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Ata da 94ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 14 de 

outubro de 2021. 

 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 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 nonagésima quarta Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual a exceção do parlamentar Flávio Arruda Morais compareceram os vereadores Edvaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento 

de Souza, Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, 

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, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou a segunda 

Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo, proceder a leitura da Ata da Sessão 

anterior. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do Dia, que 

vão a seguir: <Requerimentos nº 252/2021, de autoria do Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes. Indicações nºs 2.260 a 2.271/2021, de iniciativa dos vereadores Sílvio de Oliveira 

Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Ronaldo Almeida 

Caribé>. Durante a inscrição dos parlamentares no Horário das Lideranças, Em Pela 

Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) solicitou licença para se ausentar da presente 

Sessão com o objetivo de participar da Audiência Pública que discutirá sobre o “Estudo do 

ciclo de vida das espécies aquáticas do Lago Pedra do Cavalo”, cujo pleito foi autorizado 

pelo primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias. Prosseguindo no horário 

reservado às Lideranças Partidárias, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) após 

saudar os presentes discorreu sobre a importância das mulheres realizarem exames 
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preliminares. Destacou a campanha Outubro Rosa para a realização de exames preventivos 

do câncer de mama para as mulheres. Informou que 25% das neoplasias realizadas em 

mulheres são referentes a câncer de mama. Relatou que já foram informados 68 mil novos 

casos o Brasil em 2021 sendo a primeira causa de mortes de mulheres no País. Afirmou que 

a taxa de mortalidade é de 14%. Reafirmou que a prevenção é a melhor forma de combater 

o câncer de mama. Disse ser importante que os formadores de opinião usem a palavra para 

informar sobre a doença não apenas no mês de outubro. Mas, divulgar durante o ano a 

importância da realização dos exames preventivos. Antecipou que no próximo mês será o 

Novembro Azul voltado para a saúde dos homens. Convidou a todos para participarem da 

Sessão Solene a ser realizada amanhã, às oito horas, nesta Casa Legislativa em 

comemoração ao Dia do Professor. Lembrou que o professor é o profissional que forma 

todas as outras profissões. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o 

vereador Silvio Dias (PT) após cumprimentar os presentes, relatou que na semana passada 

a Prefeitura Municipal de Feira de Santana deu mais uma prova de que está perdida, quando 

transferiu o feriado do São João para o dia 11 de outubro. Mas, em razão dos muitos 

protestos, revogou sua decisão transferindo o citado feriado para o próximo dia 18. Porém, 

esta data foi acordada na convecção coletiva da categoria dos comerciários para ser 

comemorado o Dia dos Comerciários. Acusou o prefeito municipal de Feira de Santana, 

Colbert Martins da Silva Filho, de ter cassando o direito da categoria que mais trabalha na 

cidade e sustenta a economia e o comércio de Feira de Santana. Prosseguindo, disse que 

como não podia deixar de ser, os comerciários promoveram manifestação em frente ao 

Paço Municipal, como forma de protestar pela falta de reconhecimento do poder público 

para com a categoria. Dando continuidade, disse que o governo municipal não dialoga com 

nenhuma categoria, seja servidor público ou qualquer outro segmento, mantendo suas 

portas sempre fechadas, insensível aos apelos e protestos que lhe são dirigido. Razão pela 

qual propôs que o feriado de São João seja transferido para o dia 03 de janeiro próximo, 

quando o comércio é naturalmente mais fraco devido as viagens de férias e do Ano Novo. 

Foi aparteado pelos edis Edvaldo Lima dos Santos e Luiz Ferreira Dias. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos transferiu o tempo do MDB para o vereador Ronaldo 

Almeida Caribé (MDB), que após saudar a todos presentes, indicou aos seus colegas 

vereadores um curso de oratória que teria participado. Afirmou que o objetivo foi melhorar 

sua dicção e conversação. Enfatizou a importância de saber se expressar com clareza em 

locais públicos e privados. Relembrou o feriado do dia 12 de outubro, Dia das Crianças e 
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informou a relevância de tratar as crianças com afeto todos os dias e não somente no 

feriado. Antecipou que promoverá um evento para a população do bairro Gabriela e 

adjacências. Sugeriu ter como ideia inicial um dia de lazer e diversão para as crianças a ser 

realizado no Natal. Informou que essa ação já era realizada por ele há mais de dez anos, 

antes mesmo da sua candidatura a vereador e que pretende continuar com o mesmo 

propósito até mesmo após o término do seu mandato. Encerrando seu discurso, informou 

que estaria vendo detalhes do evento com sua assessoria e logo traria mais informações 

sobre o projeto. Logo após, a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da Sessão anterior a qual foi aprovada 

pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, a palavra foi franqueada ao vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), também no tempo do PSDB cedido pela 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, o qual externou que o âncora de um determinado 

Programa de Rádio, cujo nome não foi pronunciado, comentou que a Câmara de 

Vereadores de Feira de Santana está uma “bagunça” e exibiu áudios de alguns discursos. O 

orador disse que fez uma reflexão sobre o papel do parlamentar e expôs desejo de que os 

“ânimos” dessa Casa se acalmem. Agradeceu à colega Eremita Mota de Araújo pelas 

palavras de carinho e incentivo, também ao edil Edvaldo Lima dos Santos pelos 

ensinamentos. Por fim, salientou que os vereadores foram eleitos para defenderem a 

população feirense e não seus próprios interesses. Também frisou que não se conforma em 

ver pessoas passando dificuldades e não fazer algo. Durante o discurso, o orador foi 

aparteado pelos vereadores Eremita Mota de Araújo, Luiz Ferreira Dias e Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) desculpou-se 

com o orador à tribuna e sugeriu que fosse adicionado mais um minuto ao tempo de 

pronunciamento acima descrito. Na sequência, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSL) após saudar os presentes concedeu aparte ao vereador Fernando Dantas Torres que 

interrogou se o orador teve acesso a entrevista do procurador geral do Município, advogado 

Mouta Pinho, na qual disse não saber se o orador gostava de mulher. Vossa excelência é do 

grupo LGBT? Interrogou o aparteante. Acrescentou ser um absurdo um procurador insinuar 

que um vereador casado, pai de família com cinco filhos e não saber que gosta de mulher. 

Frisou que o caso cabe um processo. Em resposta, o tribuno Josse Paulo Pereira Barbosa 

disse ter respeito ao grupo LGBT que mostra a cara e é autêntico. Mas, o referido 

procurador uma vez no ano, no bloco micaretesco “Lá vem Elas”, se veste de mulher para 

mostrar a sua masculinidade.  Recomendou que o procurador procurasse saber da Mídia 

Clip em Salvador. Pois, o governo municipal despeja uma fortuna em mídia na capital do 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

845 

 

 

RD 202194 

Estado. Revelou que solicitou as informações do ano inteiro, mas o secretário municipal de 

Comunicação, jornalista Edson Borges, só lhe enviou o relatório de um mês. Enfatizou que 

o procurador deveria se preocupar com o jornalista Adilson Simas receber R$ 9 mil. 

Salientou que com todo respeito ao jornalista Adilson Simas se alguém lê o blog do 

referido jornalista. A imprensa de Feira ganhando uma esmola e a de Salvador ganhando 

uma fortuna. Questionou se além da TV Band se há alguma mídia feirense, um banner 

sendo veiculado em Salvador? Disse que ouviu hoje no programa radiofônico Acorda 

Cidade da Rádio Sociedade as pessoas criticando a atuação da Câmara Municipal. 

Ponderou respeitar as opiniões, mas está Casa agora é independente e por isso a população 

está estranhando. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres, informou à Mesa 

Diretiva que repassaria o tempo do PSD para o orador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em 

Pela Ordem, o vereador José Correia Filho (Patriotas) de forma irônica parabenizou o 

orador Josse Paulo Pereira Barbosa e lembrou que o vereador Fernando Dantas Torres não 

estava presente no Plenário momento que ocorreram as inscrições para o Horário das 

Lideranças. Em resposta, o orador Josse Paulo Pereira Barbosa parabenizou o edil José 

Correia Filho pelo fato da família continuar nos cargos para os quais foram nomeados na 

estrutura da Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres 

argumentou que estava no gabinete exercendo a função de Presidente e solicitou que fosse 

inscrito como muitos vereadores fazem e que o edil José Correia Filho não precisava mentir 

para “denegrir” a sua imagem. Salientou que o DEM é quem usa este expediente e 

interrogou se os vereadores Luiz Augusto de Jesus e Pedro Américo estavam inscritos? A 

primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, respondeu que não. O 

edil Fernando Dantas Torres frisou que não pode tudo no exercício da Presidência desta 

Casa. Retomando a palavra, o tribuno Josse Paulo Pereira Barbosa disse que enquanto há 

blogs feirenses ganhando R$ 300,00 e programas de rádio levando apenas R$ 1.000,00, a 

mídia da capital ganha fortunas. Reclamou que a Mídia Clip leva muito dinheiro sem 

apresentar em qual veículo, a comunicação foi feita. Revelou que a Rede Geral do ex-

deputado estadual Humberto Cedraz leva mensalmente R$ 9.000,00. Alguém assiste a Rede 

Geral? Interrogou o orador. Argumentou que muitos blogs se quer recebem algum dinheiro 

e que o radialista Framário Mendes recebia uma miséria. Disse que até o radialista Dilton 

Coutinho recebe uma miséria pela quantidade de profissionais que tem no seu programa. 

Atentou que Feira de Santana tem uma imprensa atuante e que divulga todos os fatos que 

acontecem nesta cidade. Citou que o jornalista Clóvis Pedreira há mais de vinte anos com o 

seu jornal bate e continua batendo nos poderosos. Revelou que o programa Levanta a Voz 
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do radialista Luís Santos recebe uma miséria. Recomendou ao procurador Geral investigar 

como o dinheiro da comunicação está sendo pago em Salvador ou se o jornalista Adilson 

Simas merece receber essa fortuna toda, R$ 9.000,00 apenas por ser amigo do prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho. Quanto as palavras proferidas pelo procurador 

Geral do Município, disse que quando os cães latem as caravanas passam. Com relação a 

insinuação do seu diploma ser falso rebateu afirmando que falsas são as pessoas que 

malversam o dinheiro público. Também foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima dos Santos. 

Logo após, a palavra foi concedida ao edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), o qual 

tratou sobre o preço exorbitante dos combustíveis que impacta negativamente, 

principalmente, na camada mais pobre da sociedade que tem utilizado a lenha como o 

principal combustível na cozinha, conforme apontam pesquisas realizadas. Foi aparteado 

pelo parlamentar Fernando Dantas Torres. De volta à palavra, o orador Jhonatas Monteiro 

disse que os fatores que levaram ao aumento do preço dos combustíveis foram o custo de 

produção, impostos federais e estaduais, adição do etanol e distribuição e revenda. No 

entanto, o tribuno frisou que a raiz do problema é o preço de paridade de importação, 

implantado no governo Temer. Pois, joga os custos internacionais dos combustíveis para 

dentro do País, mesmo a Petrobrás produzindo em território nacional cerca de 80% do 

combustível consumido no Brasil em moeda local. Criticou o governo Bolsonaro por não 

divulgar o real motivo do aumento dos combustíveis, jogando a responsabilidade para os 

estados e os municípios e não cumprindo o que deveria ser feito pelo governo federal. Ou 

seja, mudar a forma de cálculo do preço do combustível. Informou que, nesse sentido, o 

PSOL apresentou o Projeto de Lei nº 3.421/2021 solicitando mudança na forma de cálculo 

dos combustíveis. Por fim, frisou que, enquanto persistir essa distorção, o preço sempre 

acompanhará o mercado internacional, de modo que beneficia apenas os investidores 

privados da Petrobrás e os setores externos que lucram com a elevação dos preços. Em Pela 

Ordem  ̧o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que concordava, parcialmente, com 

o discurso do orador à tribuna ao expor que, há alguns anos, fez um protesto na frente desta 

Casa da Cidadania contra os preços abusivos dos combustíveis, bem como elaborou um 

Projeto de Lei para propor a redução dos valores dos combustíveis. Por fim, destacou que o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro não podia ser considerado o culpado pelo aumento dos 

preços dos combustíveis visto que sancionou um Decreto solicitando a união dos 

governadores para reduzir os impostos estaduais. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) solicitou registrar em ata os números relativos aos percentuais de custo, 

sendo eles: custo de produção e relação com o mercado internacional – 31%; impostos 
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federais – 10%; impostos estaduais – 28%; adição de etanol – 15%; distribuição e revenda 

– 16%. Declarou, ainda, que se o Presidente quisesse resolver a situação relativa aos preços 

abusivos dos combustíveis, poderia mexer nos custos de produção paritário com o mercado 

internacional. Em seguida, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC), após saudar a 

todos levantou alguns pontos sobre o discurso apresentado no dia anterior sobre a 

importância do trabalho dos profissionais da área de Saúde que estiveram na linha de frente 

no Hospital de Campanha ao combate do Covid-19, que hoje se encontra fechado. 

Informou esses profissionais teriam sofrido um golpe, pois, ainda não receberam a devida 

remuneração pelo trabalho desempenhado. Salientou que o transtorno que há no trânsito do 

município de Feira de Santana é causado propositalmente por conta de um contrato que 

existe entre a Prefeitura Municipal e as empresas de ônibus. No qual ambas as partes saem 

beneficiadas e a população feirense é a única lesada neste processo deletério. Em aparte, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Viera, falou sobre sua indignação com a atual 

condição em que se encontram os profissionais de Saúde. Finalizando seu discurso o 

vereador Emerson Costa dos Santos alertou que o infortúnio acontecido no Hospital de 

Campanha irá acontecer também com os trabalhadores da UPA do bairro Queimadinha. 

Pois, o fundo de provisão que é assegurado pelas empresas para a realização do pagamento 

de rescisão aos funcionários foi removido e direcionado para a Prefeitura Municipal realizar 

o pagamento. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária deste 

Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, o parlamentar José da Costa Correia Filho (Patriotas) discorreu sobre o 

Projeto de Resolução, de sua autoria, acrescenta ao artigo 288 a prerrogativa do vereador 

formular Moções. Lembrou que o artigo não prevê a Moção de Repúdio, razão pela qual 

esta Casa não permitiu tramitação da iniciativa que redigiu ao Governador Rui Costa, 

quando o mesmo disse que Feira de Santana era uma cidade escura e suja. Frisou que não 

concordou e não concorda com tal comentário e gostaria de registrar o seu repúdio. Neste 

sentido, está ingressando com um Projeto de Resolução que incorpora ao artigo 288, a 

Moção de Repúdio. Pois, acredita ser uma prerrogativa do vereador, sempre que entender 

necessário. Foi aparteado pelo vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes.  Neste 

momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) 

comentou a passagem do Dia das Crianças. Parabenizou o empresário “Binho Galinha” do 

Tem de Tudo, o qual realizou um grande evento em comemoração ao Dia das Crianças. 

Citou ainda que o mencionado empresário fez doação de duas toneladas de alimentos para 
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os bairros carentes da cidade. Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva parabenizou 

a ação social realizada pelo empresário “Binho Galinha”. Ainda na Tribuna, o vereador 

Luiz Ferreira Dias lamentou o aumento no valor da cesta básica que tem preocupado os 

pais de família. Também comentou sobre a elevação do preço da gasolina. Parabenizou o 

colega Jhonatas Monteiro pelo discurso proferido hoje sobre o preço dos combustíveis. Por 

fim, disse que é preciso que o deputado federal José Neto, o governador Rui Costa e o 

presidente Jair Messias Bolsonaro se empenhem na tentativa de reduzir o preço dos 

combustíveis. Durante o discurso, o orador foi aparteado pelos edis Josse Paulo Pereira 

Barbosa e Luiz Augusto de Jesus. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou a suspensão 

da presente sessão por vinte minutos para uma reunião entre os parlamentares para tratar 

sobre questões relativas ao andamento da presente sessão. Na sequência, o Presidente 

registrou que não tinha objeção, no entanto, a decisão era dos parlamentares. Em Pela 

Ordem  ̧ o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) convocou a bancada governista para votar 

contra a proposta. Destacou, ainda, que raramente os parlamentares discursavam durante o 

Grande Expediente e registrou que estava inscrito neste. Em seguida, o Presidente desta 

Casa registrou que o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) era o quinto orador inscrito 

no Grande Expediente. Posteriormente, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa retirou a 

sua sugestão de suspender a presente sessão. Durante o Grande Expediente o edil José da 

Costa Correia Filho cedeu aparte ao vereador Luiz Augusto de Jesus, que responsabilizou 

o governo do Estado pela baixa nota alcançada por Feira de Santana junto ao IDEB. O 

tribuno, vereador José da Costa Correia Filho disse que vai convocar os edis Silvio Dias e 

Ivamberg Lima, petistas de verdade, para constatarem o estado de abandono em que se 

encontra a Escola Godofredo Filho localizada no bairro Jardim Cruzeiro e solicitarem 

providências junto ao governador Rui Costa. Disse ainda que o bairro também necessita da 

instalação de um Pelotão da Companhia 66 da Polícia Militar, para moralizar aquela região. 

Revelou que junto com o ex-vereador Josafá Ramos,  colega de turma de soldado de 1991, 

irá buscar recursos através de uma Emenda Impositiva. Também disse esperar que seja 

destinada ao nosso Município, a verba destinada pelo mandato deputado estadual Josafá 

Marinho. Também referiu-se à falta de policiamento em Feira de Santana, bem como à 

proibição das festas “paredão” pelo governo do Estado, decisão com a qual apesar de 

concordar, chama a atenção para o fato de que os jovens, após dois anos de pandemia, 

também precisam extravasar a sua energia e merecem que tais festas possam ser realizadas, 
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desde que em locais determinados e com o devido policiamento. Após comentar apartes 

concedidos aos vereadores Silvio Dias e Ivamberg Lima, prosseguiu reiterando a 

necessidade da Emenda Impositiva proposta pelo então vereador Josafá Ramos em 

benefício dos policiais militares de nosso Município, possa ser empreendida, de modo a 

resgatar a dignidade da categoria. Em seguida, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse 

preocupar-se com o trânsito de Feria de Santana. Pois, os agentes de trânsito estão sem 

estrutura, sem veículos, sem gratificações. Disse que o governo municipal colocou os 

agentes de trânsito de joelho. Tirou tudo porque fizeram um contrato com uma empresa 

para contratação de monitores de trânsito. Entretanto, estes ficam apenas nas faixas de 

pedestres. Mas, não cuidam do trânsito nas demais áreas. Afirmou desejar saber de quem é 

a empresa e qual o valor que está recebendo do Município. Cobrou uma solução para a 

situação caótica das ruas Tabacuã e El Salvador, ambas localizadas no bairro Tomba. Logo 

após, o vereador Ivamberg Lima dos Santos, depois de saudar a todos presentes, iniciou 

seu discurso explicando o que seria o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), relatou que tanto o ensino municipal quanto o estadual influenciam no aumento ou 

na depreciação do resultado do Índice. Informou que a vida escolar do aluno é uma 

construção que se inicia com base municipal e se finaliza com base estadual. Disse que não 

há como responsabilizar nenhuma das bases pela nota baixa do Município de Feira de 

Santana no IDEB. Informou que o governo estadual está investindo mais de R$ 200 

milhões em reformas recolares. Afirmou que as escolas estaduais não estão sendo fechadas, 

mas está havendo um processo legal e inevitável de municipalização. Alertou sobre a 

situação precária da saúde pública em Feira de Santana por conta da falta de investimento 

do Município. Criticou a falta de um Hospital Geral Municipal e informou a importância da 

construção desse hospital. Lembrou que o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho, haveria dito anteriormente que após o fechamento do Hospital de 

Campanha e combate ao Covid-19, se iniciaria a construção de um Hospital Geral 

Municipal no Município de Feira de Santana. Mas, ainda não se colocou em prática tal 

promessa. Encerrando seu discurso, enfatizou que a Prefeitura Municipal ao invés de 

responsabilizar apenas o Estado deveria assumir as responsabilidades nas áreas de Saúde e 

de Educação. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que alguns membros 

da imprensa como Jânio Rego e outros energúmenos estão tentando “denegrir” a sua 

imagem. Advertiu que não gigolô e nem vive de favor. Pois, não é sustentado pela sua 

esposa nem depende do salário da Prefeitura para sobreviver. Disse que o jornalista Jânio 

Rego é preguiçoso e não faz nada e vive de mamar nas tetas do governo. Solicitou respeito 
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e recomendou que o jornalista procure o seu lugar. Advertiu que o jornalista nunca lhe viu 

cheirando pó ou fumando maconha. Frisou que o jornalista está a serviço de poderosos. 

Argumentou que estudou e conseguiu a sua DRT sem precisar defraudar os cofres públicos. 

Salientou que o jornalista pode até ter mestrado ou doutorado, mas em malversação do 

dinheiro público. Disse que só Deus sabe como foi a passagem do jornalista como 

secretário municipal de Comunicação do saudoso prefeito José Falcão da Silva. “Quem é 

Jânio na fila do pão? Pra tá falando de mim”, observou o tribuno. Revelou que por trinta 

dias, o procurador Geral do Município, advogado Moura Pinho, lhe assediou oferecendo-

lhe cargos e dinheiro pra votar no governo Colbert. Adiantou que pode pedir a 

microfilmagem (sic) do seu telefone. Acrescentou que Moura Pinho recorreu ao filho 

ilustre de Jaguara, Plinio Pereira, e marcava os encontros. Disse que numa destas conversas 

lhe ofereceu os cargos que foram exonerados em Jaguara e mais R$ 10.000,00. Assegurou 

que o jornalista Plinio Pereira poderá confirmar. Pois, trata-se de um evangélico. Em 

seguida disse que colocaria o caso Moura Pinho e a galera nas mãos de Deus e não perderia 

o seu tempo para falar de Jânio Rego. Assinalou que o jornalista deveria pagar as pensões 

atrasadas. Advertiu que se continuarem vai falar o que não falou hoje. Neste momento, o 

segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Dando continuidade, o vereador Fernando Dantas Torres disse que 

ontem conversou por telefone com o ex-deputado estadual Targino Machado. Mencionou 

que é uma pena Feira de Santana ter perdido um deputado atuante, combativo e prestativo. 

Citou que é uma “obrigação” para esta Câmara conversar com o supracitado deputado a fim 

de incentivá-lo a retornar para a vida pública. Disse que irá à residência do ex-deputado 

Targino Machado convidá-lo para vir até este Parlamento discutir política e utilizar a 

Tribuna Livre. Convidou os edis para acompanhá-lo nessa visita, se assim desejarem. 

Rememorou que quando Targino Machado denunciou o secretário estadual de Segurança 

Pública, Maurício Barbosa, como “ladrão” as pessoas não acreditavam, e, posteriormente, 

as denúncias se confirmaram. Anunciou que na visita, que ocorrerá na terça ou quarta-feira, 

após encerramento da Sessão. Antecipou que a comitiva conversará sobre política e 

convidará o ex-deputado Targino Machado para participar do Grupo dos Onze aliados no 

combate à corrupção. Durante o discurso, o orador foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima 

dos Santos. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu 

o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, ao justificar a ausência do edil Flávio Arruda Morais, informou que este se 

encontrava, juntamente com o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho, na audiência pública 
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promovida para tratar sobre o “Estudo do ciclo de vida das espécies aquáticas do Lago 

Pedra do Cavalo”. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos registrou que os 

profissionais que atuavam no Hospital de Campanha estavam clamando, através de uma 

manifestação, pelo pagamento de seus salários e conclamou o líder do governo nesta Casa, 

edil Luiz Augusto de Jesus, para dialogar com o secretário municipal de Saúde, médico 

Marcelo Britto, com objetivo de resolver a situação. Na sequência, o Presidente registrou 

que o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou Pela Ordem para tratar de um assunto que não 

era cabível. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) referiu-se 

ao discurso do edil que lhe antecedeu ao dizer que este poderia ir ao Hospital Geral 

Clériston Andrade (HGCA) para solicitar esclarecimentos acerca da empresa J Silveira. Em 

seguida, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que os presentes se 

colocassem de pé para a Promulgação do Decreto Legislativo nº 011/2021, que “Susta o 

Decreto Normativo nº 12.301 de 26 de agosto de 2021, que regulamenta o pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência no âmbito da Procuradoria Geral do Município de 

Feira de Santana descumprindo procedimento legislativo e infringindo Lei Orgânica do 

Município e exorbitando no poder de regulamentar do executivo, e dá outras providências”. 

Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: < Em urgência e em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária n/nº 143/2021, de lavra do Poder 

Executivo, foi aprovado por maioria, com quatorze votos favoráveis, e votos contrários dos 

edis Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Silvio de Oliveira Dias. Na 

discussão da matéria, em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro registrou que, na 

sessão anterior, o projeto foi adiado de pauta devido à necessidade de esclarecimento de 

dois fatores: aspectos orçamentários que seriam anulados e a apresentação do plano de 

trabalho. Declarou que solicitara aos vereadores da bancada governista tais 

esclarecimentos. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes discorreu que, na sessão anterior, esclareceu questões relativas à anulação 

orçamentária e destacou que, caso um de seus pares não tenha entendido seus argumentos, 

poderia assistir a sessão no Youtube. Registrou que propôs um acordo para que a matéria 

supracitada fosse apreciada e, em seguida, o parlamentar que desejasse poderia elaborar um 

Requerimento para solicitar informações sobre o plano de trabalho. Por fim, salientou que 

sua proposta não foi aceita. Prosseguindo, em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa registrou que, diante da tristeza do parlamentar José Marques de Messias, este 

deveria fazer terapia com um psicólogo. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio 

Silva solicitou discursar em declaração de voto. Em declaração de voto, franqueou-se a 
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palavra aos edis Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Cícero Marcenio 

Silva e Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento, o Presidente desta Casa, em 

conformidade com os Arts. 211 a 213 do Regimento Interno desta Casa, convocou uma 

Reunião Extraordinária, após a presente sessão ordinária, para apreciação, em segunda 

discussão, do Projeto de Lei Ordinária n/nº 143/2021, de autoria do Poder Executivo. Logo 

após, em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 082/2021, de autoria do edil 

Luiz Augusto de Jesus, foi aprovado por maioria, com quatorze votos favoráveis, e votos 

contrários dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos e Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira. No debate da referida matéria em Questão de Ordem¸ o edil 

Luiz Augusto de Jesus registrou que alguns parlamentares apreciavam as matérias com 

parcialidade. Entretanto, observou que ao apresentar uma proposição, a Comissão 

responsável por exarar Parecer recebia as devidas documentações. Na sequência, o 

Presidente desta Casa registrou que a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira não 

conhecia a Associação de Pequenos Produtores de Extrema – ASPREPE. Em Pela Ordem, 

a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira declarou que não tinha problemas com 

o Presidente da Associação de Pequenos Produtores de Extrema – ASPREPE, mas zelava 

pelo dinheiro público. Sugeriu, por fim, que o Presidente da referida associação poderia se 

pronunciar, em Tribuna Livre, nesta Casa para apresentar as ações desenvolvidas.  Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa destacou que acreditava na idoneidade do 

Presidente da referida associação. Posteriormente, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, consultou o plenário quanto à possibilidade de interromper a votação da 

matéria supracitada para convidar o Presidente da Associação de Pequenos Produtores de 

Extrema – ASPREPE para apresentar as ações desta, em Tribuna Livre, em data oportuna. 

Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva registrou seu voto favorável à 

proposição supracitada tendo em vista que o Presidente da referida associação era uma 

pessoa íntegra. Em seguida, o Presidente desta Casa reiterou que o Presidente da associação 

mencionada poderia prestar esclarecimentos acerca desta em Tribuna Livre. Em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Viera registrou que jamais questionou a 

idoneidade do Sr. Salomão, Presidente da associação mencionada. Declarou que apenas 

desejava ter conhecimento das ações da referida associação. Em Pela Ordem  ̧o edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes indagou se era cabível interromper a votação da 

proposição durante o andamento desta. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, declarou que a votação da matéria teria continuidade e relatou, 

mais uma vez, que gostaria que o Presidente da referida associação se pronunciasse acerca 
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desta em Tribuna Livre. Em Pela Ordem¸ o edil Josse Paulo Pereira Barbosa indagou o 

porquê de a presença do edil Jurandy da Cruz Carvalho constar no painel eletrônico desta 

Casa. Em resposta, o Presidente esclareceu que, no início da presente sessão, o referido edil 

justificou que se ausentaria para participar de uma audiência pública. Em declaração de 

voto, concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou consultar o 

Plenário quanto à possibilidade de votação, em bloco, dos Projetos de Decreto Legislativo 

nºs 014, 016 e 017/2021, respectivamente, de autoria dos vereadores Fernando Dantas 

Torres, Ivamberg dos Santos Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa, cujo pleito após ser 

submetido à apreciação do Plenário foi aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo registrou que não era de 

competência dos parlamentares fiscalizar as associações deste Município. Declarou, ainda, 

que esta Casa recebia as listas das associações que não poderiam receber verbas de 

subvenção por conta da falta de prestação de contas. Em discussão única, o Projeto de 

Resolução nº 741/2021, de iniciativa do vereador José da Costa Correia Filho, o qual teve 

Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi retirado de 

pauta a pedido do autor. Cabe registrar que a retirada foi desencadeada motivada pelos 

motivos sequem abaixo. Em Pela Ordem¸ o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou 

adiamento de pauta da referida matéria por dez sessões tendo em vista a possível análise da 

reformulação do Regimento Interno desta Casa através da Mesa Diretiva. Na sequência, o 

Presidente registrou que a Mesa Diretiva estava analisando a possibilidade de reformular o 

Regimento Interno. Em Questão de Ordem  ̧ o edil José da Costa Correia Filho destacou 

que sempre dialogava com todos e que não via problema em retirar a matéria supracitada de 

pauta. Na sequência, o Presidente desta Casa afirmou que o Regimento Interno precisava de 

alterações tendo em vista que alguns artigos estavam obsoletos. Em Questão de Ordem, o 

edil Silvio de Oliveira Dias solicitou que o edil Edvaldo Lima dos Santos retirasse de pauta 

a Moção nº 279/2021, pois além de não ser cabível estava em desacordo com o Regimento 

Interno desta Casa. Na sequência, o Presidente registrou que seria viável criar uma 

comissão para analisar a reformulação do Regimento Interno. Em Pela Ordem, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro solicitou à Mesa Diretiva a análise, com base no Regimento 

Interno, para instituir a comissão supracitada. Em resposta, o Presidente declarou que a 

comissão mencionada teria por objetivo auxiliar a Mesa Diretiva no que concernia à 

reformulação do Regimento Interno. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em discussão 
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única, foram aprovados em bloco e pela unanimidade dos parlamentares presentes, os 

pareceres exarados pelas Comissões Especial para Análise de Concessão de Honraria 

favoráveis à tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 014, 016 e 017/2021, 

respectivamente, de lavra dos parlamentares Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos 

Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa, assim como as referidas proposições. Cabe relatar que 

usaram a palavra em votação os vereadores Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos 

Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira Barbosa. 

Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva e, na sequência, indagou se os parlamentares concordavam com a votação 

em bloco dos Requerimentos pautados para a Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o edil Luiz 

Augusto de Jesus solicitou destaque, em votação, aos Requerimentos nºs 233 e 234/2021, 

ambos de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos solicitou retirada de pauta dos Requerimentos nºs 233 e 234/2021, ambos 

de sua autoria. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias registrou que, no dia 

anterior, foram lidas duas Moções, uma de sua autoria e outra de iniciativa do edil 

Ivamberg dos Santos Lima, destinadas aos senhores Itajaí Pedra Branca e Silvério Silva. 

Em Pela Ordem  ̧ o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa registrou que sua proposição 

acerca dos supermercados não foi colocada em pauta. Em resposta, o Presidente desta Casa 

adiantou que solicitaria à Divisão Legislativa a inserção da proposição supracitada na 

Ordem do Dia em data oportuna. Em Questão de Ordem¸ o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes registrou que compreendia o questionamento do edil que lhe antecedeu 

e pleiteou que devido ao acúmulo de matérias em tramitação que cada um parlamentar 

tivesse uma proposição pautada na Ordem do Dia. Na sequência, o Presidente esclareceu 

que, durante as sessões, ocorriam imprevistos, de modo que a Ordem do Dia acabava 

congestionada. Em votação única, os Requerimentos nºs 243/2021, de lavra do 

parlamentar Edvaldo dos Santos Lima; 240/2021, de lavra do parlamentar Emerson Costa 

dos Santos; 241 e 242/2021, ambos de lavra do parlamentar Luiz Augusto de Jesus; 244, 

245, 246, 247 e 248/2021, todos de lavra do vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes; 249 e 250/2021, ambos de lavra do edil Luiz Ferreira Dias e 251/2021, de lavra do 

vereador Fernando Dantas Torres, foram apreciadas englobadamente conforme pleito do 

edil Edvaldo Lima dos Santos e aprovadas pela unanimidade dos vereadores presentes. Em 

Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos destacou que o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa teve uma proposição colocada em pauta. Em votação aos Requerimentos 

supracitados, franqueou-se a palavra ao vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. 
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Em Questão de Ordem  ̧ o vereador Jhonatas Lima Monteiro mencionou a proposta de 

alteração regimental apresentada pelo edil José da Costa Correia Filho. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos declarou que, diante da possibilidade de 

reformulação do Regimento Interno, solicitaria a retirada de pauta da Moção nº 279/2021, 

de sua autoria. Na sequência, o Presidente reiterou a possibilidade de reformulação do 

Regimento Interno. Em Pela Ordem  ̧o edil Jhonatas Lima Monteiro destacou que não era 

cabível manter a tramitação da referida Moção e sugeriu que os parlamentares assistissem a 

sua explicação sobre a bandeira do Brasil>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente, 

vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e 

seis minutos, convocando outra para em seguida como Reunião Extraordinária de acordo 

com os Artigos 211 e 212, inciso I; combinado com o Artigo 213 e seu Parágrafo Único 

como objetivo de apreciar em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária n/nº 143/2021, 

de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira 

Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.      
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Ata da 95ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária de acordo com os Artigos 

211 e 212, inciso I; combinado com o 

Artigo 213 e seu Parágrafo Único como 

objetivo de apreciar em segunda discussão, 

o Projeto de Lei Ordinária n/nº 143/2021, 

de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, referente à 2ª Etapa, do 1º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada no 

dia 14 de outubro de 2021. 

 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas 

e sete 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 nonagésima 

quinta Sessão Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária de acordo com os 

Artigos 211 e 212, inciso I; combinado com o Artigo 213 e seu Parágrafo Único como 

objetivo de apreciar em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária n/nº 143/2021, de 

iniciativa do Poder Executivo Municipal, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, 

da décima nona Legislatura, na qual a exceção dos parlamentares Flávio Arruda Morais e 

Jurandy da Cruz Carvalho compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, 

Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, 

Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da 

Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo 

Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo 

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

aberta a presente Sessão e em seguida suspendeu momentaneamente os trabalhos por dois 

minutos e reabrindo-a em seguida. Logo após solicitou a primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura da Ordem do Dia, que constava a seguinte 

proposição:<Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 143/2021, de lavra do 
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Poder Executivo, que foi aprovada por maioria, com quinze votos favoráveis, e três votos 

contrários dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro e Silvio de 

Oliveira Dias. Cabe registar que em votação usaram a palavra aos edis Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Silvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o edil Silvio 

de Oliveira Dias solicitou discursar em declaração de voto. Em declaração de voto, se 

pronunciaram aos edis Luiz Augusto de Jesus, Silvio de Oliveira Dias, Fernando Dantas 

Torres, Petrônio Oliveira Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Cicero Marcenio, Valdemir 

Santos e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias 

registrou que o governo municipal era incompetente. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas 

Monteiro disse que a Casa deveria dar uma comenda ao gari que cuida de todo o bairro 

Viveiros>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, às treze horas e três minutos, convocando outra para 

o próximo dia dezenove do corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <Veto nº 

02/2021 e demais matérias aptas para serem apreciadas>. Para constar, eu, José Joaquim de 

Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a 

presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.      

 

 

 

 

 

 

       


