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Ata da 15ª 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 24 de 

janeiro de 2023. 

 

 Aos vinte e quatro 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 quinta Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar 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, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, 

José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, 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 vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Ivamberg dos Santos 

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

anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis 

presentes. Logo após, a presidente consultou os parlamentares quanto à possibilidade de 

suprimir o Horário das Lideranças Partidárias e o Grande Expediente, o que, após 

apreciação plenária, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em  seguida, solicitou 

que o edil Ivamberg dos Santos Lima ocupasse a primeira Secretaria, ad hoc, e fizesse a 

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

<Projeto de Lei nº 04/2023, de autoria do edil Luiz Ferreira Dias, que: “Declara de 

Utilidade Pública a ‘Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Parque São 

Jorge’, situada no município de Feira de Santana, e dá outras providências”. 

Requerimentos nºs 26 a 28/2022, de lavra dos edis Jurandy da Cruz Carvalho e Valdemir 

da Silva Santos. Indicações nºs 11 a 23/2023, de iniciativa dos parlamentares José Marques 

de Messias, Emerson Costa dos Santos, Flávio Arruda Morais, Sílvio de Oliveira Dias, José 

da Costa Correia Filho e Eremita Mota de Araújo. Correspondência: Ofício nº 03/2023, 

datado de dezessete de janeiro do ano em curso e assinado pela Sra. Cristiane dos Santos 
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Carvalho, Chefe de Gabinete Parlamentar do edil Sílvio de Oliveira Dias, apresentando 

atestado médico do supracitado edil, emitido em 14 de janeiro pelo Dr. Rui Nei de Araújo 

Santana Júnior, apontando a necessidade de afastamento por quatorze dias, por motivo de 

doença>. Na sequência, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

convocou a realização de sessões após esta, como Reuniões Extraordinárias, de acordo com 

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

Lei nº 091/2022 – LOA, exercício 2023. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias 

solicitou que, ao término da presente Sessão, fosse prestado um minuto de silêncio, em 

homenagem póstuma, ao Sr. Manoel Pereira, ex-administrador do distrito de Humildes. Em 

Pela Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho solicitou que ao término desta 

Sessão também fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, à policial 

militar Nara Pinto de Jesus Silva. Por fim, registrou que apresentou uma Moção de pesar 

pelo falecimento da referida policial. Na sequência, a Presidente desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, suspendeu a presente Sessão por alguns minutos, às oito horas e 

cinquenta e oito minutos, a fim de que a Gerência Legislativa entregasse aos parlamentares 

cópias da Ordem do Dia. Reaberta a sessão, às onze horas e doze minutos, a presidente 

informou que estava aguardando a resolução de um problema junto ao setor Legislativo e 

suspendeu a sessão por mais dez minutos. Reaberta a sessão, às onze horas e vinte e quatro 

minutos, a presidente Eremita Mota de Araújo procedeu a uma chamada nominal, 

oportunidade na qual foram observadas as ausências dos edis Ronaldo Almeida Caribé, 

Jurandy da Cruz Carvalho e Valdemir da Silva Santos. Vale registrar que o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho retornou ao plenário posteriormente. Em Pela Ordem, o parlamentar José 

Carneiro Rocha disse que foi informado que estava ocorrendo uma reunião no gabinete da 

presidente Eremita Mota de Araújo com os governistas Marcos Antonio dos Santos Lima 

Lima, José da Costa Correia Filho e José Marques de Messias, momento em que a 

presidente disse que a informação era inverídica. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas 

Torres questionou à presidente a qual vereador ela se referiu quando comentou com um 

colega que tinha um parlamentar embriagado na Casa, oportunidade na qual foi afirmado 

pelo edil José Carneiro Rocha que foi apenas uma brincadeira. Em seguida, a presidente 

solicitou que o vereador Ivamberg dos Santos Lima assumisse a primeira Secretaria, ad 

hoc, para realizar a leitura da proposição constante para a Ordem do Dia: <Elaboração 

Legislativa Especial, de acordo com os Artigos 375, 376, 378, e seus parágrafos, do 

Regimento Interno desta Casa. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 091/2022, Lei 

Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023. Em Pela Ordem, os parlamentares José 

Carneiro Rocha e Petrônio Oliveira Lima apresentaram Requerimentos, subscritos por sete 
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vereadores, solicitando destaque em algumas emendas. Logo após, a presidente observou 

que o Requerimento apresentado pelo edil José Carneiro Rocha solicitava votação das 

Emendas em plenário e não destaque. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

apresentou um Requerimento, subscrito por diversos vereadores, solicitando que as 

Emendas nºs 01 a 057/2023 fossem apreciadas no plenário, à exceção das Emendas nºs 027, 

033, 035 e 054/2023, bem como solicitou destaque na Emenda nº 048/2023. Em seguida, 

foi solicitado que o edil Ivamberg dos Santos Lima, primeiro Secretário ad hoc, realizasse a 

leitura dos Requerimentos apresentados pelos vereadores José Carneiro Rocha, Petrônio 

Oliveira Lima e Jhonatas Lima Monteiro e subscritos por diversos vereadores, os quais, na 

devida ordem: “Solicita discussão em plenário das Emendas de nºs 022, 023, 029, 030, 031, 

045, 046 e 048/2023 ao Projeto de Lei nº 091/2022”; “Solicita discussão em plenário das 

Emendas de nºs 024, 043, 049, 051 e 052/2023 ao Projeto de Lei nºs 091/2022” e “Solicita 

que sejam votadas em plenário as emendas de nºs 01 a 057/2023, excetuando-se as de nºs 

027, 033, 035 e 054/2023, apreciadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização – CFOF, ao Projeto de Lei nº 091/2022, e da mesma forma, que sejam votadas 

em bloco. Ainda, que seja destacada das demais emendas, a de nº 048/2023”. 

Oportunamente, a presidente Eremita Mota de Araújo informou que o Requerimento 

apresentado pelo edil Jhonatas Lima Monteiro já abrangia as Emendas nºs 01 a 57/2023, de 

modo que este seria considerado para a votação. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima solicitou retirada de pauta das Emendas nºs 031 e 032/2023, de sua autoria. 

Em seguida, às onze horas e quarenta minutos, a sessão foi suspensa por dez minutos, 

conforme anuência plenária. Reaberta a sessão, às onze horas e cinquenta e sete minutos, a 

presidente Eremita Mota de Araújo concedeu em Pela Ordem ao edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, o qual afirmou que a Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento Rural receberá Emendas no valor de vinte e nove milhões de reais, 

destinadas por vários mandatos, no entanto, ele não aceitará que nenhuma verba seja 

relocada, pois esta pasta necessita de recursos para ser mais atuante. Vale registrar que, em 

votação às emendas à proposição supracitada, franqueou-se a palavra aos parlamentares 

José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, Edvaldo Lima dos Santos e Jhonatas Lima 

Monteiro. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou constar em Ata que os 

vereadores governistas estavam dialogando com os de oposição sobre a retirada de pauta de 

todas as Emendas referentes à solicitação de suplementação orçamentária a fim de manter a 

proposta de quarenta por cento apresentada pelo Poder Executivo. Em Pela Ordem, o edil 

Flávio Arruda Morais solicitou retirada de pauta da Emenda nº 027/2023, de sua autoria, 

referente à causa animal. Por fim, registrou que era necessário priorizar políticas públicas 
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neste âmbito. Oportunamente, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

registrou que, neste dia, o edil Ronaldo Almeida Caribé completava mais um ano de vida e 

aproveitou para parabenizá-lo. Em Pela Ordem, o vereador Ronaldo Almeida Caribé 

solicitou fazer uso da palavra em votação às emendas. Neste momento, a Presidente 

solicitou que os parlamentares que desejassem retirar de pauta suas emendas se 

pronunciassem. Por fim, informou que retiraria de pauta a Emenda nº 045/2023, de sua 

autoria. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias solicitou retirada de pauta da 

Emenda nº 022/2023, de sua autoria. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos 

Lima reiterou que retiraria de pauta as emendas nºs 031 e 032/2023, ambas de sua autoria. 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro solicitou retirada de pauta das 

Emendas nºs 029 e 030/2023, ambas de sua autoria. Vale registrar que as Emendas nºs 

022/2023, de autoria do vereador Sílvio de Oliveira Dias; 027/2023, de iniciativa do edil 

Flávio Arruda Morais; 029 e 030/2023, ambas de lavra do parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro; 031 e 032/2023, ambas de autoria do vereador Ivamberg dos Santos Lima e 

045/2023, de iniciativa da parlamentar Eremita Mota de Araújo, foram retiradas de pauta a 

pedido dos autores e as Emendas de nºs 033, 035/2023 e 054/2023, respectivamente, de 

lavra dos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, Luiz Ferreira Dias e Pedro Cícero 

Marcenio Silva foram retiradas de pauta por força do Requerimento apresentado pelo edil 

Jhonatas Lima Monteiro. Logo após, foram votadas em bloco as Emendas nºs 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 e 57/2023, as quais 

foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Em votação ao Parecer nº 

088/2022, exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização - CFOF, o qual 

opinava pelo deferimento do Projeto de Lei nº 091/2022, este foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 091/2022 também foi 

aprovado por unanimidade dos presentes>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente 

Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e oito 

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 votação, o 

Projeto de Lei nº 091/2022 – LOA, exercício 2023, de autoria do Poder Executivo. 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 16ª 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 

votação, o Projeto de Lei nº 091/2022, Lei 

Orçamentária Anual – LOA, exercício 

2023, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 24 de 

janeiro de 2023. 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às doze 

horas e vinte 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 

décima sexta 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 

votação, o Projeto de Lei nº 091/2022, de autoria do Poder Executivo, referente à primeira 

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

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

José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

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 Ivamberg dos Santos Lima 

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

Ordem do Dia: <Elaboração Legislativa Especial, de acordo com os Artigos 375, 376, 

378, e seus parágrafos, do Regimento Interno desta Casa. Em segunda votação, o 

Projeto de Lei nº 091/2022, Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023, foi 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em declaração de voto, franqueou-se 

a palavra aos vereadores Luiz Augusto de Jesus, Ronaldo Almeida Caribé, Ivamberg dos 
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Santos Lima, Edvaldo Lima dos Santos, Jurandy da Cruz Carvalho, Jhonatas Lima 

Monteiro, José Marques de Messias e Petrônio Oliveira Lima. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa congratulou seus pares e frisou que estes estavam sem recesso 

há dois anos. Por fim, registrou que os vereadores priorizavam a população feirense e 

congratulou o Poder Executivo. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias solicitou, 

novamente, que fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao Sr. 

Manoel Pereira, ex-administrador do distrito de Humildes. Em Pela Ordem, o edil Pedro 

Cícero Marcenio Silva referiu-se ao pronunciamento feito pelo parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro em declaração de voto ao dizer que, nesta manhã, no programa de rádio Acorda 

Cidade, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, ao conceder entrevista, disse que os 

recursos financeiros foram repassados às empresas para que estas fizessem o pagamento 

dos salários dos profissionais da área da saúde. Por fim, registrou que o gestor municipal 

apresentava inverdades porque as empresas não tinham recebido os devidos recursos 

financeiros. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias solicitou que, ao término desta 

Sessão, também fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, aos Srs. 

Luiz Cláudio Torres da Silva e Jadson Araújo, moradores do bairro Cidade Nova. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos congratulou o ex-vereador desta Casa, Sr. 

Humberto Cedraz, ao mencionar que este coordenará o MDB juntamente com a 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira neste município. Por fim, registrou sua 

alegria pela retomada da entrega do jornal Folha do Estado da Bahia aos parlamentares. Em 

Pela Ordem, o vereador Ronaldo Almeida Caribé enalteceu o ex-vereador Humberto 

Cedraz e salientou que este fortaleceu a campanha eleitoral do Deputado Estadual Kleber 

Cristian Escolano de Almeida, popularmente conhecido como “Binho Galinha”. Na 

sequência, o edil Ivamberg dos Santos Lima assumiu a primeira Secretaria, ad hoc, e 

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

seguir: <Moções nºs 02 a 04/2023, todas de autoria do edil Sílvio de Oliveira Dias>.  Em 

Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse prestado um minuto 

de silêncio, em homenagem póstuma, à Sra. Sueli, moradora do distrito Tiquaruçu. Neste 

momento, a Presidente desta Casa solicitou que os presentes ficassem de pé para prestar um 

minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, aos Srs. Luiz Cláudio Torres da Silva, 

Jadson Araújo, Manoel Pereira, Nara Pinto de Jesus Silva e Sueli>. Nada mais havendo por 

tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às treze 

horas e nove minutos, sendo convocada outra para quarta-feira, primeiro de fevereiro do 

ano em curso, à hora regimental. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, 
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Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na 

forma regimental.      

 


