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Ata da 143ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, de acordo com os 

artigos nºs 161, 162, 211, 212 e 213, do 

Regimento Interno e em conformidade 

com o edital de convocação, publicado em 

edição extra nº 1314, no Diário Oficial do 

Município, no dia vinte e três de dezembro 

do ano em curso, com o objetivo de 

apreciar matérias aptas à votação, realizada 

no dia 26 de dezembro de 2022. 

 

 Aos vinte e seis 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 

terceira Sessão Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária, referente à segunda 

Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, de acordo com os artigos nºs 161, 

162, 211, 212 e 213 do Regimento Interno e em conformidade com o edital de convocação, 

publicado em edição extra nº 1314, no Diário Oficial do Município, no dia vinte e três de 

dezembro do ano em curso, com o objetivo de apreciar matérias aptas à votação, na qual à 

exceção dos parlamentares José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos, Emerson 

Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira 

Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva, Ronaldo Almeida Caribé, 

Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos, compareceram os vereadores Fernando 

Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias,  

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

Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador José Carneiro Rocha 

assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a 

qual não foi aprovada nesta data por falta de quórum. Durante a leitura da Ata da Sessão 

anterior, o terceiro Secretário desta Casa, edil Flávio Arruda Morais, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima solicitou a 
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suspensão da presente Sessão por vinte minutos por conta de problemas técnicos, o que foi 

acatado pelo terceiro Secretário. Reaberta a presente Sessão, às nove horas e cinquenta e 

nove minutos, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva>. Em razão da falta de quórum para apreciação das matérias aptas para a 

Ordem do Dia, o Presidente Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, 

às dez horas, sendo convocada outra para amanhã, dia vinte e sete de dezembro do ano em 

curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <matérias aptas à votação>. Para constar, 

eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


