo 105. Após este momento, o Sr. Presidente
solicitou que o Secretário efetuasse a leitura da Ata da Sessão
anterior que, após lida, submeteu a mesma à discussão e em votação,
onde não houve nenhuma objeção por parte dos Edis, declarando
aprovada por unanimidade a Ata da Sessão anterior. Indo diretamente
à pauta do dia, o Sr. Presidente submeteu à segunda discussão o
Projeto de Lei 007/2020 que Dispõe sobre Lei Orçamentária do
Município de Caravelas para o Exercício Financeiro de 2021 e dá
outras providências. Não havendo manifestação ou contestação por
parte dos(as) Srs(as) Vereadores(as), o Sr. Presidente submeteu à
votação o referido PL 007/2020, sendo aprovado por unanimidade
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pelo Plenário desta Casa Legislativa. Para as considerações finais, o
Sr. Presidente agradeceu a Deus por mais esta Sessão,
cumprimentou novamente a todos e informa que, não havendo nada
mais a ser tratado, encerra a presente Sessão e a Ata que, aprovada,
será assinada pelos Edis desta Casa. Antes do encerramento o Sr.
Presidente comunicou a data da próxima Sessão Ordinária como
sendo o dia sete de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e
trinta minutos.
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