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ATA DA 33* SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO
M1JNICLPJO DE CAETLTÉ, ESTADO DA BAHIA REALIZADA NO DIA 10 DE
DEZEMBRO DO ANO DE 2015.
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, precisamente ás nove e trinta
horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município de Caetité Estado da Bahia,
realizou-se mais uma sessão ordinária Havendo número legal, a Senhora Presidente,
Vereadora Jaquele Fraga Teixeira, declarou aberta a presente Sessão, solicitando da Secretaria
da Mesa a leitura da ata da Sessão anterior, que depois de lida, discutida e aprovada foi
assinada pelo Senhor Primeiro Secretário, e pela Senhora Presidente. Expediente: 1 - Leitura
dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Contas da Câmara
de Vereadores de Caetité. opinando pela aprovação do Projeto de Lei no 837 de 13 de
outubro de 2015, do Executivo Municipal. que Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Caetité, para o exercício Financeiro de 2016 e Emendas Indicativas n° 01,
02,03 e 04 do Vereador Zacarias Fernandes Nogueira. Em seguida a Senhora Presidente
encaminhou para a ordem do dia da presente Sessão. Não houve oradores inscritos no
Pequeno Expediente. No horário destinado ao Grande Expediente, usaram a Tribuna os
Vereadores Julão, Marcílio Teixeira, Mário Rebouças, Moacir do Sindicato, Zacarias
Nogueira, Álvaro Montenegro, João do Anguá e Zé do Tanque. Todos fazendo breves
relatos a respeito da matéria do Senhor Prefeito ora em apreciação, bem como, comentando
acerca do que se passou neste ano que está findando, cada um apresentando um balanço das
suas atividades e falando das perspectivas para o próximo ano de 2016. Ordem do Dia. Em
primeira discussão e votação foi anunciado pela Senhora Presidente Jaquele Fraga. o
Projeto de Lei n° 837 de 13 de outubro de 2015 de autoria do Chefe do Executivo que
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Caetité, para o exercício financeiro
de 2016, com as Emendas indicativas do Vereador Zacarias Nogueira, acompanhadas
dos respectivos Pareceres. Discutiram as proposições, os Vereadores Julão e Zacarias
Nogueira, cada argumentando sobre as matérias e apresentando seus pontos de vistas e
questionamentos. O Vereador Álvaro Montenegro também comentou sobre as proposições,
e requereu interstícios nas votações. Após deferimento, a Senhora Presidente colocou em
primeira e segunda votação as Emendas do Vereador Zacarias Nogueira. Tendo as mesmas
sidas aprovadas com nove votos favoráveis e um voto contrário. Em seguida colocou em
primeira e segunda votação os Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de
Orçamento e Contas da Câmara de Vereadores de Caetité, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei n° 837 de 13 de outubro de 2015, do Executivo Municipal, que Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de Caetité, para o exercício Financeiro de 2016.
Foram também aprovados em primeira discussão e votação, com nove votos favoráveis dos
Senhores Vereadores. e um voto contrário. o Projeto de Lei no 837/2015 do Senhor Prefeito
acima relatado. Em seguida, a Senhora Presidente, agradeceu a seus Pares pelo apoio durante
o exercício de 2015, desejando um bom Natal a todos e também aos servidores da Casa,
almejando que o ano de 2016, prestes a começar, seja de muita paz e saúde para todos os
caetiteenses. Não havendo nada mais a tratar, desejou um bom recesso, declarando encerrada
a presente Sessão e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e
aprovada, vai assinada pelo Senhor Primeiro Secretário Vereador Mário Rebouças de
Almeida e pela Senhora Presidente Ve adpjajaquele F ga T) eira. Sala das S:ssões,
em dez de dezembro do ano de 201 Praça Rodrigues ma, ri.'
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