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Ata da 144ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 27 de 

dezembro de 2022. 

 

Aos vinte e sete 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 

quarta Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Emerson 

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

Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira 

Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva, Ronaldo Almeida Caribé e Sílvio de Oliveira Dias,     

compareceram os vereadores Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, José Carneiro 

Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Jurandy da Cruz Carvalho, 

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

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas 

Torres, Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador 

Marcos Antônio dos Santos Lima assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, para proceder à 

leitura da Ata da Sessão anterior, a qual não foi aprovada neste dia por falta de quórum. Em 

seguida, solicitou que o edil José Carneiro Rocha assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, 

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

a seguir: <Veto nº 015/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

Projeto de Lei nº 007/2022, de autoria do edil José Marques de Messias, que ‘Dispõe 

quanto à obrigatoriedade das empresas que participarem de licitações no âmbito do 

Município de Feira de Santana a apresentarem declaração de cumprimento da Lei Federal 

nº 10.097/2000, e dá outras providências’”. Parecer nº 090/2022, exarado pela Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, opinando pelo deferimento da tramitação 

do Projeto de Lei nº 112/2022, de autoria do Poder Executivo. Indicação nº 1.450/2022, de 

iniciativa do vereador José da Costa Correia Filho. Moção nº 084/2022, de autoria do edil 

Flávio Arruda Morais. Correspondência: Ofício s/nº, datado de 26 de dezembro do 

corrente ano e assinado pela vereadora Eremita Mota de Araújo, justificando sua ausência 

por três dias, a partir da referida data, por motivo de saúde, ao encaminhar atestado médico 
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assinado pelo Dr. Francisco Sérgio Falcão Rego>. No Horário das Lideranças 

Partidárias, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que, enquanto Presidente 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, entregou à Divisão 

Legislativa o Parecer referente à Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023, e frisou 

que esta foi encaminhada à referida comissão no dia treze de dezembro. Salientou que, 

conforme a Lei Orgânica do Município – LOM e o Regimento Interno desta Casa, 

apresentou o Parecer supracitado no prazo, de modo que a proposição poderia ser apreciada 

durante a Ordem do Dia a qualquer tempo. Registrou que alguns vereadores, inclusive 

aqueles que atuaram em diversas legislaturas, teciam comentários indevidos acerca da LOA 

e frisou que esta não foi apreciada anteriormente por conta de decisão da Mesa Diretiva, 

visto que a proposição foi encaminhada para esta Casa no mês de setembro. Acrescentou 

que respeitava as decisões de todos os parlamentares desta Casa e ressaltou que, durante a 

apreciação das matérias, a maioria tinha legitimidade e, consequentemente, êxito. Destacou 

que seus pares deveriam ler e compreender o Regimento Interno, bem como acompanhar os 

trâmites legislativos, e comentou sobre a sua trajetória de vida. Declarou que, antes de se 

candidatar, fez questão de entender a legislação vigente para não proferir discursos 

incoerentes. Saudou o ex-vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, presente na galeria desta 

Casa, e relatou que era necessário priorizar o respeito antes de afirmar que se tornou 

vereador para defender os interesses e os direitos da população da zona rural. Disse que 

compreendia a luta dos habitantes da zona rural porque enfrentou inúmeras dificuldades ao 

longo da vida, bem como registrou que trabalhou, arduamente, no campo. Enunciou que 

alguns proferiam inverdades à tribuna e destacou que, caso cometesse alguma falha, faria 

questão de se desculpar com a população. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva 

Santos (PV) cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna, que prosseguiu com 

seu discurso ao salientar que os moradores da zona rural eram negligenciados pelo poder 

público. Externou que diversas festividades que ocorriam na zona rural foram suspensas, no 

entanto, alguns vereadores não se pronunciavam a respeito disto. Mencionou a tradicional 

Festa de Reis, realizada no distrito de Tiquaruçu, ao indagar se esta também deixaria de 

ocorrer e comentou sobre a importância do evento para a população feirense. Questionou, 

ainda, se a população e os vereadores seriam convidados para discutir sobre a realização do 

citado evento e exteriorizou a importância da população da zona rural no que concernia ao 

desenvolvimento de Feira de Santana. Salientou que teve uma quantidade expressiva de 

votos no referido distrito, assim como relatou que era necessário ouvir as demandas da 

população para assegurar os direitos desta. Por fim, comentou sobre o problema relativo ao 

loteamento da zona rural e frisou que alguns vereadores apenas se interessavam em 
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permanecer nesta Casa quando deveriam se preocupar, efetivamente, com os pleitos do 

povo. Neste momento, o edil José Carneiro Rocha assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Logo após, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) 

mencionou que, provavelmente, no próximo ano, o edil José Carneiro Rocha (MDB) 

assumirá a Liderança do Governo nesta Casa e, em seguida, registrou que, há cerca de vinte 

dias, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL discutia sobre a 

organização do Reisado de São Vicente. Externou que o secretário da referida pasta, Sr. 

Jairo Alfredo Carneiro Filho, dialogou com o Sr. “Jai”, um dos responsáveis pelo citado 

evento, bem como com um agente distrital e com representantes da banda Asas Livres, 

oportunidade na qual tratou sobre as pendências relacionadas à documentação para que esta 

estivesse em consonância com as exigências da legislação vigente. Enunciou que o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho dialogou com o referido secretário acerca da organização do 

evento e informou que algumas atrações apenas precisavam assinar os contratos. Frisou, 

ainda, que a SECEL encaminhou ofícios às demais secretarias para solicitar apoio na 

realização do referido evento. Na sequência, lembrou que, nas últimas três eleições 

municipais, obteve uma quantidade expressiva de votos no distrito de Tiquaruçu e expôs 

que, ao longo de seus mandatos, fez questão de corresponder às expectativas dos habitantes 

do local. Rememorou que, há algum tempo, propiciou a primeira reunião entre o ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho e moradores do citado distrito e, com isso, diversas 

obras foram realizadas na região, entre elas, a pavimentação de ruas, construção de escolas, 

abertura de tanques, patrolamento de estradas e iluminação pública. Afirmou que as obras 

foram realizadas no distrito supracitado durante as gestões do ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho e do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Destacou que os distritos Matinha e 

Jaíba também foram beneficiados com a reforma de unidades de ensino e com a construção 

de postos de saúde e de praças. Expôs que os tratores e as caçambas adquiridos pelo 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho contribuíram com a melhoria de diversas estradas. 

Registrou que atuava, efetivamente, nos bairros e nos distritos de Feira de Santana e 

salientou que, por respeitar os moradores, era tratado de modo recíproco. Declarou que o 

Prefeito Municipal não tinha abandonado os distritos feirenses, pois seguia investindo em 

melhorias para a zona rural. Relatou que a atual gestão pública municipal apenas não 

investia, como deveria, na realização de festas populares. Em aparte, o edil José Marques 

de Messias (UB). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna disse que, 

apesar de não ter tanta popularidade, o Prefeito Municipal realizava grandes obras nos 

diversos bairros de Feira de Santana e citou, como exemplo, a ampliação de viadutos, a 

construção da Avenida Fraga Maia e da estrada Ayrton Sena, bem como mencionou a 
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construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação. Destacou que algumas 

obras, apesar de devidamente planejadas, não foram executadas em decorrência do 

orçamento e declarou que algumas destas apenas foram realizadas devido às emendas 

parlamentares destinadas pelo Deputado Federal José Nunes. Ao finalizar seu discurso, 

disse que algumas pessoas tentaram lhe prejudicar, no entanto, o povo tinha conhecimento 

do seu compromisso com Feira de Santana e ressaltou que o Prefeito Municipal será 

lembrado como um gestor que muito trabalhou por esta cidade. Em Questão de Ordem, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que o Governo Municipal não prezava pela 

comunicação, pois, até o presente momento, os habitantes da zona rural não foram 

convocados para discutir sobre a organização das festividades de fim de ano no distrito de 

Tiquaruçu. Na sequência, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) discorreu 

sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023, bem como acerca da Sessão 

Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária, 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 1.314, no Diário Oficial do Município, no dia vinte e três de 

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

última segunda-feira, dia vinte e seis de dezembro. Disse que a CFOF trabalhou, de modo 

incansável, a fim de exarar Parecer à referida matéria após análise desta. Justificou sua 

ausência na Sessão anterior ao dizer que estava elaborando o referido Parecer e, em 

seguida, mencionou o município de Itabuna ao frisar que este possuía duas emissoras de 

televisão, a Record TV Cabrália e a TV Santa Cruz, enquanto Feira de Santana apenas 

possuía a TV Subaé apesar de ter cerca de setecentos mil habitantes. Comentou que, através 

da Secretaria Municipal de Comunicação Social – SECOM, a primeira TV aberta, e com 

programação diária, foi inaugurada neste município no dia anterior. Salientou que a 

programação valorizaria a população feirense e apresentaria temas relativos às 

comunidades, assim como a TV Brasil e a extinta TVE Brasil. Destacou esperar que a 

Secretária Municipal de Comunicação Social, Sra. Renata Cardozo Maia Ribeiro, 

evidenciasse as manifestações culturais do bairro Rua Nova, bem como dos distritos 

feirenses, na TV Feira a fim de valorizar a cultura deste município. Declarou que, se a 

população desejasse, seria possível entrar em contato com a SECOM para que esta 

divulgasse, através da TV Feira, os eventos e as manifestações culturais das comunidades. 

Em aparte, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL). Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador à tribuna salientou que, aos poucos, as demandas municipais 

seriam resolvidas. Por fim, congratulou o ex-secretário municipal e servidor desta Casa, Sr. 

Valdomiro Silva, ao frisar que este, ao assumir a SECOM, também se empenhou para 
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propiciar a implantação da TV Feira. Em aparte, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB). 

Posteriormente, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UB), em tempo cedido 

pelo parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP), afirmou que um site divulgou que esta 

Casa disponibilizou recursos financeiros para conceder abono natalino aos servidores 

efetivos e comissionados, no entanto, esta decisão foi suspensa após notificação 

encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM. Declarou que o valor 

relativo ao abono natalino, após a referida notificação, será devolvido à Prefeitura 

Municipal e lamentou o fato de diversos servidores terem feito compromissos com o valor. 

Salientou, ainda, que a suspensão do abono natalino era injusta. Em seguida, destacou que a 

Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023, seguia em tramitação nesta Casa e, até o 

presente momento, não foi colocada em pauta na Ordem do Dia devido aos trâmites legais. 

Afirmou que, para si, não havia como a referida proposição ser apreciada ainda este ano e 

frisou que isto atrasava o desenvolvimento de Feira de Santana e acarretava prejuízos para a 

população. Expôs esperar que a proposição mencionada seja apreciada no início de dois mil 

e vinte e três e afirmou que, neste ano, as ações de alguns parlamentares prejudicaram o 

desenvolvimento deste município. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB). Ao 

concluir seu discurso, o orador à tribuna afirmou que ficava angustiado com a morosidade 

na apreciação da LOA, pois esta era fundamental ao desenvolvimento deste município. 

Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o terceiro Secretário desta Casa, edil Flávio 

Arruda Morais, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o parlamentar José 

Carneiro Rocha (MDB) comentou sobre o término deste período legislativo e lamentou o 

fato de alguns parlamentares não comparecerem às últimas Sessões desta Câmara 

Municipal neste ano. Declarou que se às dez horas e trinta minutos onze vereadores não 

estivessem no Plenário, não haveria Ordem do Dia. Chamou a atenção da imprensa ao dizer 

que a Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2023, ainda não foi colocada em pauta e 

externou que o Parecer a esta, exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização – CFOF, seria lido oportunamente. Disse que o Presidente da CFOF, edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL), explicou, ao longo de seu pronunciamento, sobre os prazos 

legais para a entrega dos pareceres, bem como discorreu acerca da apreciação da LOA. 

Frisou que não era possível apreciar a referida matéria no ano em curso, visto que ocorrerão 

apenas mais duas Sessões Ordinárias antes do início de dois mil e vinte e três, e mencionou 

os trâmites legislativos durante a apreciação da LOA. Destacou que não havia justificativa 

para alguns parlamentares tentarem obstruir as sessões e, em seguida, discorreu sobre a 

necessidade de apreciar o Projeto de Lei referente à alíquota previdenciária. Disse que, ao 

dialogar com o Presidente do Instituto de Previdência de Feira de Santana, Sr. Elionai 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1307 

 

RD 2022144 

Carvalho de Santana, este lhe comunicou que, se a referida proposição não fosse apreciada 

ainda este ano, os servidores municipais sofreriam consequências, pois a alíquota 

previdenciária aumentará cerca de cinco por cento no ano seguinte. Mencionou, ainda, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 042/2022, o qual versava sobre a implantação do polo do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR neste município, ao destacar que este 

poderia ser apreciado nesta Sessão. Salientou que não havia justificativas para as ausências 

dos vereadores e expôs que a população deveria ter conhecimento das ações de alguns 

parlamentares. Oportunamente, o terceiro Secretário desta Casa, edil Flávio Arruda Morais, 

no comando dos trabalhos legislativos, comentou que o orçamento era fundamental para o 

desenvolvimento deste município e salientou que a Mesa Diretiva deveria adotar as 

providências necessárias em relação aos vereadores ausentes nesta Sessão. Registrou que, 

na semana anterior, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que 

todos os vereadores comparecessem à Sessão Ordinária, convocada como Reunião 

Extraordinária, que ocorreu no dia anterior, entretanto, apenas sete parlamentares se 

fizeram presentes. Relatou que, na presente Sessão, apenas dez parlamentares estavam 

presentes e ressaltou que, aparentemente, alguns de seus pares não estavam preocupados 

com o progresso de Feira de Santana. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador 

à tribuna referiu-se aos profissionais de imprensa presentes na galeria desta Casa ao dizer 

que, após a posse da Mesa Diretiva eleita para o biênio 2023/2024, será possível ocorrer 

Sessão Ordinária no dia três de janeiro do ano subsequente a fim de discutir a LOA. Por 

fim, comentou que não era possível haver recesso parlamentar sem a apreciação da LOA e 

reiterou que, se não houver Sessão Ordinária no dia três de janeiro, seguirá ao Ministério 

Público para ingressar com uma ação contra a Mesa Diretiva empossada para o biênio 

supracitado. Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha (MDB) ressaltou que os 

vereadores de oposição e do denominado “grupo dos oito”, aparentemente, tinham feito um 

acordo para não participarem das últimas Sessões Ordinárias deste ano. Advertiu, ainda, 

que a Mesa Diretiva eleita para o biênio 2023/2024 será empossada no próximo dia dois de 

janeiro e, no dia três, haverá Sessão Ordinária, a qual contará com a sua presença. Por fim, 

reiterou que, caso contrário, irá denunciar a nova Mesa Diretiva ao Ministério Público. 

Logo após, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) disse ter ficado surpreso ao receber 

uma notificação do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, a qual orientava esta 

Câmara Municipal no que concernia à suspensão do pagamento do abono natalino aos 

servidores. Frisou que a referida notificação era resultado de uma liminar impetrada pela 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) e afirmou que o abono natalino seria de até dois 

mil reais para os servidores efetivos e de até mil reais para os comissionados ao relatar que 
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a lei determinava que esta Casa poderia fazer o pagamento destes valores se houvesse 

dotação orçamentária. Declarou que a referida parlamentar agiu de forma maldosa e 

desumana ao ingressar com a ação mencionada e salientou que o pagamento do abono 

natalino não afetaria a gestão da Mesa Diretiva eleita para o próximo biênio. Afirmou que, 

com isto, esta Casa devolverá cerca de quatrocentos mil reais à Prefeitura Municipal e 

mencionou o conselheiro Mário Negromonte, responsável pela decisão, ao afirmar que este 

tinha conhecimento de seu compromisso e de sua responsabilidade com o erário público. 

Comentou, ainda, que o referido conselheiro atuou como deputado estadual na Assembleia 

Legislativa da Bahia – ALBA junto com seu pai, Sr. Osmar Torres. Declarou que a Câmara 

Municipal de Salvador – CMS aprovou, anteriormente, um projeto de lei que versava sobre 

a concessão de abono natalino aos servidores e citou o vereador Geraldo Júnior, atual 

Presidente da CMS. Disse que, inicialmente, idealizou a concessão de um abono natalino 

no valor de cinco mil reais aos servidores deste Legislativo, no entanto, devido às demais 

despesas, alterou o valor. Reiterou que agia com responsabilidade e frisou que, diante da 

situação, não poderia conceder o abono natalino aos servidores efetivos e comissionados 

desta Casa. Em aparte, o vereador José Marques de Messias (UB). Dando continuidade ao 

seu discurso, o orador à tribuna externou que recebeu a notificação do TCM, a qual foi 

assinada pelo conselheiro Mário Negromonte e sustava o pagamento do abono natalino. 

Lamentou o fato ao reiterar que a concessão do referido abono não afetaria a gestão da 

futura Presidente deste Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo. Teceu comentários 

críticos à citada parlamentar e, em seguida, afirmou que, no dia anterior, durante uma 

reunião com os servidores efetivos, sugeriu que estes tratassem a futura Presidente desta 

Casa do mesmo modo que lhe tratavam. Mencionou um ditado popular e frisou que, no dia 

anterior, ficou emocionado com a consideração que lhe foi demonstrada pelos servidores 

efetivos ao comentar que poucas vezes em sua vida foi tratado tão bem. Destacou que a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) deveria repensar suas atitudes e tratar melhor 

todos os servidores deste Parlamento. Afirmou que, como apenas nove vereadores estavam 

presentes, não era possível aprovar as Atas das Sessões anteriores e dar início à Ordem do 

Dia. Por fim, desejou boas festas a todos e um excelente dois mil e vinte e três. 

Oportunamente, o terceiro Secretário, vereador Flávio Arruda Morais, ainda no comando 

dos trabalhos legislativos, enalteceu a administração do Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, e lamentou a suspensão do pagamento do abono natalino aos 

servidores deste Legislativo. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias (UB) 

solicitou que a presente Sessão fosse suspensa por vinte minutos a fim de realizar uma 

reunião com os vereadores presentes. Entretanto, em seguida, declinou do pleito. No 
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momento destinado ao Grande Expediente, o vereador José Marques de Messias (UB) 

declarou que a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) assumirá a Presidência desta 

Casa no dia dois de janeiro de dois mil e vinte e três e destacou esperar que esta dialogasse 

com todos os parlamentares ao longo de sua gestão. Expôs que, neste ano, diversas obras de 

pavimentação foram realizadas no distrito de Humildes, em especial, na comunidade 

denominada “Bom Viver, e comentou sobre a necessidade de realizar um evento na região 

para divulgar os feitos da Prefeitura Municipal. Afirmou que, na localidade denominada 

“Terra Dura”, também foi propiciada a recuperação asfáltica das vias, pois o período 

chuvoso e os veículos que transitavam na região destruíram as estradas. Declarou que a Rua 

B, localizada no loteamento Leopoldina, passou por recuperação asfáltica, assim como a 

via que concedia acesso à “Escola da Amizade”. Em aparte, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL). Dando continuidade ao seu discurso, o orador à tribuna afirmou que, 

constantemente, solicitava ao poder público municipal a realização de obras com o objetivo 

de beneficiar a população feirense e frisou que o Deputado Federal José Nunes destinou 

diversas emendas parlamentares para Feira de Santana. Registrou que era favorável às 

matérias que tinham por objetivo beneficiar o povo feirense. Em aparte, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (UB). Ao prosseguir com seu pronunciamento, o orador à tribuna 

declarou que, nas últimas eleições, destinou voto para o Senador Otto Alencar e aproveitou 

a oportunidade para parabenizá-lo pelo trabalho prestado à sociedade baiana. Em seguida, 

afirmou que não sabia se seguiria filiado ao União Brasil – UB no próximo ano e 

mencionou a possibilidade de migrar para o Partido Social Democrático – PSD. Em aparte, 

o edil Fernando Dantas Torres (PSD). Ao concluir seu pronunciamento, o vereador José 

Marques de Messias (UB) declarou que ainda teria tempo para discutir sobre filiação 

partidária. Logo após, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) referiu-se ao 

pronunciamento feito pelo orador que lhe antecedeu à tribuna ao afirmar que este 

conquistou diversos benefícios para o distrito de Humildes. Em seguida, refletiu sobre o seu 

trabalho enquanto parlamentar ao longo deste ano e destacou que sentia-se honrado por ter 

visitado diversas localidades a fim de conhecer as demandas do povo feirense e 

corresponder às expectativas daqueles que, nas últimas eleições municipais, lhe destinaram 

voto. Declarou que, apesar do empenho, não conseguiu realizar tudo que planejava e 

externou que as proposições pendentes nesta Casa não seriam apreciadas neste ano devido à 

ausência dos vereadores. Salientou que alguns destes tinham compromissos agendados para 

esta semana, bem como afirmou que outros não comparecerão à Sessão Ordinária do dia 

seguinte e, com isso, dificilmente haverá quórum para apreciação dos projetos. Expôs 

acreditar que, a partir do dia dois de janeiro do ano subsequente, não haverá dificuldade 
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para apreciar as proposições pendentes. Salientou que, no próximo biênio, fará parte da 

Mesa Diretiva como segundo Secretário e frisou que incentivará a harmonia entre os 

parlamentares a fim de assegurar o desenvolvimento deste município. Registrou que, a 

partir do próximo ano, era necessário priorizar as ações que tivessem por objetivo 

beneficiar o povo feirense. Informou que, por conta de alguns compromissos, não estará 

presente nas demais Sessões Ordinárias que ocorrerão nesta semana e expressou a sua 

alegria por tudo que conseguiu executar neste ano. Disse que, ao contrário de parlamentares 

que apenas divulgavam vídeos nas redes sociais para evidenciar os problemas deste 

município, empenhava-se para resolvê-los. Em seguida, afirmou que, em dois mil e vinte e 

três, seguirá trabalhando para corresponder às expectativas da população de Feira de 

Santana e desejou que, no próximo biênio, os parlamentares prezassem pelo diálogo. Em 

aparte, o edil Jurandy da Cruz Carvalho. Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à 

tribuna expôs a importância de os edis iniciarem o próximo período legislativo de maneira 

harmoniosa e destacou que sempre atuará como conciliador nesta Casa. Na sequência, o 

terceiro Secretário, vereador Flávio Arruda Morais, no comando da Mesa Diretiva, 

convidou o edil Marcos Antônio dos Santos Lima para ocupar a primeira Secretaria, ad 

hoc, e proceder à leitura do Parecer nº 088/2022, exarado pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização (CFOF), favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária n/nº 

091/2022, que “Estima receita e fixa as despesas do município de Feira de Santana para o 

exercício financeiro de 2023”. Em razão da falta de quórum para apreciação das matérias 

aptas à Ordem do Dia, o terceiro Secretário desta Casa, edil Flávio Arruda Morais, declarou 

encerrada a presente Sessão, às dez horas e trinta e dois minutos, sendo convocada outra 

para amanhã, dia vinte e oito de dezembro do ano em curso, à hora regimental, com a 

seguinte pauta: <matérias aptas à apreciação>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento 

de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


