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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 11 de 

janeiro de 2023. 

 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 sétima Sessão Ordinária, 

referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na qual, à 

exceção dos parlamentares Fernando Dantas Torres, Josse Paulo Pereira Barbosa, Sílvio de 

Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos 

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

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa 

Correia Filho, José Marques de Messias, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos 

Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima e Ronaldo Almeida Caribé. 

Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e comunicou que, após esta, haveria outras, como 

Reuniões Extraordinárias, quantas forem necessárias, conforme artigos 211 a 213 do 

Regimento Interno, com o objetivo de apreciar o Projeto de Lei nº 001/2023 e matérias 

aptas à votação. Na sequência, justificou a ausência do segundo secretário, edil Valdemir da 

Silva Santos, e convidou o terceiro secretário, vereador Edvaldo Lima dos Santos a 

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

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho registrou que o vereador Valdemir da Silva Santos estava internado, de 

modo que não poderia comparecer a esta Sessão Ordinária. Em seguida, a Presidente 

solicitou que o edil Ivamberg dos Santos Lima assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, e 

procedesse à leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão 

a seguir: <Indicações nºs 03 e 04/2023, ambas de lavra do edil Flávio Arruda Morais. 

Correspondência: OF. FHFS. 002/2023, datado de seis de janeiro do ano em curso e 

assinado pela Sra. Gilberte Lucas, Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de 

Santana – FHFS, encaminhando para apreciação desta egrégia Casa da Cidadania, o 

Balancete mensal e relatórios relativos à Receita e Despesa da referida fundação, referente 
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ao mês de novembro de 2022>. Oportunamente, a Presidente desta Casa consultou os 

parlamentares quanto à suspensão da presente Sessão por vinte minutos, o que, após 

apreciação plenária, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Sendo assim, a presente 

Sessão foi suspensa e reaberta às dez horas e trinta e três minutos, momento no qual o edil 

Pedro Cícero Marcenio Silva mencionou a matéria veiculada no site Acorda Cidade, a qual 

mencionava que a Secretaria Municipal de Saúde tinha como foco os pacientes e não o 

pagamento dos profissionais que atuavam nas unidades de saúde. Lamentou a situação e 

registrou que os vereadores fiscalizavam as ações do Poder Executivo a fim de assegurar os 

direitos do povo feirense. Por fim, questionou o destino dos recursos financeiros oriundos 

das solicitações de suplementação orçamentária>. Nada mais havendo por tratar, a 

Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e 

trinta e seis minutos, sendo convocada outra para em seguida, como Reunião 

Extraordinária, conforme artigos 211 a 213 do Regimento Interno desta Casa, com o 

objetivo de apreciar, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 001/2023 e demais 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.       
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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária de acordo com os Artigos 

nºs 211 a 213 do Regimento Interno, com 

o objetivo de apreciar, em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 001/2023 e 

outras matérias aptas à votação, referente à 

1ª Etapa, do 3º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 11 de janeiro de 2023. 

 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e 

trinta e sete minutos, 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 oitava Sessão 

Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária de acordo com os Artigos nºs 211 a 

213 do Regimento Interno com o objetivo de apreciar, em primeira discussão, o Projeto de 

Lei nº 001/2023 e outras matérias aptas à votação, referente à primeira Etapa, do terceiro 

Período, da décima nona Legislatura, na qual à exceção dos vereadores Fernando Dantas 

Torres, Josse Paulo Pereira Barbosa e Valdemir da Silva Santos, compareceram os 

vereadores, Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Ferreira Dias, Emerson Costa dos Santos, 

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

Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, 

Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé e Sílvio de Oliveira Dias. Amparada pelo Regimento Interno, a 

Presidente desta Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou aberta a 

presente Sessão e realizou uma chamada nominal, oportunidade na qual constatou-se as 

ausências dos vereadores Fernando Dantas Torres, Josse Paulo Pereira Barbosa e Valdemir 

da Silva Santos, sendo que os últimos se encontravam adoentados. Na sequência, 

congratulou o radialista Dilton Coutinho e o programa Acorda Cidade pelos vinte e sete 

anos de existência deste e pelo trabalho prestado à sociedade feirense. Em seguida, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima assumiu a primeira Secretaria, ad hoc, e procedeu à leitura da 

matéria pautada para a Ordem do Dia, a qual vai a seguir: <Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 001/2023, de autoria da Mesa Diretiva, com Pareceres exarados pela 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

30 

 
RD 202308 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR e pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização – CFOF, em votação, aprovados por maioria dos vereadores 

presentes, com votos contrários dos parlamentares José Carneiro Rocha, Jhonatas Lima 

Monteiro e Sílvio de Oliveira Dias. Vale registrar que, ainda em votação aos pareceres 

mencionados, franqueou-se a palavra ao parlamentar José Carneiro Rocha. Oportunamente, 

a Presidente desta Casa mencionou o artigo 374 do Regimento Interno ao argumentar que, 

como a Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023, seguia em tramitação, havia 

previsão legal para a realização de Sessões Ordinárias, convocadas como Reuniões 

Extraordinárias. Em votação ao Projeto de Lei mencionado, este foi aprovado por maioria 

dos parlamentares presentes, com votos contrários dos edis Sílvio de Oliveira Dias, 

Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e José Carneiro Rocha. Vale registrar 

que, ainda em votação à proposição, concedeu-se a palavra aos vereadores José Carneiro 

Rocha, Jhonatas Lima Monteiro e Sílvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira registrou que alguns edis se pronunciavam à tribuna 

acerca de questões internas desta Casa quando deveriam expor os problemas que ocorriam 

neste município. Por fim, repudiou atitudes deste tipo e salientou que a Presidente desta 

Casa tinha autonomia para fazer deliberações. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro registrou que se pronunciaria à tribuna em votação ao Projeto de Lei nº 

001/2023. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha esclareceu que, durante a 

apreciação da proposição mencionada, os vereadores da bancada governista tinham 

autonomia para destinar o voto que desejassem. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos referiu-se ao orador que lhe antecedeu ao afirmar que a gestão anterior, 

durante a apreciação das matérias mencionadas no Projeto de Lei nº 001/2023, não realizou 

consultas à Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR a fim de que esta 

apresentasse os devidos Pareceres. Frisou que, diante disto, o Tribunal de Contas dos 

Municípios – TCM posicionou-se contrário à aprovação dos Projetos de Lei nºs 104, 105 e 

110/2022>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e oito minutos, sendo convocada outra para em 

seguida, de acordo com os artigos 211, 212 e 213 do Regimento Interno, com o objetivo de 

apreciar, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 001/2023. Para constar, eu, Jeany 

Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       
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Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária de acordo com os Artigos 

nºs 211 a 213 do Regimento Interno com o 

objetivo de apreciar, em segunda 

discussão, o Projeto de Lei nº 001/2023, 

referente à 1ª Etapa, do 3º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 11 de janeiro 

de 2023. 

 

 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e 

nove minutos, 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 nona Sessão 

Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária de acordo com os Artigos nºs 211 a 

213 do Regimento Interno com o objetivo de apreciar, em segunda discussão, o Projeto de 

Lei nº 001/2023, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona 

Legislatura, na qual à exceção dos vereadores Fernando Dantas Torres, Josse Paulo Pereira 

Barbosa e Valdemir da Silva Santos, compareceram os vereadores, Edvaldo Lima dos 

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

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa 

Correia Filho, José Marques de Messias, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos 

Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé e 

Sílvio de Oliveira Dias. Amparada pelo Regimento Interno, a Presidente desta Casa 

Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou aberta a presente Sessão e 

solicitou que o vereador Marcos Antonio dos Santos Lima assumisse a primeira Secretaria, 

ad hoc, e procedesse à leitura da matéria constante para o Expediente do dia, que vai a 

seguir: <Projeto de Lei nº 003/2023, de autoria da Mesa Diretiva, que dispõe sobre a 

“Criação de cargo de provimento temporário de Assessor de Projetos e Pesquisas 

Legislativas (ASPL) com a finalidade de otimizar os trabalhos camerais e dá outras 

providências”. Em seguida, durante a Ordem do Dia, foi apreciada a seguinte proposição: 

<Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 001/2023, de iniciativa da Mesa Diretiva, foi 
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aprovado por maioria dos vereadores presentes, com votos contrários dos edis José 

Carneiro Rocha, Sílvio de Oliveira Dias, Jhonatas Lima Monteiro e Ivamberg dos Santos 

Lima. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao vereador José Carneiro Rocha>. 

Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a 

presente Sessão, às onze horas e quinze minutos, sendo convocada outra para amanhã, à 

hora regimental. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates 

desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       


