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Ata da 1ª 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 03 de 

janeiro de 2023. 

 

 

Aos três 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 primeira Sessão Ordinária, 

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

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, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento 

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

presente Sessão e comunicou que após esta poderiam ocorrer Reuniões Extraordinárias, 

quantas fossem necessárias, conforme artigos 211, 212 e 213 do Regimento Interno, com o 

objetivo de apreciar as matérias aptas à votação. Posteriormente, a Presidente solicitou que 

o vereador Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário, procedesse à leitura da Ata da 

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

dos edis presentes. Em seguida, a Presidente Eremita Mota de Araújo submeteu à 

apreciação plenária as Atas das Sessões Ordinárias de nºs 142ª, 143ª, 144ª, 145ª e 146ª, 

referentes à 2ª Etapa, do 2º Período da 19ª Legislatura sendo aprovadas pela unanimidade 

dos edis presentes. Logo após, a sessão foi suspensa por alguns minutos para deliberação da 

composição das Comissões Permanentes desta Casa Legislativa de acordo com os artigos 

47 e seguintes do Regimento Interno. Retomando a sessão, a presidente Eremita Mota de 

Araújo concedeu em Pela Ordem ao parlamentar José Carneiro, o qual questionou se a 

reunião ocorrida anteriormente tratou também sobre a obrigatoriedade de atender a 

proporcionalidade entre os partidos na composição das comissões. Em Pela Ordem, o edil 

Ronaldo Almeida Caribé disse que, em outras oportunidades, já houve consenso entre os 

vereadores com relação à composição das comissões, bem como comentou sobre a 
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necessidade de os edis evitarem discussões desnecessárias e terem bom trato entre os pares, 

mencionando também a forma como o edil Luiz Augusto de Jesus tratou o Gerente 

Legislativo desta Casa, Dr. Eduardo Pimentel. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus registrou que foi o primeiro a aplaudir a presidente após seu discurso no dia 

anterior quando esta afirmou que trataria os vereadores da mesma maneira, o que já não 

houve hoje, visto que a reunião ocorreu apenas com a presença de nove vereadores e mais 

três de oposição. Ainda disse que o Regimento Interno orienta à maioria indicar os nomes 

que devem participar da eleição das comissões. Em Pela Ordem, o parlamentar Sílvio de 

Oliveira Dias disse não lembrar que o Regimento Interno trata sobre proporcionalidade na 

formação das comissões ao tempo em que solicitou que o setor Legislativo sanasse a 

dúvida. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro manifestou desejo de fazer parte da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Oportunamente, a presidente 

informou que neste momento os edis deveriam apenas se inscrever em uma ou duas 

comissões. Em Pela Ordem, o vereador Ronaldo Almeida Caribé mencionou que desejava 

participar da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio 

Ambiente – COUIAMA. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro pediu aos 

colegas que fizessem inscrição junto à vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

primeira secretária, a fim de primarem pela organização. Também comentou que os pares 

podiam tirar dúvidas junto à presidência, mesmo porque em um momento oportuno da 

reunião foi solicitada a presença dos colegas governistas, no entanto estes não 

compareceram. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

orientou os colegas a falarem ao microfone em qual comissão gostariam de se inscrever. 

Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus questionou se os edis poderiam se inscrever 

em mais de uma comissão, ao que a Presidente respondeu que podiam se inscrever em 

duas. Em Pela Ordem, o vereador José Marques de Messias disse que queria continuar na 

CCJR (Comissão de Constituição Justiça e Redação). Em Pela Ordem, o edil José da 

Costa Correia Filho manifestou desejo de presidir a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização – CFOF. Em resposta, a Presidente informou que neste momento os edis 

estavam apenas se inscrevendo como membros e somente depois seria definido os 

Presidentes e Vices, o que foi corroborado pela primeira secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira. Por fim, o edil José da Costa Correia Filho se inscreveu na 

CFOF e na COUIAMA (Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente). Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha 

solicitou suspensão da sessão por dez minutos a fim de que todos os vereadores entrassem 

em consenso com relação às comissões. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

3 

 

RD 202301 

discordou do pedido do colega e disse que basta que os edis se inscrevam no plenário para 

dar continuidade à sessão e realizar a votação. Logo após, este se inscreveu na CCJR. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva Santos disse que houve inicialmente uma 

reunião com um grupo de vereadores e, posteriormente, os demais vereadores foram 

convidados a participar, no entanto estes preferiram não comparecer. Em Pela Ordem, o 

edil Flávio Arruda Morais discordou da fala do colega. Na sequência, os edis procederam 

às inscrições para concorrerem à composição das comissões permanentes da Casa, ficando 

as comissões com os seguintes candidatos: Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 

Emerson Costa dos Santos, José Carneiro Rocha, Marcos Antônio dos Santos Lima, 

Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias; Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização – Emerson Costa dos Santos, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Marcos Antonio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio 

Oliveira Lima e José Marques de Messias; Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 

Municipal, Agricultura e Meio Ambiente – Luiz Ferreira Dias, Ronaldo Almeida Caribé e 

Valdemir da Silva Santos; Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto – Luiz 

Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Sílvio de Oliveira Dias; Comissão de Educação 

e Cultura – Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro e Flávio Arruda Morais e 

Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher – 

Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa. Vale destacar 

que posteriormente houve mudanças nesta configuração a pedido de alguns vereadores. 

Oportunamente, o edil Luiz Augusto de Jesus sinalizou que não poderia se inscrever por 

ainda ser o Líder do Governo nesta Casa. Oportunamente, em Pela Ordem, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira observou que a CEC (Comissão de Educação e 

Cultura) tinha apenas dois inscritos, momento em que o edil Flávio Arruda Morais se 

candidatou, como já foi escrito anteriormente. Em Pela Ordem, o vereador Sílvio de 

Oliveira Dias perguntou quantas comissões já estavam com três inscritos, sugeriu que estas 

fossem logo votadas e posteriormente fossem feitas as devidas adequações sobre as outras. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus questionou à presidência se no 

ofício que o prefeito encaminhou para esta Casa indicando seu nome como líder do governo 

constava que o término da sua função seria quando findasse o mandato do ex-presidente 

Fernando Dantas Torres. Solicitou também registrar em ata que só não se inscreveu nas 

comissões porque o gerente do Setor Legislativo disse que ele não podia. Em resposta, a 

presidente Eremita Mota de Araújo respondeu que o nome do edil supracitado como líder 

do governo estava vigente até o prefeito encaminhar outro ofício. Oportunamente, o edil 

Luiz Augusto de Jesus manifestou desejo de participar da CCJR e questionou qual artigo do 
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Regimento Interno informa que o líder do governo da gestão anterior não pode participar de 

comissões. Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, em 

resposta ao edil Sílvio de Oliveira Dias, disse que as comissões que já tinham três membros 

inscritos são a Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Saúde, Assistência Social e 

Desporto e Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção 

à Mulher. Logo após, a sessão foi suspensa por alguns minutos. Prosseguindo, às doze 

horas e um minuto a Presidente Eremita Mota de Araújo reabriu a sessão. Em Pela Ordem, 

o edil José Carneiro Rocha (MDB) renunciou a sua candidatura a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

renunciou o mandato de Vice-Liderança do Governo, entregando à Mesa o Ofício referente 

a esta informação e declarou que gostaria de participar da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Desta forma, a 

Presidente Eremita Mota de Araújo solicitou que a primeira Secretária, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira processe a leitura dos Ofícios nºs 01 e 02/2023, datados de dois de 

janeiro do corrente ano e assinados pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, os quais 

respectivamente indicam o nome do vereador José Carneiro Rocha, filiado ao MDB, para 

assumir o papel de Líder do Governo e indica o vereador Luiz Augusto de Jesus, filiado ao 

Partido União Brasil, para assumir o papel de Vice Líder do Governo. Continuando, a 

primeira Secretária procedeu à leitura do Ofício s/n assinado pelo vereador Luiz Augusto 

de Jesus, datado de 03 de janeiro do corrente ano, renunciando o mandato de Vice-Líder do 

Governo com o objetivo de participar das Comissões temáticas desta Casa. Em Pela 

Ordem, os edis Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), Luiz Augusto de Jesus (UB) José da 

Costa Correia Filho (Patriota) questionaram se estavam realmente inscritos nas Comissões 

solicitadas, tendo obtido a resposta pela primeira Secretária de que sim, constando seus 

nomes nas cédulas de votação. Desta forma, iniciou-se o processo de votação escrutínio 

secreto, mediante cédula. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando 

dos trabalhos, solicitou aos edis Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Valdemir da Silva 

Santos e Ivamberg dos Santos Lima que compusessem comissão para averiguação das 

cédulas de votação. Após a apuração, o edil Ivamberg dos Santos Lima declarou que os 

vereadores Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira e José Carneiro Rocha estariam impedidos de participar das comissões tendo 

em vista ocuparem respectivamente os cargos de Presidente, Vice-Presidente, primeira 

Secretária e Líder do Governo. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres 

solicitou adiamento desta votação e sugeriu que a Presidente procedesse uma consulta à 

procuradoria por acreditar que esta eleição deva ser feita por indicação dos partidos. 
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Afirmou que em Brasília o partido que tem mais deputados indica os membros para as 

Comissões. Em resposta, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou que prosseguiria 

com a votação com base no artigo 46 do Regimento Interno. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres afirmou que entraria na justiça contra a referida votação. Em Pela 

Ordem, o edil Fernando Dantas Torres solicitou que fosse registrada em ata a solicitação 

de adiamento da referida votação, pois segundo ele não está sendo respeitada a 

proporcionalidade dos partidos. Continuando, afirmou que o artigo 47 do Regimento 

Interno diz que a votação é feita pela proporção dos partidos, desta forma os partidos MDB, 

União Brasil e PT deveriam ter maior representatividade. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo 

Almeida Caribé discorreu que a justiça teria que ser acionada contra todas as eleições de 

comissões, pois estas nunca levaram em consideração a proporcionalidade dos partidos. 

Prosseguindo o vereador Ivamberg dos Santos declarou o resultado da apuração dos votos, 

os quais serão descritos a posteriori quando se constatou de forma completa o resultado 

final desta eleição, tendo em vista que neste momento alguns edis ficaram sem comissão e 

outros constavam em mais de uma comissão. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas 

Torres solicitou que constasse em ata que os edis Marcos Antônio dos Santos Lima, 

Petrônio Oliveira Lima, Luiz Augusto de Jesus e José Marques de Messias não estavam 

participando de nenhuma Comissão. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

destacou que mesmo que o vereador esteja fora se o seu partido tiver alguma representação, 

então é válido. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais afirmou que abriria mão de 

sua participação na Comissão de Educação e Cultura. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Ferreira Dias renunciou sua participação na Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 

Municipal, Agricultura e Meio Ambiente. Em Pela Ordem, o edil Marcos Antônio dos 

Santos Lima afirmou que o partido União Brasil é a segunda maior bancada da Casa e não 

está participando de nenhuma Comissão até o momento. Em Pela Ordem, o edil Marcos 

Antônio dos Santos Lima declarou que alguns vereadores ficaram em duas comissões e 

outros em nenhuma, com isto, sugeriu que quem está em duas comissões saísse e abrisse 

espaço para os demais. Em resposta, a vereadora Eremita Mota de Araújo declarou que a 

decisão é do plenário. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que 

renunciaria a Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e 

Proteção à Mulher. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima declarou que devido 

às renuncias abriu-se uma vaga na Comissão de Educação e Cultura, uma vaga na 

Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente, e 

duas vagas na Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e 

Proteção à Mulher, faltando os edis José Marques de Messias, Marcos Antônio dos Santos 
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Lima, Petrônio Oliveira Lima e Luiz Augusto de Jesus se posicionassem sobre quais 

comissões gostariam de entrar. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres solicitou 

que os edis cujos partidos não foram contemplados renunciem para que a votação seja 

encaminhada à justiça, pleito apoiado pelo edil José da Costa Correia Filho. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha declarou que a proporcionalidade deveria ser 

respeitada na composição das comissões, não estando correta a forma como a eleição está 

sendo feita, desta forma, solicitou que estes edis renunciassem. Oportunamente, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo declarou que a eleição é legítima. Em Pela Ordem, o vereador 

Ronaldo Almeida Caribé afirmou que as eleições das comissões nunca ocorreram da forma 

como o edil José Carneiro Rocha declarou. Em Pela Ordem, o Jhonatas Lima Monteiro 

afirmou que não há dúvidas de que a eleição é individual e que esta deve considerar a 

proporcionalidade como resultado, sendo esta respeitada à medida que todos os vereadores 

participem de pelo menos uma comissão, posteriormente procedeu à leitura do artigo 47 do 

Regimento Interno. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota de Araújo afirmou que 

indicaria o nome dos edis remanescentes para as comissões com vagas. Em Pela Ordem, o 

vereador Silvio de Oliveira Dias afirmou que entende que a obrigatoriedade de participar da 

comissão não é da Mesa, mas sim de cada vereador, sendo que, se este não quer participar, 

a corregedoria deverá interceder e apurar, podendo até punir. Acrescentou que a Comissão 

que não tiver três membros poderá não funcionar. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos afirmou que em outra ocasião quando ocorreu votação para as comissões, 

sobrou para ele a Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e 

Proteção à Mulher, a qual não tinha interesse de participar e o Presidente à época afirmou 

que ele não poderia ficar de fora, constando seu nome. No entanto, ele teve a prerrogativa 

de renunciar. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias declarou que sobre as 

comissões que não possuem número mínimo de três vereadores, pode-se fazer novas 

eleições para estas, cabendo a corregedoria abrir processo posteriormente para saber o 

porquê do vereador não querer participar, não cabendo persistir na confusão, podendo o 

edil renunciar a comissão posteriormente. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo solicitou que os edis que não constavam em comissões se candidatassem para as 

opções remanescentes. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias declarou que 

ficaria na Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio 

Ambiente. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima afirmou que ficaria com a 

Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de Obras. Em Pela Ordem, o edil Luiz 

Augusto de Jesus afirmou que se inscreveria, mas ressaltou que não concordava com o 

procedimento realizado para a eleição, pois não foi respeitada a proporcionalidade, no 
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entanto se inscreveu na Comissão de Educação e Cultura. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa e Jhonatas Lima Monteiro se inscreveram na Comissão de Direitos 

Humanos. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo conferiu a lista de inscritos 

como: o vereador Jhonatas Lima Monteiro se inscreveu na Comissão de Direitos humanos, 

o vereador José Marques de Messias na Comissão de Obras, Luiz Augusto de Jesus na 

Comissão de Educação e Cultura, vereador Marcos Antônio dos Santos Lima nas 

Comissões de Educação e Obras, e Petrônio Oliveira Lima nas Comissões de educação e 

obras. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que gostaria que seu 

nome constasse na Comissão de Direitos Humanos. Logo após, às treze horas e onze 

minutos a Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos a fim de que fossem 

providenciadas as cédulas de votação. Reaberta a sessão às treze horas e quarenta e nove 

minutos, a Presidente Eremita Mota de Araújo distribuiu cédulas para os vereadores 

votarem apenas nas vagas que estavam em aberto, sendo que havia apenas uma vaga para a 

Comissão de Educação e Cultura, uma vaga para a Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente e duas vagas para a Comissão de 

Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher. Após a votação 

nas cédulas, a presidente solicitou que os vereadores Valdemir da Silva Santos, Ivamberg 

dos Santos Lima e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira apurassem os votos, momento em 

que se constatou que o edil Petrônio Oliveira Lima foi o mais votado para compor a 

Comissão de Educação e Cultura, o vereador José Marques de Messias para a Comissão de 

Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher e os 

parlamentares Luiz Augusto de Jesus e Marcos Antônio dos Santos Lima para a Comissão 

de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher. Em Pela 

Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos informou que a Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização definiu a ocupação de seus membros da seguinte forma: 

Presidente – Jurandy da Cruz Carvalho, Vice-Presidente – Pedro Cícero Marcênio Silva e 

Membro – Emerson Costa dos Santos. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias 

comunicou que, após deliberação, a composição da Comissão de Saúde, Assistência Social 

e Desporto ficou assim definida: Presidente – Sílvio de Oliveira Dias, Vice-Presidente – 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Membro – Luiz Ferreira Dias. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos informou que a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ficará composta da seguinte maneira: Presidente – Edvaldo Lima dos Santos, 

Vice-Presidente – Valdemir da Silva Santos e Membro – Emerson Costa dos Santos. Em 

Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé comunicou que a Comissão de Obras, 

Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente ficou definida assim: 
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Presidente – Ronaldo Almeida Caribé, Vice-Presidente – José Marques de Messias e 

Membro – José da Costa Correia Filho. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva 

Santos opinou que o colega José Marques de Messias cobrará incansavelmente o 

Superintendente de Operações e Manutenção, Sr. João Vianey. Na sequência, em Pela 

Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima fez o registro da composição das Comissões 

Permanentes desta Casa, ficando da seguinte maneira:  Comissão de Educação e Cultura: 

Presidente: Jhonatas Lima Monteiro, Vice-Presidente – Petrônio Oliveira Lima e Membro – 

Ivamberg dos Santos Lima; Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Presidente – 

Edvaldo Lima dos Santos, Vice-Presidente – Valdemir da Silva Santos e Membro – 

Emerson Costa dos Santos; Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização: Presidente 

– Jurandy da Cruz Carvalho, Vice-Presidente – Pedro Cícero Marcênio Silva e Membro – 

Emerson Costa dos Santos; Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente: Presidente – Ronaldo Almeida Caribé, Vice-Presidente – 

José Marques de Messias e Membro – José da Costa Correia Filho; Comissão de Saúde, 

Assistência Social e Desporto: Presidente – Sílvio de Oliveira Dias, Vice-Presidente – 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Membro – Luiz Ferreira Dias e Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher: Presidente – Luiz 

Augusto de Jesus, Vice-Presidente – Flávio Arruda Morais e Membro – Marcos Antonio 

dos Santos Lima. Logo após, a presidente Eremita Mota de Araújo homologou o resultado 

das comissões eleitas pelo plenário e solicitou que fosse constado em ata. Nada mais 

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

Sessão, às quatorze horas e doze minutos, sendo convocada outra logo em seguida de 

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

matérias aptas à votação. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de 

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

regimental.       
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Ata da 2ª 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 as matérias aptas à 

votação, referente à 1ª Etapa, do 3º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada no 

dia 03 de janeiro de 2023. 

 

 

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

treze 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 segunda Sessão 

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

213 do Regimento Interno com o objetivo de apreciar as 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 Flávio Arruda Morais, 

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

dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 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, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo 

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

declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a Primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, procedesse à leitura do Projeto de Lei nº 01/2023, que 

“Revoga expressamente as Leis Municipais nº 4.111/2022 e 4.112/2022, que concedem 

abono natalino, em pecúnia, aos servidores efetivos, comissionados, assessores, ocupantes 

de cargo de provimento temporário e que estejam à disposição da Câmara Municipal, bem 

como alteram a tabela de vencimentos dos cargos efetivos, em flagrante ofensa ao art. 21 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, e dá outras providências”, em seguida, a Presidente 

encaminhou o referido Projeto às Comissões. Prosseguindo, durante a Ordem do Dia 

foram apreciadas as seguintes proposições <. Em Segunda Discussão, Projeto de Emenda 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

10 

 

RD 202302 

à Lei Orgânica nº 121/2022 de autoria de diversos edis, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos vereadores presentes. Prosseguindo, em Primeira Discussão, a 

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

parágrafos, do Regimento Interno desta Casa, Lei Orçamentária Anual nº 091/2023, 

com Parecer da CFOF, teve Parecer aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em 

discussão da matéria fizeram uso da palavra os vereadores Jurandy da Cruz Carvalho e 

Jhonatas Lima Monteiro. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro declarou que 

devido à extensão da sessão anterior e em respeito aos trâmites da LOA, seria importante 

reduzir o tempo de fala dos oradores. Continuando, afirmou que se proporia a discursar, 

assim como informou que já havia acordado com o Presidente da CFOF sobre a 

possibilidade deste falar em nome do governo e assim pudessem ser realizadas a Primeira e 

a Segunda Discussão da LOA, proposta que foi aprovada por unanimidade dos edis 

presentes. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha afirmou que o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho está autorizado a falar em nome do governo. Em Pela Ordem, o vereador Pedro 

Cícero Marcênio Silva solicitou chamada nominal. Desta forma, foi realizada chamada 

nominal pela Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, na qual se 

constatou a ausência dos edis Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais e Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Oportunamente, o edil Ronaldo Almeida Caribé solicitou que constasse 

em ata a informação de que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa realizou uma cirurgia 

recente e por questão de saúde precisou se ausentar desta sessão. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos declarou que o valor constado na LOA para os gastos do 

município para 2023 é de R$ 1.963.320.508,00 reais. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho afirmou que amanhã a partir das 9h da manhã dois técnicos estarão aqui 

nesta Casa para prestar esclarecimentos sobre a LOA>. Nada mais havendo por tratar, a 

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

e trinta e oito minutos, sendo convocada outra logo em seguida de acordo com os artigos 

211, 212 e 213 do Regimento Interno, com o objetivo de apreciar as matérias aptas à 

votação. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta Casa, 

lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       
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Ata da 3ª 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 as matérias aptas à 

votação, referente à 1ª Etapa, do 3º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada no 

dia 03 de janeiro de 2023. 

 

 

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

quarenta 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 terceira Sessão 

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

213 do Regimento Interno com o objetivo de apreciar as 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 Flávio Arruda Morais, 

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

dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 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, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo 

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

declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a Primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, procedesse à leitura das matérias a serem apreciadas na 

Ordem do Dia: < Em Segunda Discussão, a Elaboração Legislativa Especial, de acordo 

com os Artigos 375, 376 e 378 e seus parágrafos, do Regimento Interno desta Casa, Lei 

Orçamentária Anual nº 091/2023. Em discussão a referida matéria fizeram uso da palavra 

os edis Luiz Augusto de Jesus, Ivamberg dos Santos Lima, Marcos Antônio dos Santos 

Lima, Jhonatas Lima Monteiro e Jurandy da Cruz Carvalho. Em Pela Ordem, o edil José 

da Costa Correia Filho questionou qual o prazo para apresentação de emendas, obtendo a 

resposta de que seria nesta quinta e sexta-feira. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo afirmou que na data de amanhã, quarta-feira, o setor Legislativo viabilizará alguém 
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da procuradoria para passar informações e retirar dúvidas sobre as emendas ao 

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

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

amanhã, dia quatro de janeiro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta < 

matérias aptas à votação>. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de 

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

regimental.       

 

 

 

 

 

 

 

 


