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Ata da 5ª 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 05 de 

janeiro de 2023. 

 

Aos cinco 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 quinta 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, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Josse Paulo Pereira Barbosa e Sílvio de Oliveira Dias compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Eremita Mota de Araújo, José Carneiro Rocha, José 

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

de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio 

Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé e Valdemir da Silva Santos. 

Amparado pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou do vereador Valdemir da Silva Santos, 

segundo Secretário, a leitura da Ata da Sessão anterior que, submetida à apreciação 

plenária, foi aprovada pela unimidade dos edis presentes. As atas das três sessões anteriores 

(1ª, 2ª e 3ª) que não haviam sido aprovadas por falta de quórum, também foram aprovadas. 

Em seguida, solicitou do terceiro Secretário, o vereador Edvaldo Lima dos Santos, a leitura 

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

de Lei n/nº 117/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que: “Autoriza o Poder Executivo a 

conceder ajuda de custo aos médicos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo 

Brasil (PMPB) e dá outras providências”. Correspondências: Ofício nº 01/2023, datado de 

quatro de janeiro do ano em curso e assinado pela Sra. Nina Paula Costa de Oliveira, 

Controladora Geral do Município, informando a relação das Organizações da Sociedade 

Civil autorizadas na firmar parceria com o Município em 2023. OF. SMT/Nº 001/2023, 

datado de quatro de janeiro do ano em curso e assinado pelo Sr. Cleudson Santos Almeida, 

Diretor Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, encaminhando 

para esta Egrégia Casa da Cidadania a documentação relativa à Receita e Despesa da 

referida Superintendência, referente ao mês de novembro/2022>. Neste momento, a 
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Presidente da Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, consultou os parlamentares quanto 

à supressão do Horário das Lideranças Partidárias e do Grande Expediente, além da 

possibilidade do encerramento da presente Sessão para dar continuidade à apresentação das 

Emendas à Elaboração Legislativa Especial – Lei Orçamentária Anual, exercício 2023, de 

acordo com os Artigos 375, 376, 378 e parágrafos, do Regimento Interno desta Casa. Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) concordou com as supressões e com o 

encerramento da Sessão. Sendo assim, com a apreciação plenária, aprovou-se a supressão 

do Horário das Lideranças Partidárias e do Grande Expediente, decidindo-se pelo 

encerramento da Sessão, com unanimidade dos edis presentes. Oportunamente, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) solicitou que seus pares apresentassem as 

emendas com celeridade para que as comissões competentes exarassem os devidos 

Pareceres. Nada mais havendo por tratar, a Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, às oito horas e cinquenta e nove minutos, sendo convocada outra para a próxima 

terça-feira, dia dez 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.       

 


