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RD 202313 

Ata da 13ª 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 18 de 

janeiro de 2023. 

 

Aos dezoito 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 terceira Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares Emerson Costa dos Santos, Fernando Dantas Torres, 

Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio 

dos Santos Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa Ronaldo Almeida Cribé, Sílvio de Oliveira 

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

Eremita Mota de Araújo, Ivamberg dos Santos Lima, José Carneiro Rocha, José da Costa 

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

Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva e Petrônio Oliveira 

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

desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e comunicou ao corpo edil presente que, em 

razão de haver muitas emendas modificativas, dentre as cinquenta e sete apresentadas pelos 

vereadores ao projeto de lei nº 091/22 (LOA), a Presidência desta Casa concedeu vistas à 

Comissão de Constituição e Justiça e Redação que, até o final do dia, deve concluir os 

pareceres. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou à 

Presidência que, em face dos trâmites legislativos terem adentrado a metade do mês de 

janeiro, a próxima sessão a ser convocada possibilite várias reuniões para que se possa 

votar todo o orçamento do Governo e dirimir todas as pendências para, assim, haver ao 

menos dez dias de recesso, uma vez que já faz três anos sem que a haja a interrupção dos 

trabalhos legislativos. Por este motivo, nada mais havendo por tratar, a Presidente desta 

Casa declarou encerrada a presente Sessão, às oito horas e quarenta e oito minutos, 

convocando outra para amanhã, dia dezenove de janeiro do ano em curso, à hora 

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

José Seixas Cardoso Filho, Redator de Debates, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


