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Ata da 1ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana para Posse da Mesa 

Diretiva Biênio 2023/2024, 

referente à 1ª Etapa, do 3º 

Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 02 de janeiro de 

2023. 

 

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

nove horas e trinta e quatro 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 primeira Sessão Solene referente à primeira 

Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, de acordo com o 

artigo 9°, parágrafo 3°, do Regimento Interno desta Casa, para empossar a 

nova Mesa Diretiva/Biênio 2023/2024, eleita durante a 66ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2022, em conformidade com o 

parágrafo 2° do supracitado artigo, alterado pela Resolução 536/2022. A 

Mesa de Honra desta Sessão Solene foi composta pelo Vereador Fernando 

Dantas Torres, que, amparado pelo Regimento Interno desta Casa, 

conduziu à referida Mesa o Excelentíssimo Dr. Colbert Martins da Silva 

Filho, Prefeito Municipal de Feira de Santana; o Exmo. Dr. Antônio 

Augusto Graça Leal, Procurador Geral do Município de Feira de Santana e 

os Exmos. Vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa e Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira. A esta Sessão de Posse também compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, 

Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos 

Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Ronaldo Almeida Caribé, 
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Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos, além de demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas, os quais foram 

conduzidos ao Plenário e cujos nomes encontram-se listados no Roteiro do 

Cerimonial desta Casa e arquivado em seus Anais. Prosseguindo, na forma 

regimental, foi ouvida a execução do Hino Nacional Brasileiro, após o que 

o Vereador Fernando Dantas Torres, atendendo ao artigo 9°, parágrafo 3°, 

do Regimento Interno desta Casa, convidou os vereadores eleitos na 66ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2022, para serem 

empossados nos cargos que irão compor a Mesa Diretiva/Biênio 

2023/2024, sendo eles: Presidente: Vereadora Eremita Mota de Araújo; 1° 

Vice-Presidente: Vereador Fernando Dantas Torres; 2° Vice-Presidente: 

Vereador Josse Paulo Pereira Barbosa; 3° Vice-Presidente: Vereador 

Ronaldo Almeida Caribé; 1ª Secretária: Vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira; 2º Secretário: Vereador Valdemir da Silva Santos e 3° 

Secretário: Vereador Edvaldo Lima dos Santos, que, em seguida, foram por 

ele declarados empossados. Prosseguindo, o Vereador Fernando Dantas 

Torres também convidou o Vereador Flávio Arruda Morais para, de acordo 

com a nova redação do Artigo 5° da Resolução 386/2001, que institui o 

Código de Ética desta Casa, tomar posse no cargo de Corregedor, para o 

qual foi eleito na 66ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de junho de 

2022. Vale registrar que, oportunamente, a Vereadora Eremita Mota de 

Araújo, Presidente desta Casa, assumiu o comando da Mesa e o transferiu, 

momentaneamente, à primeira Secretária, Vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira. Na sequência, franqueou-se a palavra à Vereadora 

Eremita Mota de Araújo, Presidente desta Casa eleita para o Biênio 

2023/2024, a qual, após cumprimentar a todos os presentes, fez a leitura de 

um versículo bíblico e de seu discurso, o qual mencionava a sua trajetória 

política e registrava que, pela primeira vez, uma mulher assumirá a 

presidência desta Casa Legislativa. Discorreu, ainda, sobre as adversidades 

que enfrentou ao longo da vida, assim como mencionou seus filhos, os 

quais se encontravam no Plenário desta Casa e eram fundamentais em sua 

vida. Salientou que, ao longo de seus mandatos, tentou ser coerente e 
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manter suas convicções ao identificar-se com princípios partidários. 

Registrou que, enquanto Presidente desta Casa, adotará posicionamentos 

coerentes e comentou, brevemente, sobre o processo eleitoral ao frisar que 

respeitará as convicções de seus pares, bem como construirá uma relação 

de respeito e valorização profissional com os servidores efetivos, pautada 

nos princípios constitucionais. Referiu-se à imprensa feirense ao frisar que 

construirá uma relação transparente com esta a fim de expor as decisões 

desta Casa ao povo de Feira de Santana. Discorreu sobre o fato de esta 

Casa ser essencial à manutenção da sociedade e relatou que fará questão de 

construir uma relação de respeito com o Poder Executivo, mantendo, no 

entanto, a independência deste Parlamento. Comentou, brevemente, sobre 

as atribuições dos parlamentares ao frisar que estes eram responsáveis por 

fiscalizar as ações do Poder Executivo. Referiu-se aos seus pares ao 

salientar que sua gestão terá por objetivo assegurar a participação popular e 

citou, novamente, trechos bíblicos ao pedir a Deus sabedoria para conduzir 

esta Casa Legislativa. Por fim, agradeceu a todos pela confiança que lhe foi 

depositada e desejou um excelente dois mil e vinte e três para todos. 

Posteriormente, a Presidente desta Casa, Vereadora Eremita Mota de 

Araújo, reassumiu o comando da Mesa de Honra e, em seguida, na forma 

regimental, foi ouvida a execução do Hino a Feira de Santana, após o que, 

nada mais havendo, a Presidente declarou encerrada esta Sessão Solene, 

lembrando que, amanhã, dia 03 de janeiro do ano em curso, às oito horas e 

trinta minutos, ocorrerá Sessão Ordinária a fim de apreciar as matérias 

aptas à votação. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus 

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

assinada. 

 

 

 


