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Ata da 142ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia vinte e 

dois de dezembro de 2022. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 centésima quadragésima  

segunda Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, à excessão dos parlamentares Emerson Costa dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcênio Silva e Ronaldo Almeida 

Caribé, compareceram os vereadores, Fernando Dantas Torres, José Carneiro Rocha, José 

da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima, , Sílvio 

de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o 

vereador Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão 

e, solicitando que o vereador José Carneiro Rocha assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, 

bem como o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima assumisse a segunda ecretaria, ad 

hoc. Em seguida, comunicou que após a presente sessão haverá outras, realizadas como 

Reuniões Extraordinárias, tantas quantas forem necessárias, conforme artigos 211, 212 e 

213 do Regimento Interno, a fim de apreciar matérias aptas à votação. Por conseguinte, 

solicitou que o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, como segundo Secretario, ad 

hoc, procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior quando, em Pela Ordem, o vereador 

Sílvio de Oliveira Dias observou que não havia quórum no plenário para dar continuidade à 

sessão, momento em que o presidente Fernando Dantas Torres afirmou que havia sete 

vereadores presentes, além do próprio vereador Sílvio de Oliveira Dias. Aqui, ocorreu a  

conlusão da leitura da ata da Sessao precedente. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro 

Rocha solicitou constar em ata que quando o edil Sílvio de Oliveira Dias mencionou que 

não havia quórum no plenário, já havia sete vereadores presentes, observando ainda que o 

citado vereador retirou-se do plenário sem prestar qualquer informação. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Marcos Antonio dos Santos Lima solicitou a realização de chamada nominal. 

Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias observou que alguns edis registraram a 
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presença e, no entanto, retiraram-se do plenério. Em seguida, o presidente Fernando Dantas 

Torres procedeu a uma chamada nominal, constatando a ausência dos edis Jose da Costa 

Correia Filho, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Flávio Arruda Morais, 

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro 

Cícero Marcênio Silva, Ronaldo Almeida Caribé e Sílvio de Oliveira Dias. Oportunamente, 

o edil José Carneiro Rocha expôs que alguns vereadores tentaram impedir o parlamentar 

Luiz Augusto de Jesus de adentrar ao plenário, fato corroborado, posteriormente, pelo edil 

José Marques de Messias. Neste momento, a ata da sessão anterior foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o Presidente Fernando Dantas Torres 

solicitou da primeira Secretária, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura 

das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto 

de Lei Ordinária n/nº 116/2022 de iniciativa do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, que 

“Altera a Lei nº 3.336/2012, incluindo ao Calendário de Eventos do Município de Feira de 

Santana a Semana Municipal da Criatividade e Inovação de Feira de Santana”. Parecer nº 

089/2022 exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização opinando pelo 

indeferimento da tramitação do Projeto de Lei nº 106/2022 de autoria do vereador Edvaldo 

Lima dos Santos. Indicações nºs 1448 e 1449/2022, ambas de iniciativa do edil Silvio de 

Oliveira Dias. Correspondências: Ofício nº 148/2022, datado de 19 de dezembro do 

corrente ano, assinado pelo vereador Silvio de Oliveira Dias, o qual em atenção e resposta 

ao Ofício nº 230/2022 – anexo, de autoria do Poder Executivo, solicita que o Projeto de Lei 

044/2022 deverá ser alterado em Redação Final, de forma que conste “Inclusão do Inciso 

XIV e o Parágrafo Segundo ao Art. 2º da Lei Municipal nº 3.336/2012”, conforme Projeto 

em anexo, e encaminhado para a sanção pelo Poder Executivo. Atestado Médico, datado de 

16 de dezembro do corrente ano, assinado pelo Dr. Robson Souza Santos, Ortopedia e 

Traumatologia – CRM-BA: 11553, certificanco que o Sr. Josse Paulo Pereira Barbosa foi 

examinado nesta Unidade, necessitando para tanto de quinze dias de afastamento de suas 

atividades por motivo de doença>.  Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha 

solicitou a supressão do Pequeno e do Grande Expediente, pleito que foi submetido à 

apreciação plenária e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha registrou a presença do Procurador Geral do 

Município, Sr. Antonio Augusto Graça Leal, na galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o 

vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença do ex-vereador desta Casa, Antonio Carlos 

Passos Ataíde, além do radialista J. Vieira. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha 

solicitou que se realizasse um minuto de silêncio ao final da sessão em Homenagem 

Póstuma ao Sr. Eduardo. Oportunamente, o Presidente Fernando Torres solicitou também 
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um minuto de silêncio ao final da sessão em Homenagem Póstuma ao Sr. Alberto Santos 

Sobral, dono da Rede de Postos São Gonçalo. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 

05/2022, de lavra do Poder Executivo, com Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação – CCJR e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF. Em 

votação, os Pareceres foram aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Em Questão 

de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho externou que em momento algum saiu do 

plenário e destacou que é independente. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias, como 

Corregedor da Casa, solicitou suspensão da Sessão por alguns minutos. Reaberta a sessão, 

em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira disse que veio a esta 

Casa para exercer suas funções de vereadora e de primeira secretária, de modo que 

analisará os projetos em pauta e não aprovará os que não sejam benéficos para o povo. Em 

votação, o Projeto de Lei Complementar nº 05/2022 foi aprovado pela maioria dos 

vereadores presentes, com voto contrário da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 81/2022, de autoria do 

Poder Executivo, com Pareceres da CCJR e CFOF. Em votação, os Pareceres foram 

aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. Logo após, a sessão foi suspensa por 

alguns minutos. Reaberta a sessão, o Presidente Fernando Dantas Torres determinou que os 

Projetos de Lei nºs 114 e 115/2022 fossem encaminhados para CFOF a fim de que os 

Pareceres fossem exarados>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, 

vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às nove horas e 

vinte e oito minutos, convocando a próxima, como Sessão Extraordinária, para a próxima 

segunda-feira, dia vinte e seis de dezembro do ano em curso, à hora regimental, conforme 

os artigos 161, 162, 211, 212 e 213 do Regimento Interno, com a seguinte pauta: <matérias 

aptas à votação>. Por fim, comunicou que às dez horas deste dia haveria uma solenidade 

para entrega do Troféu Imprensa. Para constar, eu, Rubem José Seixas Cardoso Filho, 

Redator de Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma 

regimental. 

 


