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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE CAET1TÉ, ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO 40 PERÍODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 06 DE ACOSTO DO
ANO DE 2018.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de 2018, precisamente às dezenove e trinta horas, na
sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da Bahia, realizouse Sessão de abertura dos trabalhos Legislativos da Câmara de Vereadores de Caetité,
referente ao quarto período da Legislatura 2017/2020, presidida pelo Senhor Presidente Arual
Rachid Fernandes Santos, que declarou aberta a presente Sessão. Após dar as boas vindas aos
seus Pares, o Senhor Presidente em breves palavras, comentou acerca desse novo período que
ora se inicia, com esperança de boas perspectivas de trabalho e de paz para o Município. Em
seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Usaram a Tribuna na ocasião, os
Vereadores: Julão, Deyvison Andrade, Cláudio Ladeia, João do Povo, Jairo Fraga,
Marcilio Teixeira Alves, Álvaro Montenegro, Cláudio Borges, Cura, e João do Anguá,
Cláudio Borges. Todos manifestaram desejos de bons trabalhos neste novo período que ora
se inicia, e voltaram a comentar acerca de questões já recorrentes e que ensejaram no período
anterior, e diversos debates em prol do bem estar do Município e da nossa municipalidade em
geral. No final, o Senhor Presidente, apresentou ao Plenário requerimento do Vereador Julão,
solicitando que a sessão ordinária do próximo dia 20 do corrente, fosse transformada em
sessão especial em homenagem ao dia do maçom comemorado naquela data. Após ouvido o
Plenário e a opinião dos Vereadores Álvaro Montenegro, Cláudio Ladeia e Julão, o Senhor
Presidente colocou em votação a petição, tendo a mesma sida aprovada por todos os Senhores
Vereadores. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente, convocou sessão ordinária
para o próximo dia 13 em continuação aos trabalhos da Casa, declarando assim, 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 João da Silva Chaves e
pelo Senhor Presidente, Vereador Arual Rachid Fernandes Santos. Sala das Sessões
Câmara de Vereadores de Caetité. em 13 de agosto do ano de 201 8.
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