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Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 2º Período, 

da 18ª Legislatura, realizada no dia 05 de 

março de 2018. 

 

 

 

       Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, no 

Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 

122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a décima terceira Sessão Ordinária, 

referente à primeira Etapa, do segundo Período, da décima oitava Legislatura, na qual à 

exceção dos parlamentares Alberto Matos Nery, José Marques de Messias e José Menezes 

Santa Rosa compareceram os vereadores Aldney Bastos Marques, Antonio Carlos Passos 

Ataíde, Cadmiel Mascarenhas Pereira, Cintia Daltro Machado, Edvaldo Lima dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Ewerton Carneiro da Costa, Fabiano Nascimento de Souza, 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Gilmar Amorim de Oliveira, Isaias dos Santos, João 

dos Santos, José Carneiro Rocha, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos 

Antonio dos Santos Lima, Roberto Luís da Silva Tourinho e Ronaldo Almeida Caribé. 

Amparado pelo Regimento Interno, o vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou do edil Luiz Augusto de Jesus, segundo 

Secretário, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida a apreciação plenária e 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de Lei 

Ordinária nºs 031, 032 e 033/2018, respectivamente de autoria dos vereadores Marcos 

Antônio dos Santos Lima, Gilmar Amorim de Oliveira e José Carneiro Rocha que, de modo 

respectivo: “Dispõe sobre o transporte escolar fornecido pelo município de Feira de 

Santana, aos residentes e domiciliados nos condomínios Minha Casa Minha Vida 

localizados no município de Feria de Santana, e dá outras providências”, “Considera de 

Utilidade Pública, a Associação Levanta-Te e Anda, e dá outras providências” e “Revoga a 

Lei nº 3.560 de 27 de agosto de 2015, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 043 e 

047/2018, ambos da lavra do vereador José Carneiro Rocha; 044/2018, de iniciativa do 

parlamentar Fabiano Nascimento de Souza; 045/2018, de autoria do vereador Luiz Augusto 
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de Jesus; 046/2018, de autoria da vereadora Gerusa Sampaio e 048/2018, de autoria do 

vereador Roberto Tourinho, subscrito por diversos parlamentares, que requer: “uma Sessão 

Solene no dia 21 de março, às 19h30, que comemorará 75 anos de existência do Centro 

Espírita Jesus de Nazaré, 160 anos da Revista Espírita, os 150 anos de A Gênese e os 

Milagres do Evangelho segundo o Espírito, e uma homenagem ao Espírita Divaldo 

Franco”. Indicações nºs 157 ao 161/2018, todas de autoria do vereador Isaías dos Santos; 

162 e 163/2018, ambas de iniciativa do parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima; 

164/2018, de autoria do vereador Isaías dos Santos; 166/2018, da lavra do parlamentar 

Gilmar Amorim; 167/2018, de autoria do vereador Isaías dos Santos; 168/2018, de 

iniciativa do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima; 169 ao 179/2018, todas de autoria 

do vereador Luiz Augusto de Jesus; 180/2018, da lavra do parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos; 181/2018, de autoria da vereadora Gerusa Sampaio; 182 e 183/2018, ambas de 

autoria do vereador José Menezes Santa Rosa. Moções de 197 ao 210 e 215/2018, todas de 

autoria do vereador Roberto Tourinho; 211 ao 214/2018, todas de iniciativa da parlamentar 

Gerusa Sampaio. Correspondências: Ofício SEADM nº 036/2018, datado de 28 de 

fevereiro do corrente ano e assinado pelo secretário municipal de Administração, senhor 

João Marinho Gomes Júnior, encaminhando para esta egrégia Casa Legislativa, em CD-

ROM, o Inventário dos Bens Móveis do Município de Feira de Santana/2017. Ofício 

SMT/Nº 035/2018, datado de 22 de fevereiro de 2018 e assinado pelo diretor 

superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito, senhor Antônio Maurício 

Santana de Carvalho, encaminhando para apreciação desta Egrégia Casa da Cidadania, a 

documentação relativa à Receita e Despesa da supracitada superintendência referente ao 

mês de janeiro de 2018. OF. PROCON – 040//2018, datado de 22 de fevereiro de 2018 e 

assinado pela diretora superintendente da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa 

do Consumidor (PROCON/FSA), senhora Suzana Oliveira Ferreira Mendes, encaminhando 

para apreciação desta Câmara Municipal, os balancetes de Receita e de Despesa da 

supracitada superintendência, referente ao mês de janeiro de 2018. OF. FHFS. 071//2018, 

datado de 26 de fevereiro de 2018 e assinado pela diretora presidente da Fundação 

Hospitalar de Feira de Santana, senhora Gilberte Lucas, encaminhando para apreciação 

desta Câmara Municipal, balancete mensal e relatórios relativos à Receita e Despesa da 

supracitada fundação referente ao mês de janeiro de 2018>.  Dando continuidade a Sessão, 

o Presidente deste Legislativo, vereador José Carneiro Rocha informou a respeito do 

falecimento da Sra Mariana Calixto de Menezes, genitora do vereador José Menezes 

Santa Rosa. Seguiu avisando que o velório está acontecendo na Igreja Ministerial 

Internacional Comunhão e Adoração, situada à Rua Maguary, nº 038, Parque Ipê e o 
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sepultamento está previsto para às 9h30, no Cemitério Jardim Celestial. Assim sendo, o 

Chefe deste Legislativo propôs aos parlamentares, a supressão do Horário das Lideranças e 

Grande Expediente, cuja proposta foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares 

presentes. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima parabenizou a atitude do Chefe deste 

Legislativo e o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou um minuto de silêncio pelo 

falecimento da criança Diego Maia Moreira, vítima de bala perdida no distrito Matinha. Em 

seguida, na forma regimental foram Promulgados os Decretos Legislativos nºs 009/2018, 

que: “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadã Feirense a Sra Regiane Yukie Tiba 

Xavier, e dá outras providências”; 010/2018, que: “Dispõe sobre a concessão da Comenda 

Maria Quitéria ao Sr. Antônio José Barbosa Reis, e dá outras providências” e 011/2018, 

que: “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Gildásio Gomes de 

Jesus, e dá outras providências”. Logo após, iniciou-se a apreciação das matérias da Ordem 

do Dia <Em prioridade, em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

010/2018, de autoria da Mesa Diretiva foi aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes. Depois, em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha propôs a votação em 

bloco dos Projetos de Lei nºs 243/2017, de autoria do edil Fabiano de Souza e 

007/2018, de iniciativa do vereador Cadmiel Pereira, cuja proposta foi aprovada de 

forma unânime pelos edis presentes. Assim sendo, os mencionados Projetos de Lei foram 

apreciados em bloco e aprovados pela unanimidade dos parlamentes presentes, em segunda 

discussão. Dando continuidade, em primeira discussão, foi aprovado de forma unânime o 

Projeto de Lei nº 023/2018, de autoria do vereador João dos Santos. Em Pela Ordem, o 

edil Marcos Lima solicitou pautar os Projetos de Lei de sua autoria e o vereador Isaias dos 

Santos solicitou adiamento de pauta por uma Sessão do Projeto de Resolução nº 708/2018, 

de sua autoria, cuja proposta foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em 

discussão única, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 006/2018, de autoria do edil 

Ewerton Carneiro e 009/2018, de iniciativa do parlamentar Isaias dos Santos foram 

apreciados separadamente e aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes, bem 

como os respectivos Pareceres favoráveis exarados pela Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação – CCJR. Em Pela Ordem, o vereador Isaias dos Santos solicitou adiamento de 

pauta por uma Sessão do Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2018, de sua autoria, cuja 

proposta foi aprovada de forma unânime pelos edis presentes. Em Pela Ordem o edil 

Edvaldo Lima ratificou a importância da atitude do Presidente desta Casa e o vereador Luiz 

Augusto de Jesus registrou a presença de Mundinho de Enezinho, suplente de vereador de 

Ipecaetá e do Sr. Artur do Campo do Gado Novo, nas galerias desta Casa. Em votação 

única, o Requerimento nº 048/2018, de autoria do vereador Roberto Tourinho, 
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subscrito por diversos vereadores foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes>. Ao 

findar a apreciação das matérias constantes na Ordem do Dia, realizou-se um minuto de 

silêncio, a título de homenagem póstuma pelo falecimento da Sra Mariana Calixto de 

Menezes e Diego Maia Moreira. Nada mais havendo por tratar, o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, às nove horas e nove minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, terça-feira, dia seis de março do ano em curso, a hora regimental, com a seguinte 

pauta:<Em segunda discussão, Projeto de lei nº 023/2018, de autoria do vereador João dos 

Santos. Em discussão única, Projeto de Resolução nº 708/2018, de autoria do edil Isaias 

dos Santos. Em discussão única, Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2018, de autoria do 

edil Isaias dos Santos. Em votação única, Requerimentos nºs 043 e 047/2018, ambos de 

autoria do edil José Carneiro; 044/2018, de autoria do edil Fabiano Souza; 045/2018, de 

iniciativa do edil Luiz Augusto e 046/2018, de autoria da vereadora Gerusa Sampaio>. Para 

constar eu, Zenildes Ferreira Alves, Técnica Legislativa Administrativa a disposição do 

Setor de Redação e Atas, lavrei a presente que segue a apreciação plenária, na forma 

regimental.       
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