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Ata da 14ª 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 19 de 

janeiro de 2023. 

 

Aos dezenove 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 quarta Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcênio 

Silva, Sílvio de Oliveira Dias e 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, Jurandy da 

Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira 

Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima e Ronaldo Almeida Caribé. 

Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

primeira Secretária desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e comunicou que após 

esta sessão haverá outras, tantas quantas forem necessárias, como Reuniões 

Extraordinárias, com o objetivo de apreciar o Projeto de Lei nº 091/2022 – LOA. Logo 

após, solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos Santos, terceiro Secretário, procedesse à 

leitura das Atas das Sessões anteriores, as quais foram submetidas à apreciação plenária e 

aprovadas pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, a primeira Secretária 

comunicou ao plenário a suspensão da presente sessão até às dez horas e trinta minutos a 

fim de que os edis apresentassem, neste interstício, Requerimentos relativos à LOA ao setor 

Legislativo da Casa. Reaberta a sessão, às dez horas e trinta e nove minutos, a Presidente 

Eremita Mota de Araújo concedeu a palavra ao vereador José Carneiro Rocha, em Pela 

Ordem, o qual apresentou um Requerimento solicitando que algumas Emendas que já 

possuem Pareceres exarados fossem discutidas em plenário. Em resposta, a Presidente 

afirmou que o edil poderia apresentar o Requerimento quando a matéria estivesse em 

tramitação. Na sequência, a Presidente informou que a apreciação do Projeto de Lei nº 

091/2022 – LOA seria adiada para a próxima terça-feira, em razão de as comissões 

precisarem de mais tempo para retificar os Pareceres a algumas Emendas. Além disso, 
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mencionou que os edis que estão ausentes por motivo de doença também possuem 

Emendas à LOA e desejam discuti-las no dia da votação. Nada mais havendo por tratar, a 

Presidenta desta casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente 

Sessão, às dez horas e quarenta e dois minutos, sendo convocada outra para terça-feira, 

vinte e quatro de janeiro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: 

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

parágrafos do Regimento Interno desta Casa, Projeto de Lei nº 091/2022 – LOA>. Para 

constar, eu, Rodrigo Reis Carvalho, Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental. 

 


