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Ata da 51ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 2º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 10 de 

maio de 2022. 

 

 

Aos dez dias do mês de maio 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 quinquagésima primeira Sessão Ordinária, 

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

exceção da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 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, 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. Amparado 

pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, procedesse à leitura das Atas das Sessões anteriores, as quais foram 

submetidas à apreciação plenária e aprovadas pela unanimidade dos edis presentes. Em 

seguida, solicitou que o edil Edvaldo Lima dos Santos, assumisse a primeira Secretaria, ad 

hoc, devido ao fato da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira estar doente, e 

solicitou que este procedesse à leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: < Projeto de Lei n/nº 038/2022, de iniciativa do 

Poder Executivo, que: “Altera a Lei 3.930/2019, que ‘Organiza o Sistema Municipal de 

Proteção e Defesa Civil de Feira de Santana, cria o Fundo de Proteção, Emergência e 

Defesa Civil, organiza o Conselho, e dá outras providências’”. Parecer nº 002/2022, 

exarado pela Comissão de Educação e Cultura (CEC), opinando favoravelmente à 

tramitação do Projeto de Lei nº 018/2022, de lavra do edil Sílvio de Oliveira Dias. Parecer 

da Comissão Especial opinando pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 

010/2022, de autoria do vereador José Carneiro Rocha, que outorga a Comenda Maria 

Quitéria ao Sr. José Carlos Machado Pedreira Filho. Requerimentos nºs 153 a 156/2022, 
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de autoria dos parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Edvaldo Lima dos 

Santos, Petrônio Oliveira Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Indicações nºs 798 a 

814/2022 de iniciativa dos vereadores José Carneiro Rocha, Edvaldo Lima dos Santos, José 

da Costa Correia Filho, Josse Paulo Pereira Barbosa, Silvio de Oliveira Dias e Flávio 

Arruda Morais. Moções nºs 39 a 41/2022, todas de autoria do parlamentar José da Costa 

Correia Filho>. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) inicialmente agradeceu o trabalho desenvolvido pelo 

Superintendente, João Vianey, pois na última quinta-feira esteve no distrito de Tiquaruçu 

juntamente com o referido senhor e verificou que lá muitas obras estão sendo realizadas. 

Acrescentou que a máquina esteve na Pedra da Canoa, na Formosa, na Santa Rosa e hoje na 

comunidade de Umbuzeiro, atendendo o seu pedido e o de alguns assessores, com isto 

agradeceu aos amigos Cosme, Zé Paulo, Professor Siri, Damião e Cristiano, moradores do 

Distrito de Tiquaruçu. Afirmou que a sede do seu Distrito de Ipuaçu completou 39 anos e 

eles fizeram uma alvorada de fogos às 5h da manhã, uma missa e posteriormente um show 

com o cantor Jailton Silva na praça do distrito. Ressaltou que o referido distrito foi fundado 

pelo ex-governador João Durval Carneiro, homem importante, ex-vereador, ex-prefeito de 

Feira de Santana, ex-deputado federal, ex-governador e ex-senador, um orgulho para o 

distrito. Atualmente seu filho, que é Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sergio 

Barradas Carneiro, presta um excelente serviço à Prefeitura de Feira de Santana. 

Acrescentou que Ipuaçu é a terra de diversos políticos, como o ex-vereador Carlito do 

Peixe, ex-vereador Joãozito, ex-vereador Roque Pereira, ex-vereador Josafá Ramos, e ele 

mesmo. Finalizando seu discurso, discorreu que em breve será realizada a festa do vaqueiro 

no distrito de Ipuaçu nas datas de 27, 28 e 29 de maio. Em seguida, o edil Pedro Cícero 

Macênio Silva (CIDADANIA) declarou que morava no bairro Viveiros há vinte e cinco 

anos e estava à disposição para atender a população no local todos os dias, a partir das 

dezoito horas. Narrou que, no dia anterior, participou de uma reunião com esportistas da 

comunidade, oportunidade na qual estes lhe informaram que, há quatro anos, o ex-prefeito 

José Ronaldo de Carvalho prometeu propiciar a iluminação do campo de futebol do 

referido bairro, entretanto, quando o prefeito Colbert Martins da Silva Filho assumiu a 

gestão pública municipal, não honrou com o compromisso firmado. Frisou que a situação 

era lamentável ao dizer que o campeonato local possuía grande destaque e que a população 

cobrava pelo cumprimento da promessa. Destacou que, durante a reunião, expôs ter 

reforçado o pedido e, em seguida, referiu-se ao edil Petrônio Oliveira Lima (REP) ao 

ressaltar que este, enquanto morador do bairro supracitado e defensor da gestão pública 

municipal deveria lutar pelo povo e propiciar a iluminação do campo de futebol 
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mencionado. Relatou que, se necessário fosse, arcaria com as despesas da iluminação no 

local e afirmou que, no próximo dia vinte e dois, haverá um grande evento no bairro. Citou 

o vereador mencionado ao registrar que este deveria solicitar ao Secretário Municipal de 

Serviços Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro, a limpeza do campo de futebol da região. Em 

aparte, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) congratulou o orador à tribuna pelo discurso 

ao dizer que era proprietário de um imóvel no bairro mencionado e, quando esteve no local, 

percebeu que havia um parque instalado no campo de futebol, o que inviabilizava as 

práticas esportivas. Por fim, registrou que arcava com as despesas relativas à implantação 

de iluminação em um dos campos de futebol do bairro Pedra do Descanso. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna relatou que o parque instalado no 

campo de futebol do bairro Viveiros pertencia a um morador do local, que iniciava as 

atividades daquele após diálogo com a comunidade. Destacou que os vereadores deveriam 

defender o povo e mencionou que, na escola municipal do bairro Viveiros, não havia 

docentes. Ao concluir, teceu críticas ao parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP). Em 

Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva questionou a veracidade da fala do edil 

que afirmou que já levou água para o bairro do Viveiros. Posteriormente, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) agradeceu ao Secretário João Vianey pela manutenção 

realizada nas estradas do distrito de Jaguara. Externou que já comentou com o supracitado 

secretário que pode encaminhar a este Legislativo o projeto relatando de onde sairá o 

dinheiro para as obras que ele votará favorável em razão da seriedade e independência 

deste, que, apesar dos desmandos do governo municipal, tem trabalhado pela cidade de 

Feira de Santana. Depois, chamou a atenção dos líderes governamentais ao relatar que a 

população feirense está bastante insatisfeita, pois o centro e os bairros do município estão 

parecendo uma mata, o parque da cidade está fechado e as praças deterioradas. Comentou 

que em reunião com o secretário Jairo Carneiro Filho solicitou providências para a praça de 

Jaguara e acredita que será atendido. Opinou que está ocorrendo com o governo do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho o mesmo boicote que houve na gestão do ex-prefeito 

Tarcísio Pimenta e ratificou que o atual governo está dando passos para trás, visto que as 

estradas estão destruídas, a cidade esburacada e as praças cheias de mato. Em Pela Ordem, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo passou o tempo do PSDB para o orador. Ainda na 

tribuna, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa agradeceu a cessão do tempo e continuou 

discursando sobre o estado de destruição instalado na cidade de Feira de Santana, bem 

como exprimiu que os edis governistas não sabem o que fazer para justificar a falta de 

atitude do governo. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus comentou que o colega 

elogiou há pouco o trabalho de um secretário do governo. Depois, explicou que o poder 
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público está fazendo manutenção em diversos campos e também na zona rural. De volta à 

palavra, o orador Josse Paulo Pereira Barbosa teceu comentários críticos sobre o diretor de 

iluminação de prenome Ezequiel, o qual ele classificou como incompetente e exigiu sua 

exoneração, já que, além de outros locais, o distrito de Jaguara e adjacências estão às 

escuras. Por fim, questionou ao prefeito municipal porque a cidade está abandonada. Neste 

momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a segunda Secretária, Eremita 

Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima parabenizou o 

senhor João Carvalho que é lutador de MMA, e na última semana esteve em São Paulo e é 

campeão invicto na modalidade. Em seguida, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) 

inicialmente assegurou ao edil Luiz Ferreira Dias o seu voto, bem como de sua esposa e 

filho, para Deputado Estadual, bem como a Otto Alencar Filho, para Deputado Federal, 

salientando que também irá torcer pela vitória dos vereadores Flávio Arruda Morais e 

Jhonatas Lima Monteiro para Deputado Estadual, reiterando a sua fé de que o pré-candidato 

Jerônimo Rodrigues será vitorioso em sua campanha para o Governo do Estado, não só por 

conhecer o seu trabalho de perto, vez que em oportunidade anterior foram contemporâneos 

no cargo de Secretário de Estado, como por seguir a mesma linha do Governador Rui 

Costa, que atualmente desempenha o melhor governo estadual no país. Em seguida 

externou a sua indignação em relação à propaganda televisiva que está sendo veiculada em 

horário nobre pela Rede Globo local, na qual o Secretário Municipal Marcelo Brito, de 

modo completamente inédito, foi à TV dizer inverdades acerca da saúde em Feira de 

Santana, que em nada corresponde à realidade do nosso Município, como facilmente pode 

ser constatado nas unidades de saúde em funcionamento, a exemplo da que atende na 

Queimadinha. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao Presidente 

desta Casa, Fernando Dantas Torres e logo em seguida ao primeiro Vice-Presidente, Silvio 

de Oliveira Dias. Posteriormente, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) discorreu 

que esta Casa, na última quinta-feira aprovou o Requerimento nº 145/2022, o qual solicita a 

imediata retirada da “casinha de pombo” do BRT na Avenida João Durval Carneiro. 

Afirmou que já aconteceram vários acidentes no local, assim como próximo ao Boulevard, 

pois não tem como em uma via rápida como aquela existir a referida estação. Acrescentou 

que dará 60 dias para que isto aconteça e se não ocorrer, ele entrará na Justiça solicitando a 

demolição. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho solicitou um minuto de 

silêncio em prol dos soldados da polícia miliar Sanderson Lopes Ferreira, Vitor Vieira 

Ferreira Cruz, Alexandre José Ferreira Menezes da Silva, que foram assassinados. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias solicitou um minuto de silêncio em respeito ao seu tio 

Estevão Ferreira Sena, o qual faleceu ao realizar hemodiálise. Logo após, o vereador 
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Valdemir da Silva Santos (PV) comentou que, no ano anterior, ocorreram muitos debates 

políticos neste parlamento e frisou que, no próximo dia quinze, encerrará o prazo para que 

o Poder Executivo Municipal encaminhe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para esta 

Casa. Destacou que, mais uma vez, haverá debates políticos na apreciação da proposição 

mencionada e afirmou que, em dois mil e vinte e um, por conta das discussões, não houve 

recesso parlamentar no mês de julho. Expôs acreditar que o Poder Executivo Municipal 

tinha organizado a matéria a fim de que os prazos fossem cumpridos. Conclamou os 

membros da Mesa Diretiva para que a proposição supracitada seja apreciada nesta Casa 

sem qualquer equívoco e destacou que seus pares deveriam se preparar para uma ampla 

discussão ao frisar que muitos parlamentares da atual legislatura seguiam aprendendo os 

trâmites legislativos porque assumiram o primeiro cargo político recentemente. Salientou 

que a população sofreu por conta de demora em apreciar a LDO no ano anterior e registrou 

que, neste ano, era necessário agir com celeridade para que o povo não fosse prejudicado. 

Ao finalizar seu discurso, destacou que os vereadores aproveitavam o recesso parlamentar 

para visitar as comunidades, ouvir as demandas da população e se dedicar a outras ações 

políticas. Em seguida, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) teceu 

comentários elogiosos ao Dr. Audo Rodrigues, Promotor Público do Ministério Público 

Estadual, o qual tem realizado ações assertivas a respeito da regulação na Bahia, 

convocando, por exemplo, várias entidades para dialogarem sobre esse problema recorrente 

no estado. Frisou que o supracitado promotor tem o apoio desta Casa e externou que, apesar 

do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e outros hospitais feirenses ainda não terem 

sido citados nesta empreitada, ele acredita que o promotor está seguindo o caminho certo. 

Depois, o orador enunciou que ao acompanhar uma reportagem percebeu que a cidade de 

Salvador está adotando uma prática já realizada pelo ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho 

nesta cidade que é a contratação de oftalmologistas para realização de consultas gratuitas 

em crianças matriculadas na rede municipal de ensino que possuem algum problema na 

visão, trabalho feito em parceria com empresas que realizará a doação de óculos. Assim, o 

edil relatou que, mesmo já existindo uma lei municipal com essa temática, fez uma 

indicação que será enviada ao governo municipal solicitando que oftalmologistas sejam 

encaminhados às escolas municipais para realização de exames nas crianças. Em aparte, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos externou que ele é o autor da lei citada pelo colega. Por fim, 

o orador lamentou a morte dos policiais no último fim de semana e questionou se o 

comando geral não adotará providências, bem como criticou a divulgação de Fake News 

por blogs que querem prejudicar a imagem da cidade de Feira de Santana. Posteriormente, 

o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) parabenizou a SOMA (Superintendência 
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de Operações e Manutenções) pelo trabalho realizado nos distritos de Feira de Santana, 

inclusive pela decisão de realizar mutirões para recuperação de algumas estradas, 

começando por Tiquaruçu, KM 13 até a Sede, estradas como a da Caatinga, do Socorro e 

da Granja. Afirmou que as máquinas estão rodando e que na quarta-feira irão para outros 

distritos como Matinha, Humildes, Ipuaçu, entre outros. Acrescentou que também serão 

realizados campos de futebol, que são uma reivindicação dos moradores destas localidades. 

Enunciou que eles estão pedindo para vários distritos patrolamento, cascalhamento, 

consertos e que a SOMA tem intensificado a resposta das demandas das comunidades. 

Afirmou que esteve na comunidade juntamente com a comitiva de ACM e do ex-prefeito 

José Ronaldo de Carvalho realizando reuniões nos distritos de Matinha, Tiquaruçu, 

reuniões em Ipuaçu, Jaíba, São José, bairros e distritos da cidade. Parabenizou a questão da 

regulação, e afirmou que o promotor tem dado entrevistas e falado que está surpreso com o 

número de pessoas nas UPAS e Policlínicas de Feira de Santana, cerca de 50 pessoas. Com 

isto, leu o que disse o promotor em matéria, reforçando seu discurso e destacou uma 

investigação que será feita para averiguar a demora em conseguir regulação para os 

pacientes de Feira de Santana. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido 

para a segunda Secretária, Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos afirmou que está com a lei citada pelo edil José da Costa Correia Filho cujo 

número é 3868 de 13 de agosto de 2018, a qual trata sobre o acesso das crianças a exames 

visuais e óculos. Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que, na última 

sexta-feira, enquanto profissional da saúde, visitou cinco postos e, na oportunidade, 

constatou que as unidades careciam de materiais e medicamentos para hipertensão e 

diabetes. Comentou que, no que concernia aos gabinetes odontológicos, alguns postos de 

saúde mantinham as cadeiras empacotadas, assim como não tinham anestésicos, resinas e 

demais materiais, enquanto a população necessitava de atendimentos. Declarou que esteve 

no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e, na oportunidade, soube que os 

profissionais não podiam trabalhar porque não havia jalecos descartáveis para realizar 

atendimentos. Frisou que o orçamento destinado à saúde em Feira de Santana era de cerca 

de trezentos e trinta e cinco milhões de reais, entretanto, era negligenciada pelo poder 

público municipal. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) congratulou o 

orador à tribuna pelo discurso e informou que materiais e equipamentos da unidade de 

saúde localizada no bairro Tomba estavam empacotados há quatro anos. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna informou que seu objetivo ao 

visitar as unidades de saúde deste município era elaborar um relatório para solicitar uma 

audiência com o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, e a divisão de 
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odontologia para dialogar sobre a situação vivenciada nos postos de saúde. Comentou sobre 

a necessidade de melhorar os serviços oferecidos e destacou que continuaria visitando as 

unidades de saúde de Feira de Santana para denunciar os problemas ou elogiar quando 

necessário. Ao finalizar, expôs que a unidade de saúde localizada no bairro Parque Ipê se 

encontrava em boas condições estruturais, entretanto, faltava água para a população. Em 

Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) afirmou que existem três 

situações em que o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) não pode recusar paciente, 

sendo eles: pacientes lesionados com politraumatismo, AVC ou infarto. Posteriormente, o 

edil Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS) saudou a todos os presentes, e 

respondeu ao vereador Pedro Cícero Marcênio Silva, afirmando que este está mostrando 

sua incompetência no bairro Viveiros, pois só mostra sua incapacidade de mostrar serviço e 

se pronuncia apenas para causar confusão. Discorreu que a Secretaria de Serviço Público 

está realizando serviços no bairro e a SOMA está tapando buracos e colocando asfalto. 

Afirmou que disponibilizou diversos serviços para a população como assistência jurídica, 

dentistas, agendamento de documentação, fisioterapeuta, nutricionista e enfermagem. 

Acrescentou que teve pouco voto, mas isto não define sua capacidade para resolver o 

problema da população. Durante seu discurso, concedeu aparte ao vereador Luiz Augusto 

de Jesus (UNIÃO BRASIL). Em retorno a sua fala, afirmou que já conseguiu a 

pavimentação da Comunidade Linda Vista, conhecida como Sem Terra, e ressaltou que eles 

começaram a fazer uma drenagem e pararam, mas que logo continuarão o serviço. Em 

seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) lamentou que mais uma vez o nosso 

Município tenha sido protagonista no noticiário local em razão da truculência e 

arbitrariedade praticadas contra os comerciantes de rua, por parte de agentes conhecidos 

como “rapa”, mas que na verdade agem sob comando, em última instância autorizado pelo 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Prosseguindo, afirmou já ter em oportunidade 

anterior, ocorrida em fevereiro deste ano, solicitado ao Secretário de Prevenção à 

Violência, Major Moacir Lima, providências para coibir este tipo de ação, tanto com a 

implementação de um protocolo de ação, que deveria ser seguido pelo dito “rapa”, como da 

elaboração de uma política de organização de ambulantes, como as já adotadas em outras 

cidades, e que em Feira de Santana, cidade cujo comércio popular de rua é característico, 

deveria ser ainda mais necessário, mas infelizmente até agora nada foi feito e por isso 

reitera o seu pedido às autoridades competentes, a fim de que fatos como estes não se 

repitam. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que terá que se 

ausentar da referida sessão. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva afirmou 

que o edil Petrônio Oliveira Lima afirmar que a Estrada do Sem Terra esta pavimentada e 
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que foi ele quem levou a pavimentação à comunidade do Linda Vista é uma brincadeira. 

Posteriormente, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) destacou que outros 

parlamentares comentaram, na presente Sessão, sobre os problemas relativos ao sistema de 

regulação neste estado e mencionou a entrevista veiculada no site Acorda Cidade na qual a 

Coordenadora Geral das Policlínicas e Unidades de Pronto Atendimento de Feira de 

Santana, Sra. Vera Lúcia Galindo, comentou sobre a regulação e enfatizou que cento e 

sessenta e três pessoas foram a óbito enquanto aguardavam transferência para hospitais. 

Declarou que, neste município, a regulação era um problema político porque, de acordo 

com a Sra. Vera Lúcia, as principais causas de morte eram infartos e acidentes vasculares 

cerebrais (AVCs). Afirmou que o Hospital Dom Pedro de Alcântara possuía doze leitos de 

unidades de terapia intensiva (UTI) à disposição, contudo, a Prefeitura Municipal não fazia 

um contrato a fim de que os pacientes pudessem ser internados no local. Relatou que o 

sistema de regulação do Governo do Estado possuía muitos problemas, no entanto, o 

Governo Municipal nada fazia para propiciar melhorias na saúde deste município porque o 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, preferia investir em publicidades. 

Declarou que era necessário realizar campanhas de prevenção a acidentes, instruindo 

motoristas e motociclistas, e cursos de direção defensiva, além de aumentar a fiscalização. 

Registrou que muitas vítimas de acidentes de trânsito ocupavam leitos nos hospitais quando 

estes poderiam estar livres se houvesse mais campanhas de prevenção. Destacou que as 

pessoas enfrentavam dificuldades para conseguir atendimentos nas unidades de saúde 

municipais e que a administração pública municipal tentava destinar toda a 

responsabilidade da saúde apenas ao Governo do Estado quando poderia propiciar algumas 

ações. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) argumentou que o Governo do Estado 

negligenciava a saúde. Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna reiterou que a 

saúde deveria ter mais atenção por parte do poder público municipal. Neste momento, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido ao primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira 

Dias, o qual solicitou registro do aniversário das servidoras desta Casa, senhoras Maria de 

Figueiredo e Maria de Lourdes Ferreira. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

solicitou à Mesa que pautasse os Projetos de Lei nºs 04 e 05/2022 ambos de sua autoria. Em 

seguida, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao Presidente desta Casa, Fernando 

Dantas Torres, o qual solicitou à segunda Secretária, Eremita Mota de Araújo que 

procedesse a leitura para promulgação dos Projetos de Lei nºs 385/2022 o qual “Dispõe 

sobre regras para a comercialização de alimentos – comida de rua – food trucks, em 

logradouros, vias e áreas públicas no município de Feira de Santana, e dá outras 

providências”, nº 386/2022, que “Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Nº  
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3.449/2014, alterada pelas Leis Nºs 3.796/2017 e 4.004/2019 e dá outras providências. ” e o 

Decreto Legislativo nº 14/2022, que “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria 

Quitéria, ao senhor Fernando Afonso Cardoso Borges, e dá outras providências”. Durante a 

Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: < Em Segunda Discussão, e 

em Pela Ordem, o vereador Ronaldo de Almeida Caribé, apresentou emenda ao Projeto 

de Lei Ordinária nº 03/2022, de sua autoria, e consequentemente a mateira baixou às 

comissões. Prosseguindo, em Primeira Discussão, foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes, o parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR) favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022, subscrito por 

diversos parlamentares. Também em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

013/2022, subscrito por diversos parlamentares, foi aprovado de maneira unânime pelos 

edis presentes. Cabe registrar que usaram a palavra em votação os parlamentares Flávio 

Arruda Morais, Edvaldo Lima dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima e 

Silvio de Oliveira Dias. Durante o pronunciamento do vereador Silvio de Oliveira Dias, o 

comando da Mesa Diretiva passou para a segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de 

Araújo, que em seguida passou para o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira 

Dias.  Em Primeira Discussão, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, o 

parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) favorável à 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 034/2022, de autoria do edil Flávio Arruda 

Morais. Em votação o Projeto de Lei Ordinária nº 034/2022, de autoria do edil Flávio 

Arruda Morais, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes com abstenção do 

vereador Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha 

registrou que na gestão do ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer, jornalista Jailton 

Batista, colocou-se em prática o que propõe o projeto em tela. Vale a pena constar em Ata, 

que usaram a palavra em votação os parlamentares Flávio Arruda Morais, Silvio de 

Oliviera Dias, Petrônio Oliveira Lima e Jhonatas Lima Monteiro. Durante o 

pronunciamento do vereador Silvio de Oliveira Dias, o comando da Mesa Diretiva passou 

para o terceiro Secretário, vereador Flávio Arruda Morais, e logo em seguida retornou para 

o referido vereador. Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais solicitou registro da 

presença nas galerias desta Casa do seu amigo de sobrenome Rocha. Em Pela Ordem, o 

edil Petrônio Oliveira Lima solicitou registro da presença do seu irmão Celso Lima e do 

senhor Girlan Guirra da Revista Alternativa. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro informou que subscreveria o Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021, de 

coautoria dos vereadores Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Luciane Aparecia Silva 
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Brito Vieira. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha, argumentou que como a matéria 

é de autoria do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes e como coautora a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira passou a ser autora seria pertinente que a 

matéria fosse apreciada com a presença da referida parlamentar. Por conseguinte, solicitou 

que Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021 fosse transferido de pauta para a Sessão de 

amanhã cujo pleito após ser submetido à apreciação do Plenário foi acatado pela 

unanimidade dos edis presentes.  Sendo assim, em Primeira Discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 129/2021, de coautoria dos vereadores Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Luciane Aparecia Silva Brito Vieira, foi adiado de pauta por uma sessão devido à 

ausência da coautora no Plenário, vez que o vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes se encontra licenciado. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de 

Oliveira Dias, solicitou que o terceiro Secretário, vereador Flávio Arruda Morais, 

procedesse à leitura dos Requerimentos nºs 158 e 159/2022, ambos de autoria do 

parlamentar Fernando Dantas Torres>. Nada mais havendo por tratar, o primeiro Vice-

Presidente, Silvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e 

quarenta e três minutos, sendo convocada outra para a amanhã, dia onze de maio do ano em 

curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: < Em Primeira Discussão, os Projetos de 

Lei Ordinária nºs 111/2021, de autoria do edil Pedro Cícero Marcênio Silva; 181/2021, da 

lavra do edil Jhonatas Lima Monteiro e 018/2022, de autoria do vereador Silvio de Oliveira 

Dias. Em Discussão Única, Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2022, de inciativa do 

vereador José Carneiro Rocha. Em Votação Única, os Requerimentos nºs 153/2022, de 

autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; 154/2022, de iniciativa do 

vereador Edvaldo Lima dos Santos; 155/2022, de autoria do edil Petrônio Oliveira Lima; 

156/2022, da lavra do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa; 158 e 159/2022, ambos de 

inciativa do vereador Fernando Dantas Torres>. 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.       

 

 

 

 

 

 

 


