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Ata da 11ª 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 17 de 

janeiro de 2023. 

 

 Aos dezessete 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 décima primeira Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, Marcos Antônio dos Santos 

Lima, 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, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, 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, 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 solicitou que o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos, terceiro Secretário, procedesse à leitura das Atas das 7ª, 8ª, 9ª e 10ª 

Sessões Ordinárias. Em seguida, também solicitou que o terceiro secretário, vereador 

Edvaldo Lima dos Santos, realizasse a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Requerimentos nºs  01 a 25/2023, de iniciativa dos 

vereadores Ivamberg dos Santos Lima, Sílvio de Oliveira Dias e Luiz Augusto de Jesus. 

Indicações nºs 05 a 10/2023, de autoria dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Pedro Cícero Marcênio Silva e Marcos Antonio dos Santos Lima. Moção nº 

01/2023, de lavra do edil Flávio Arruda Morais. Correspondência: Ofício nº 02/2023, 

datado de 11 de janeiro do ano em curso e assinado pela Sra. Cristiane dos Santos 

Carvalho, Chefe de Gabinete Parlamentar do edil Sílvio de Oliveira Dias, apresentando 

atestado médico do supracitado vereador, emitido no dia dez de janeiro do corrente ano 

pelo Dr. André Luiz Machado Silva, apontando a necessidade de afastamento do mesmo 

por oito dias, por motivo de doença>. Durante a leitura do Expediente, a Presidente desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, registrou que, neste dia, a parlamentar Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária, completava mais um ano de vida e 
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aproveitou a oportunidade para parabenizá-la. Após a leitura do Expediente, em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) agradeceu às felicitações 

recebidas, bem como aos seus assessores, Srs. André e Débora, e à Presidente desta Casa, 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, pelo carinho. Em Pela Ordem, os edis Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN), Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB) congratularam a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Viera (MDB). Logo 

após, as atas das sessões anteriores foram submetidas à apreciação plenária e aprovadas 

pela unanimidade dos edis presentes. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

vereador Pedro Cícero Marcênio Silva (CDN) lembrou que na semana anterior discursou 

nesta tribuna sobre a falta de pagamento dos profissionais da saúde que prestam serviço à 

prefeitura e disse dias depois acompanhou uma entrevista concedida pelo prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho sobre o assunto em um programa de rádio, oportunidade na qual o 

gestor municipal afirmou que era essencial que a população fosse atendida, independente 

de pagamento salarial dos profissionais, de modo que o edil questionou como esses 

profissionais manterão as suas famílias, bem como perguntou ao prefeito municipal se seria 

justo se ele e seus secretários trabalhassem e não recebessem o pagamento. Interrogou se 

estamos vivenciando uma ditadura e rememorou que na gestão do ex-prefeito José Ronaldo 

de Carvalho não havia atrasos salariais. Em seguida, desafiou o prefeito a reunir os 

profissionais de saúde em uma sala e perguntar se estes trabalharão sem receber os salários, 

bem como questionou ao gestor se manteria a mesma opinião se todos os profissionais da 

área mencionada parassem as suas atividades. Defendeu a necessidade tanto dos 

profissionais receberem seus pagamento quanto da população ser atendida adequadamente, 

visto que a verba da área da saúde deve ser aplicada nestes fins. Por fim, se dirigiu à 

presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, para dizer que se o prefeito 

continuar agindo desta forma o seu impeachment deve ser pedido. Na sequência, o edil 

Luiz Augusto de Jesus (União Brasil), após saudar os presentes e parabenizar a vereadora 

Luciane Aparecida Souza Brito Vieira por seu aniversário, registrou que neste mês ocorreu 

a festa de reisado do distrito de Tiquaruçu, evento que contou com a participação de 

cantores e fanfarras locais e foi um grande sucesso. Depois, comentou sobre a emancipação 

política da Matinha ao mencionar que o distrito está se desenvolvendo em grande escala e 

recebendo atenção especial do Executivo, destacando que o mesmo possui algumas 

comunidades, tem quatro Postos de Saúde da Família - PSF’s atendendo a comunidade, 

teve suas escolas reformadas e ampliadas e tem sido contemplado com alguns trabalhos de 

melhorias em pontos críticos da zona rural, inclusive atualmente há máquinas trabalhando 

na localidade. Logo após, parabenizou a Superintendência de Operações e Manutenção – 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

36 

 

RD 202311 

SOMA pelo trabalho de revitalização que tem realizado no munícipio, dando continuidade 

ao Projeto Centro com a revitalização da Avenida Senhor dos Passos e do Anel Viário. 

Disse acreditar que nenhum edil desta Câmara Municipal apresentará Emendas para retirar 

verbas da SOMA, haja vista que esta Superintendência vem desenvolvendo um trabalho 

excelente na cidade, necessitando até de mais recursos para continuar sendo referência no 

município. Logo após, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL), após 

cumprimentar a todos, em especial a seus amigos Clóvis Pedreira e Lurdes Santana, 

presentes na galeria, agradeceu ao Superintendente João Vianey que, em atenção a alguns 

Requerimentos de sua autoria e a emendas impositivas desta Casa, está fazendo um 

pontilhão entre as comunidades de Galhardo e Caruá, no distrito de Ipuaçu, o qual atenderá 

as comunidades e possibilitará a extinção de um ponto de alagamento em períodos 

chuvosos. Prosseguindo, relatou que foram construídas duas pontes, em parceria com a 

comunidade de Umbuzeiro, e, brevemente, a Comunidade de Maia e outras também serão 

contempladas. Dando continuidade, disse que a estrada da Fazenda Nunes que liga várias 

comunidades até a estrada de Santa Luzia está passando por melhorias. Assim, congratulou 

o Prefeito Colbert Martins da Silva por essas importantes obras e destacou que a zona rural 

precisa de mais atenção. Além disso, afirmou que ele e alguns colegas que também 

nasceram em distritos conhecem bem as necessidades dos mesmos, por isso cobrarão 

melhorias para a zona rural. Por fim, comentou que esteve conversando com algumas 

pessoas do distrito de Jaguara, em especial com Sr. Zezé, o qual já trabalhou com o ex-

prefeito Colbert Martins da Silva e é um dos fundadores dos festejos da localidade. 

Posteriormente, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP), após congratular a colega Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira pela data natalícia, externou que, no último domingo, esteve 

com o prefeito Colbert Martins da Silva Filho, com o Sr. João Vianey Marval Silva, 

Superintendente da SOMA, e com alguns vereadores na Avenida Senhor dos Passos, local 

onde foi iniciado o asfaltamento, dando continuidade às obras do Projeto Novo Centro. 

Lembrou que a verba do asfalto é direcionada, por isso diversas ruas continuarão sendo 

asfaltadas. Destacou que, na oportunidade, solicitou ao prefeito que faça melhorias em 

outras ruas do centro da cidade e em diversos bairros, ruas estas que foram desgastadas por 

conta das chuvas e demais degradações temporais. Também solicitou patrolamento e 

asfaltamento da estrada da comunidade Linda Vista dos Sem-Terra e da estrada da Cabrita, 

bem como tapa-buracos no conjunto Viveiros. Como resposta, lhe foi esclarecido que será 

feita uma licitação para contemplar melhorias no asfaltamento e na melhoria das ruas em 

diversos bairros. Em aparte, o vereador Ronaldo Almeida Caribé (MDB) parabenizou o 

discurso do orador e afirmou que esteve com o prefeito municipal no bairro Gabriela, 
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momento em que este garantiu que, após a aprovação do orçamento, havendo recursos, as 

ruas do conjunto Alvorada serão requalificadas. Por fim, o edil à tribuna disse acreditar que 

o pedido do colega será atendido. Dando continuidade, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), também no tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), 

discorreu sobre a situação enfrentada por uma menina de onze anos denominada Alice 

Castro, a qual necessita de uma ressonância magnética em razão da sua coluna estar ficando 

encurvada, porém até o momento a mesma não conseguiu atendimento nas unidades de 

saúde para realizar o citado exame. Mencionou que conversou sobre o caso com o líder do 

governo, edil José Carneiro Rocha, para que este faça a intermediação junto à Secretária de 

Saúde Municipal, Sra. Cristiane Campos, a qual ele ainda não conhece. Destacou sua 

tristeza por não poder ajudar mais efetivamente os que mais precisam e frisou que se a 

supracitada Secretária de Saúde não resolver a situação, ele buscará a justiça a fim de que a 

pré-adolescente mencionada possa ser atendida. Em aparte, o parlamentar José Carneiro 

Rocha se disponibilizou a fazer uma visita à Secretária de Saúde, Sra. Cristiane Campos, 

junto com o tribuno para resolver o problema. Mencionou que fora informado que alguns 

problemas enfrentados pela área da saúde são em decorrência da dificuldade de aquisição 

do contraste que era importado da Ucrânia, país que está em guerra. De volta à palavra, o 

orador agradeceu a disponibilidade do colega que o aparteou e desejou que o exame que a 

menina necessita seja realizado. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus mencionou o 

caso de uma paciente que está internada na Mantiba, a qual necessita de uma biópsia da 

coluna, exame que não é realizado neste município, de modo que a paciente citada foi à 

Salvador e conseguiu o agendamento com um hospital para o mês de abril do ano em curso, 

porém o edil destacou que atualmente a paciente já está paralisada e não consegue mais 

andar. De volta à palavra e finalizando, o orador à tribuna disse ter certeza que o caso da 

menina será resolvido e a mesma não precisará usar cadeira de rodas nem ficar em cima de 

um leito. Depois, o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) informou que um senhor 

de prenome Evandro o alertou sobre algumas problemáticas relativas ao Anel de Contorno, 

nas imediações dos bairros Campo Limpo, Jardim Cruzeiro, Nova Esperança e Cidade 

Nova. Detalhou que existem diversos transtornos devido à obra de um viaduto que tem sido 

executada nas proximidades, principalmente por não haver faixa de pedestre, nem 

sinalização que possibilite a trafegabilidade dos transeuntes. Informou que irá requerer hoje 

ao Superintendente de Trânsito de Feira de Santana, Sr. Cleudson Almeida, e ao 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT providências para 

solucionar os problemas relatados. Disse também que há dois anos tem solicitado melhorias 

em relação à sinalização da cidade e não tem recebido retorno e que o município precisa 
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tomar a frente, sem esperar apenas pelo DNIT. Findando seu pronunciamento, o edil 

agradeceu à SOMA que há quatro dias tem realizado obras de melhorias no bairro Rua 

Nova, que havia sido prejudicado pelas chuvas dos últimos dias, bem como pediu que o Sr. 

Euvaldo, gerente da Embasa, resolva o problema do vazamento no supracitado bairro que 

ele detalhou através de oficio encaminhado à referida concessionária. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o vereador Emerson Costa dos Santos assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (Avante) 

teceu elogios ao secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Sr. Marcelo Werner, 

por ter enviado mais viaturas e motos para reforçar a segurança do município de Feira de 

Santana. Congratulou também o deputado José Neto e alguns profissionais de Segurança 

Pública, que, juntos, vêm contribuindo para uma cidade cada vez mais segura. Parabenizou 

o governador Jerônimo Rodrigues pela visita ao município, o qual deu uma atenção 

especial aos condomínios Minha Casa, Minha Vida, de Feira de Santana, locais 

abandonados pelo Poder Público Municipal, carentes de limpeza, iluminação, segurança e 

educação para os moradores. Destacou a necessidade de o prefeito municipal trabalhar 

alinhado com o governador do estado a fim de que esta cidade volte a ser a “Princesa do 

Sertão”. Teceu comentários positivos em relação ao atual governador, no entanto enfatizou 

que o chefe do Poder Executivo Municipal não tem dado devida atenção às necessidades 

dos feirenses, destacando, como exemplo, a área de saúde que tem apresentado diversos 

problemas, principalmente relacionados à falta de procedimentos médicos de urgência. Na 

sequência, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB), após saudar a todos e parabenizar a 

vereadora Luciene Aparecida Silva Brito Vieria pelo seu aniversário, registrou a presença 

do Jornalista Clóvis, na galeria da Casa, ao citar que este fez uma pesquisa assertiva quanto 

à sua candidatura como deputado federal nas últimas eleições. Saudou, de igual modo, a 

ativista cultural, Sra. Lurdes Santana, ao comentar que neste ano haverá o grande desafio da 

realização da micareta de Feira de Santana, sobre a qual ele já tratou com o secretário Jairo 

Carneiro Filho e colocou-se à disposição para ajudar a construir uma Micareta diferente. 

Depois, teceu comentários sobre a causa animal, afirmando estar entristecido pelo fato de, 

mais uma vez, esta não ser incluída na LDO do município, apesar da quantidade de animais 

existentes na cidade e da falta de políticas públicas para esta demanda. Disse que os 

ativistas da causa animal em Feira de Santana passam por diversas dificuldades para 

proteger os animais, em vista disso, ele faz, mensalmente, doações no valor de mil reais 

para contribuir com a causa. Enfatizou sua decepção por não ver essa pauta contemplada na 

LDO, pois se trata de vidas que sentem fome, frio e dor. Por fim, o edil relatou o caso de 

uma moradora do bairro Jussara, cujo filho ateou fogo em sua residência, e através dos 
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recursos do seu mandato, a moradora foi assistida com uma moradia alugada e, no dia 

precedente, a sua nova residência foi concluída, além disso destacou que também realiza 

doações de cestas básicas para as pessoas carentes. Neste momento, a primeira Secretária 

desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB) referiu-se aos discursos 

proferidos por seus pares na presente Sessão e, em seguida, destacou que, há anos, cobrava 

pela recuperação asfáltica da via principal do bairro Gabriela. Comunicou que, neste dia, 

após entrar em contato com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, este lhe informou 

que, brevemente, as obras serão iniciadas. Por fim, disse que estava feliz porque a 

população seria beneficiada e frisou que, nas últimas eleições, obteve uma quantidade 

expressiva de votos na referida localidade. Dando prosseguimento, o parlamentar 

Emerson Costa dos Santos (DC) agradeceu às empresas Fundação ArcelorMittal e Belgo 

Bekaert Arames e à Prefeitura de Feira de Santana que têm executado o projeto social Ver e 

Viver nos bairros Queimadinha e outros. Detalhou que o projeto consiste em viabilizar 

exames oftalmológicos em crianças da rede pública municipal de ensino, detectando 

possíveis problemas de acuidade visual e informou que os colégios contemplados foram 

João Paulo II, Celso Daltro, Maria José Carneiro e Alan Kardec. Disse que duzentas e 

oitenta e cinco crianças foram encaminhadas à consulta com médico oftalmologista e, após 

ser detectada a necessidade de uso de óculos de correção, a empresa Belgo Bekaert Arames 

fez a doação destes para os que necessitam. Dando continuidade à sua fala, parabenizou a 

Fundação ArcelorMittal por outros projetos, como o Diversão em Cena e o Esporte 

Cidadão, que põem as crianças de escolas públicas municipais em contato com o teatro e os 

esportes. O edil enfatizou ainda que esses projetos combatem a violência e tiram as crianças 

de um possível contato com a criminalidade. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) observou que foi aprovado por esta Casa um Projeto de Lei de sua autoria 

que obriga a prefeitura a fazer exames oftalmológicos e doar óculos para crianças da rede 

municipal de ensino de quatro a onze anos. De volta à palavra e mudando o assunto do 

discurso, o tribuno disse que dialogou com o Secretário Jairo Carneiro Filho para coletar 

algumas informações, tendo em vista que ficou sabendo que a Justiça Federal quer fazer um 

estacionamento e deseja que uma rua seja construída perpendicular ao campo da Estação 

Nova, no entanto o edil afirmou que ele e outros representantes não permitirão que isto 

aconteça, pois prejudicaria a praça esportiva. Logo após, o edil  Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL e Liderança da Oposição), após saudar a todos, discursou sobre os atos 

antidemocráticos ocorridos principalmente em Brasília, mas também em alguns outros 

municípios do país. O tribuno opinou que a denominação atos democráticos não contempla 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

40 

 

RD 202311 

o que realmente ocorreu no domingo, dia oito de janeiro, nem seus desdobramentos. 

Ponderou que é normal haver divergência política e posições diferentes sobre qualquer 

assunto, no entanto não é aceitável utilizar a destruição do inimigo como arma política, pois 

isso já se configura como fascismo. Destacou que a posição política da extrema-direita não 

consegue conviver com outras posições e busca a eliminação do que não é igual a si. Disse 

que não é admissível numa sociedade democrática tentarem eliminar as liberdades 

democráticas e o próprio regime democrático, o qual ainda é limitado e não tem a qualidade 

de representação que o povo precisa. Frisou que quem deseja invalidar o resultado eleitoral, 

a exemplo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados, não entende nada sobre 

princípio democrático. Disse que quem tenta golpe de estado deseja implantar, através da 

destruição, um regime de força que permita a continuidade do ex-presidente e seus aliados, 

atendendo os interesses do grupo político, o que só seria possível utilizando a força, num 

regime autoritário. Assim, o edil destacou a importância de repudiar a situação, pois 

moradores desta cidade também participaram dos supracitados atos. Externou que, em 

decorrência dos problemas que os atos do dia oito de janeiro trouxeram para o país, não 

será possível haver anistia, pois quem praticou os crimes na citada data e todos os outros 

que perpassam por uma conspiração para instituir uma ditadura no Brasil, precisa ser 

responsabilizado em conformidade com a lei para que os atos não se repitam. Frisou que 

esta não é uma tarefa apenas do governo Lula, mas de todo o povo brasileiro, pois o país 

precisa de mais democracia e não de menos. Afirmou que as pessoas não precisam de um 

presidente que diga o que deve ou não ser feito na vida pública ou privada, lembrou que 

essas ideias foram derrotadas nas urnas, mas precisam ser combatidas cotidianamente e 

frisou que se alguém se direcionar à tribuna para defender fascismo e golpismo passará por 

enfrentamento, seja nesse espaço ou nas ruas. Depois, tratou sobre os assassinatos ocorridos 

nos últimos dias em Feira de Santana, tanto os ligados à letalidade da ação policial quanto 

os atribuídos à disputa pelo tráfico de drogas, sobre o que ele afirmou que não pode ser 

tratado como algo normal, visto que a matança atinge principalmente a população negra. 

Destacou que o Poder Público deve dar uma resposta a esta situação para além da ação 

policial, sugerindo, por exemplo, alternativas que contemplem a geração de renda, cultura e 

lazer para os jovens. Por fim, enunciou que para a criação de políticas públicas é necessário 

que a prefeitura conheça a real situação da violência na cidade, em face disso, lembrou que 

existe uma lei aprovada por esta Casa que trata sobre o mapa municipal da violência, a qual 

obriga o município a produzir dados sobre a mesma, levando em consideração o gênero, a 

raça, o território e a idade, com o intuito de preveni-la e não de tentar remediar depois. 

Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita 
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Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o vereador José 

Carneiro Rocha (MDB), no tempo destinado à Liderança do Governo, referiu-se a uma 

matéria publicada no site Bahia na Política nesta data, a qual cita que a Mesa Diretiva da 

Casa criará dezoito cargos com salários de quatro mil e setecentos reais que, acrescentadas 

as gratificações, poderão chegar a quase oito mil reais. Segundo o orador, até o ano de dois 

mil e vinte, existiam vinte e um cargos, criados na gestão do saudoso Ronny Miranda, para 

os quais cada edil indicaria um nome, no entanto, na gestão do ex-presidente Fernando 

Dantas Torres tais cargos foram extintos e outros dezessete foram criados que deveriam ser 

preenchidos conforme sua própria indicação. Salientou que a atual Presidente Eremita Mota 

prometeu, na época de sua eleição para a Mesa Diretiva, que agiria de modo diferente, 

porém não está cumprindo o prometido, inclusive acrescentou a quantidade de cargos. Em 

seguida, o edil teceu comentários sobre o filho da presidente, Sr. Yure Guimarães, e 

salientou que a presidente deveria extinguir todos os cargos e não criar os dezoito para fins 

de barganha. Por fim, apregoou que a presidente deveria agir de forma igualitária, pois esta 

é presidente de todos os edis e não apenas de alguns. Oportunamente, a Presidente desta 

Casa registrou que os cargos mencionados pelo vereador José Carneiro Rocha (MDB) 

durante seu pronunciamento tinham por objetivo auxiliar as Comissões Permanentes e 

salientou que se orgulhava de seu filho, Sr. Yure Guimarães, ao aproveitar a oportunidade 

para enaltecê-lo. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) externou que, 

recentemente, seus familiares foram alvo do pronunciamento de um de seus pares e frisou 

que a família, por ser sagrada, deveria ser respeitada. Por fim, enunciou que seus pares 

deveriam se pronunciar à tribuna sobre questões pertinentes aos cidadãos feirenses. Vale 

registrar que, logo após, a Presidente desta Casa comunicou que, após a presente Sessão, 

ocorreriam outras, convocadas como Reuniões Extraordinárias, quantas fossem necessárias, 

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

em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 003/2023. Na sequência, foi realizada 

chamada nominal, oportunidade na qual constatou-se as ausências dos vereadores Fernando 

Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Marcos Antônio dos Santos, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos, sendo que os dois últimos se 

encontravam adoentados. Vale registrar que, oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres 

(PSD) adentrou ao Plenário. Durante a Ordem do Dia, o vereador Emerson Costa dos 

Santos assumiu a primeira Secretaria, ad hoc, e procedeu à leitura dos Pareceres s/nº, um 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR e outro exarado pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, ambos opinando pelo 

deferimento da tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 003/2023, de lavra da Mesa 
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Diretiva. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em Redação Final, o 

Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, de autoria do Poder Executivo, o qual foi 

aprovado por maioria dos vereadores presentes, através de processo simbólico de votação, 

com voto contrário do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos relatou que destinaria voto contrário à proposição mencionada por 

acreditar que a palavra “gênero” não apresentava benefícios para a sociedade. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 003/2023, de autoria da Mesa 

Diretiva, o qual teve Pareceres exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

– CCJR e pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, em votação, 

aprovados por unanimidade dos presentes. Neste momento, a Presidente desta Casa 

consultou os parlamentares quanto à possibilidade de estes se pronunciarem à tribuna, em 

votação, por três minutos, o que, após apreciação plenária, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Sendo assim, ainda em votação aos Pareceres, franqueou-se a palavra aos 

vereadores José Carneiro Rocha e Ronaldo Almeida Caribé. Na sequência, em votação à 

matéria, esta foi aprovada por maioria dos vereadores presentes, com voto contrário do edil 

José Carneiro Rocha. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva solicitou que, 

ao término desta Sessão, ocorresse uma reunião entre os vereadores aliados e o Sr. Yure 

Guimarães>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou 

encerrada a presente Sessão, às dez horas e cinquenta e quatro minutos, sendo convocada 

outra para em seguida, como Reunião Extraordinária, conforme artigos 211 a 213 do 

Regimento Interno, com o objetivo de apreciar, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 

003/2023, de autoria da Mesa Diretiva. 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 12ª 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 003/2023, 

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

Legislatura, realizada no dia 17 de janeiro 

de 2023. 

 

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

e cinquenta e cinco 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 décima 

segunda 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 003/2023, de autoria da Mesa Diretiva, referente à primeira 

Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na qual à exceção dos 

parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, Marcos Antônio dos Santos Lima, 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, 

Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, 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, Pedro 

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

Regimento Interno, a Presidente desta Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Emerson Costa dos Santos 

assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura da matéria constante para a 

Ordem do Dia: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 003/2023, de 

autoria da Mesa Diretiva, o qual foi aprovado por maioria dos presentes, com voto contrário 

do vereador José Carneiro Rocha>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita 

Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e cinquenta e sete 

minutos, sendo convocada outra para amanhã, dezoito de janeiro, à hora regimental. Para 
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constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


