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Ata da 96ª 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 19 de 

outubro de 2021. 

 

 Aos dezenove 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 sexta Sessão 

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

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, 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 vereador Sílvio de Oliveira Dias, primeiro  Vice-Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou ao vereador Ivamberg dos Santos Lima 

que assumisse a segunda secretaria, ad hoc, para realizar a leitura da Ata da Sessão anterior, 

a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. 

Em seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a 

seguir: <Projeto de Lei Complementar n/nº 007/2021, de autoria do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa, que “Revoga a Lei Complementar nº 108 de 2017, regulamenta o artigo 

100 da Lei Orgânica do município, volvendo a redação anterior dada pela Lei 

Complementar nº 044/2021”. Projetos de Lei n/nºs 155 e 156/2021, ambos de iniciativa da 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que, respectivamente, “Institui a 

campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de 

Feira de Santana” e “Dispõe sobre a igualdade de premiações, para homens e mulheres, nas 

competições e eventos desportivos realizadas no Município de Feira de Santana”. Parecer 

s/n, exarado pela Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, opinando pelo 

deferimento do Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2021, de autoria do edil Silvio de 

Oliveira Dias. Requerimentos nºs 253 e 254/2021, respectivamente, de lavra do edil 
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Edvaldo Lima dos Santos e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Indicações nºs 2272 a 

2286/2021, de autoria dos vereadores Pedro Cícero Marcenio Silva, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Valdemir da Silva Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Silvio de 

Oliveira Dias e Jhonatas Lima Monteiro. Moções nºs 333 a 349/2021, todas de iniciativa do 

parlamentar Flávio Arruda Morais>. Logo após, a palavra foi concedida em Tribuna Livre 

à Sra. Flávia Carvalho, representante da Associação Brasileira de Síndicos, para tratar 

sobre a importância do papel do síndico na gestão dos condomínios. Após saudar os 

presentes, a oradora disse que aumentou significativamente o número de pessoas que optam 

por morar em condomínios residenciais em razão de alguns benefícios que estes oferecem 

aos condôminos, como lazer, organização e, principalmente, segurança. Destacou a 

importância dos síndicos e disse que eles possuem a grande responsabilidade de gerir os 

condomínios residenciais, no entanto, lamentou a falta de reconhecimento do trabalho 

árduo realizado pelos mesmos. Solicitou aos presentes na Casa que se sensibilizassem com 

a situação das principais avenidas de acesso às áreas de maior concentração de 

condomínios, no que diz respeito à iluminação, limpeza, segurança e estrutura. Por fim, 

agradeceu o tempo cedido a ela em Tribuna Livre e ressaltou novamente a relevância e o 

mérito que devem ser dados aos síndicos. Antes do início do Horário das Lideranças, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. No Horário das Lideranças Partidárias, a palavra inicialmente foi concedida ao 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM e Liderança do Governo), o qual registrou que a 

Secretaria de Serviços Públicos, através do secretário Eliziário Ribeiro da Silva e equipe, 

reabriu o Parque Erivaldo Cerqueira, após revitalização. Destacou que o mencionado 

parque está sendo bastante elogiado pelas pessoas que voltaram a frequentá-lo. Parabenizou 

o prefeito Colbert Martins da Silva Filho pela obra, bem como pela abertura do viaduto que 

faz a ligação da Avenida Maria Quitéria com a Fraga Maia. Citou também a recente 

liberação do viaduto da Avenida Getúlio Vargas sentido Nóide Cerqueira. Comentou sobre 

a conclusão da primeira etapa da revitalização do Novo Centro. Depois, externou que no 

último domingo esteve no distrito Ipuaçu, assistindo a Missa de Nossa Senhora dos 

Remédios, bem como no distrito Tiquaruçu fazendo parte da Missa da Nossa Senhora 

Aparecida. Registrou ainda que ontem esteve na cidade de Ipecaetá participando da posse 

do vereador “Mundinho de Nezinho” o qual assumiu a vacância deixada pelo edil de 

apelido “Bagaçeira” que foi assassinado. Ainda na Tribuna, o orador repercutiu a posse do 

mencionado vereador de Ipecaetá, a qual contou com a presença de várias lideranças 

políticas. O tribuno ainda solicitou ao secretário João Vianey que liberasse o trabalho com 

máquina, o patrolamento e o cascalhamento de algumas localidades que estão necessitadas. 
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Por fim, parabenizou a Superintendência de Obras pelo trabalho desenvolvido em Feira de 

Santana. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira 

Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva.  Logo após, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) após saudar os presentes, frisou que ontem foi o Dia do Médico e 

parabenizou em nome dos profissionais Alexandro e Rodrigo Rote pela efeméride. 

Destacou a importância dos médicos para a sociedade e afirmou que Feira de Santana têm 

muitos profissionais competentes, inclusive realizando transplantes de rim. Em seguida, 

lamentou que o governo municipal esteja constantemente atrasando o pagamento dos 

salários dos servidores da Secretaria de Saúde. Quanto ao Projeto de Lei Ordinária que 

remanejava verbas, salientou que foi favorável porque vai beneficiar a população feirense 

no setor de iluminação pública. Entretanto, mesmo com o voto de confiança desta Casa, a 

cidade continua cada vez mais escura e sujo. Adiantou que está ansioso com o início da CPI 

da Saúde para saber se o prefeito pagou as empresas e estas surrupiaram o dinheiro e não 

está pagando os funcionários. Ou se o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins Silva Filho, está aplicando o conto do vigário nas empresas que prestam serviços à 

municipalidade. Cobrou do Líder do Governo nesta Casa, vereador Luiz Augusto de Jesus, 

uma resposta de quando os salários dos servidores serão pagos. Em aparte, o edil Luiz 

Augusto disse que iria se inteirar e posteriormente daria uma resposta. Acrescentou que 

neste mês, os servidores não têm dinheiro se quer para fazer o deslocamento até os postos 

de trabalho. Disse ser lastimável as pessoas trabalharem e não receberem os salários. Disse 

ser fã dos vereadores Ivamberg Lima e Flavio Arruda Morais e assegurou que a CPI da 

Saúde vai dar o que falar. Depois, o vereador Flávio Arruda (PSB) discorreu sobre fato 

ocorrido no último domingo no Conjunto Feira X, quando três animais, sendo dois cavalos 

e uma égua, foram sumariamente abatidos a tiros, o que considera de uma crueldade 

inaceitável, independente do que motivou o ocorrido, vez que tirou a vida de animais 

indefesos, que apesar de teoricamente serem protegidos pela lei, na prática são muitas vezes 

vítimas de crueldades como a registrada no Feira X no último domingo, e entende que não 

se pode tomar conhecimento de fatos desta natureza, de braços cruzados, razão pela qual 

apelou às autoridades competentes no sentido de que a lei de proteção animal seja 

efetivamente cumprida, bem como que os responsáveis por este crime sejam devidamente 

punidos. Em aparte, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV). Logo após, o parlamentar 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) chamou a atenção da Embasa, pois alguns povoados do 

distrito de Ipuaçu estão há cinco dias sem abastecimento de água, o que contraria a 

propaganda feita pelo Governo do Estado de que os problemas do local foram resolvidos 

após instalação do novo sistema. Questionou como um sistema novo, instalado em 2015, 
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não consegue abastecer a localidade. Perguntou se há apenas canos sem água. Demonstrou 

sua indignação com a concessionária de água supracitada. Em aparte, os edis Luiz Ferreira 

Dias e Josse Paulo Pereira Barbosa lembraram da necessidade de carros pipas. De volta à 

palavra, o orador concordou que a prefeitura precisa contratar mais carros pipas e disse que 

conversará com o secretário Pablo Roberto Gonçalves da Silva sobre o assunto. 

Prosseguindo, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) após saudar os presentes, 

comentou a instalação de câmeras de segurança nas ruas e avenidas de Feira de Santana. 

Afirmou que os equipamentos deveriam objetivar dar segurança aos cidadãos, mas serão 

utilizadas para multar os condutores de veículos. Antecipou que será uma máquina de fazer 

dinheiro. Será um “Big Brother” assinalou. Alertou que os motoristas que trafegarem à 

noite nas ruas e avenidas de Feira de Santana ficarão inseguros e sem saber se vão obedecer 

a sinalização ou ser assaltados. Lembrou que o governo municipal retirou os agentes de 

trânsito e no lugar vai colocar os guardas municipais. Convocou o povo de Feira de Santana 

que vai ser assaltado pelo prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho para às 14h da 

próxima quinta feira protestar defronte a Prefeitura Municipal. Convocou também os 

deputados federais José Neto (PT) e Daiane Pimentel (PSC) e os estaduais José de 

Arimateia (REP) e Carlos Geilson (PODE),  pois estes no próximo anos estarão pedido 

voto aos feirenses que serão assaltados.  Frisou que os comerciantes do Shopping Popular 

estão inseguros e as lojas estão vazias. Advertiu que prefeito só conseguiu a eleição devido 

ao apoio do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Advertiu que no Ceará o Ministério 

Público entrou com uma ação contra a instalação das câmeras de monitoramento. Em 

seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), após saudar a todos, parabenizou os 

médicos pelo dia 18 de outubro, declarado Dia Nacional do Médico. Logo após, relatou a 

situação dos comerciantes do Shopping Popular que estão sendo injustiçados. Alertou que 

algumas pessoas estão entrando em depressão profunda ou até vindo a óbito por conta da 

situação crítica de desrespeito aos direitos dos camelôs. Clamou ao Prefeito Municipal 

Colbert Martins da Silva Filho que resolvesse a situação. Disse que o Shopping Popular não 

é dos camelôs e sim de grandes empresários e isso não beneficia a classe trabalhadora 

autônoma que atualmente sofre com o desrespeito aos seus anos de trabalho custoso. Em 

aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB), disse ter um Projeto de Lei em 

tramitação, de sua autoria, que solicita a suspensão de taxas e isenção de pagamento de 

qualquer valor cobrado aos comerciantes do Shopping Popular. Encerrando seu discurso, o 

vereador Luiz Ferreira Dias pediu ao Presidente da Casa que tramitasse o projeto do colega 

com urgência e lamentou os comerciantes vivenciarem essa injustiça. Posteriormente, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) teceu comentários críticos em relação a 
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convênio firmado no último dia 05 entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade 

Regional da Bahia, UNIRB, segundo o qual os carroçeiros que atuam em Feira de Santana 

poderão ceder seus animais em troca de uma moto adaptada, sendo os citados animais 

doados à faculdade e destinados aos campos de estágio, para serem cuidados e tratados 

pelos estudantes, e as referidas motos, cedidas pelo Departamento Estadual de Trânsito da 

Bahia, DETRAN, a partir de veículos apreendidos, que não possuem proprietário, cuja 

revisão e adaptação ficará a cargo da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Segundo o vereador, 

o Secretário de Saúde do Município, por quem inclusive tem carinho e respeito, não está 

levando em conta o fato de que muitos carroçeiros que não sabem ou não têm habilitação 

para conduzir moto, ficarão desempregados e muito prejudicados com tal medida, que a seu 

ver é de competência da Secretaria de Agricultura, e não da Saúde. Em aparte, o edil 

Emerson Costa dos Santos usou a palavra. Dando continuidade, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) parabenizou os médicos pela passagem da data comemorativa à 

profissão no dia de ontem. Disse que, em contraponto, o prefeito, que também é médico, 

não realizou o pagamento dos profissionais de saúde do Hospital de Campanha, após o 

fechamento deste. Inqueriu o que os profissionais têm a comemorar, visto que estão sem 

dinheiro no bolso. Lembrou da existência de um inquérito civil instaurado pelo Ministério 

Público, no dia seis de outubro, para apurar supostas irregularidades em contrato 

emergencial para custear a gestão do Hospital de Campanha neste município. Rememorou 

que é relator da CPI da saúde e se atentará a essas irregularidades para que sejam 

esclarecidas. Em aparte, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos usou a tribuna. Em 

seguida, o parlamentar José Correia Filho (PATRI) saudou os presentes na Galeria desta 

Casa. Disse que hoje pela manhã ficou triste com a informação do jogo político do retorno 

de mais um suplente para esta Casa. Afirmou não concordar com tal iniciativa. Lembrou 

que quando perdeu a eleição ficou quieto, foi para o seu trabalho e em seguida retornou a 

este Legislativo. “Parece que o povo quer ficar sempre na teta da vaca e perder o costume 

de trabalhar. Quer viver com o dinheiro da Prefeitura”, reclamou. Disse ter o maior respeito 

ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho, mas não concorda com a possível saída do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM). Pois, quando estava sem mandato 

“esse rapaz”, cujo nome não foi informado, impediu que a rua Mantiqueira fosse asfaltada 

por se um pedido que alavancaria a sua campanha de retorno. O tribuno revelou que o então 

vereador enfrentou o prefeito Colbert Martins e o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho 

para paralisar as obras no bairro Rua Nova. “Não me peça pra ter boa vizinhança” com esse 

rapaz caso ele volte a esta Casa. Recomendou ao mesmo procurar o seu lugar de ex-

vereador e de suplente. Disse que se fizerem acordo que também tragam “Bahia do 
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Ônibus”, pois, desse modo, ele irá para uma secretaria mostrar serviço. Advertiu que se 

“esse rapaz” voltar vai procurar o partido e se lançar candidato ao cargo de deputado para 

prejudicar a vida de muita gente no bairro Rua Nova. Acrescentou que o “rapaz” deve ficar 

fora da Câmara para pagar pelos seus erros, por ter pisado no povo do bairro Rua Nova. Ao 

prefeito disse que tirar Pedro Américo da Casa da Cidadania é um erro. Ao final, disse que 

só porque estava “batendo” no prefeito Colbert Martins, a Mesa Diretiva não cortou a sua 

voz. Neste momento, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (Liderança 

da Oposição) teceu comentários sobre a prestadora de serviços de energia Coelba, dizendo 

que a mesma tem prestado um serviço de péssima qualidade nas áreas urbana e rural. 

Ressaltou que se observa problemas na prestação de serviço pela supracitada companhia 

também no que diz respeito à energia solar, pois vários locais da zona rural dependem de 

transformadores e as pessoas não conseguem diálogo com a empresa para resolução do 

problema. Salientou que no momento de adesão da energia solar vários protocolos 

solicitam alteração no sistema para possibilitar garantia de direitos, tais como abatimento 

do valor da geração de energia a mais, porém as pessoas não conseguem atendimento para 

tal com a Coelba. Frisou que a falta de abastecimento de água em Ipuaçu foi provocada 

pela Coelba, pois por mais de doze horas o sistema de captação ficou sem energia. Dessa 

forma, expôs que a Coelba é um mau exemplo da privatização realizada em 1997, na gestão 

do Governador Paulo Souto. Por fim, alertou que não é correto privatizar empresas que 

prestam serviços essenciais e disse que teme a privatização dos Correios e da Petrobrás. Em 

seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), discorreu sobre a pobreza 

menstrual no país, problema que se agravou perceptivelmente durante a pandemia. 

Declarou sua indignação com o veto do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 

ao Projeto de Lei que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as 

pessoas que vivenciam diariamente essas dificuldades. Falou sobre a Indicação nº 

2284/2021, apresentada por ele nesta Casa, que atribue ao Governo Municipal a 

responsabilidade pela inclusão de absorventes higiênicos nas cestas básicas distribuídas 

pelos programas socias do município, bem como para as estudantes de escolas públicas da 

Rede Municipal, a partir do 5º (quinto) ano, para mulheres em regime de privação de 

liberdade, seja em unidades socioeducativas ou prisionais e também para aquelas que se 

encontram em situação de rua. Apresentou dados de pesquisas que apontam a gravidade da 

pobreza menstrual relacionada à desigualdade social e econômica na qual o país se encontra 

atualmente. Encerrou seu discurso destacando a pertinência da indicação elaborada por ele 

e falando sobre a necessidade de o problema ser tratado por políticas públicas, inclusive no 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

864 

 

RD 202196 

município de Feira de Santana. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o primeiro 

Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) registrou a felicidade de no final de 

semana visitar o Parque da Lagoa. Parabenizou o Dr. João do Departamento de Parques e 

Jardins da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pois, com pouco tem feito muito. 

Ressaltou o trabalho do soldador de prenome Robson que, na sua opinião, merece aplausos. 

Frisou que muitas praças estão necessitando de reparos, porém precisa que a Prefeitura 

proporcione condições melhores para desenvolvimento de um trabalho a contento. Em 

seguida, disse que leu no blog Cidade Gospel uma matéria na qual o deputado federal José 

Neto solicita que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva abra um diálogo com os 

evangélicos para desmentir as fake news e as narrativas fraudulentas. Entretanto, ele frisou 

ter ficado triste, pois o parlamentar deveria ter visto os vídeos do ex-presidente dizendo que 

iria colocar os pastores nos seus devidos lugares. Advertiu ao deputado e ao Partido dos 

Trabalhadores que os evangélicos, mais uma vez, vão decidir as eleições e os pastores não 

estão fazendo política no púlpito, pois acordaram e viram a força que a igreja tem no Brasil. 

“Nós vamos decidir mais uma vez as eleições”, prognosticou o tribuno. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) referiu-se ao ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

e mencionou uma matéria jornalística. Posteriormente, a parlamentar Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira (MDB), em tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), na condição de representante da área de saúde, inicialmente protestou 

veementemente contra o fato do PSF do Novo Horizonte estar há cinco meses sem médico, 

o que considera inaceitável, na medida em que observa ser apartidária todas as vezes que 

sobe a esta tribuna para defender os interesses do povo que a elegeu. Em seguida, disse ter 

tomado conhecimento em recente reunião que teve com a categoria dos enfermeiros, da 

qual faz parte, que há uma discrepância entre os valores dos vales-refeições concedidos 

pelo IMAPS à classe dos enfermeiros recém contratados e os antigos, sendo que estes 

recebem a menor. Prosseguindo, inquiriu o IMAPS sobre qual critério está sendo adotado 

para tal procedimento, acerca do qual protestou veementemente e solicitou providências. 

Após aparte concedido ao edil Edvaldo Lima, reiterou o seu protesto ao IMAPS, 

salientando o valoroso e árduo trabalho realizado pelos enfermeiros, que não entende por 

que estão recebendo os vales refeição com valores diferenciados. Em Pela Ordem, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) registrou que os quatrocentos mil reais relativos 

à consultoria prestada pela empresa do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, 

seria útil ao PSF mencionado pela parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB). Logo após, o vereador Petrônio Oliveira Lima (REP) parabenizou o excelente 
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trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano comandada 

pelo secretário Eliziario Ribeiro e o diretor de Parques e Jardins, João Falcão, na 

revitalização do Parque Erivaldo Cerqueira. Lembrou que o espaço foi reaberto ao público 

no final de semana passado. Enfatizou que Feira de Santana é canteiro de áreas de lazer. 

Registou também a reabertura do viaduto que liga as avenidas Maria Quitéria e Fraga Maia 

devido a importância da duplicação do equipamento que vai melhorar a trafegabilidade na 

região Norte de Feira de Santana. Salientou que a Prefeitura Municipal, ao contrário do que 

dizem alguns, está trabalhando. Depois, no tempo cedido pelo orador anterior, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) enumerou os nomes dos malvados deputados federais baianos 

que votaram contra ao Projeto de Lei que vai reduzir o ICMS da gasolina. Frisou que os 

deputados listados a seguir odeiam o povo baiano. Lídice da Mata (PSB), Otto Alencar 

Filho (PSD), Paulo Magalhaes (PSD), Sérgio Brito (PSD), Valmir Assunção (PT), José 

Neto (PT), Afonso Florence (PT), Alice Portugal (PC do B), Jorge Solla (PT), Josias 

Gomes (PT), Pastor Isidório (Avante) e Nelson Pelegrino (PT). Dando prosseguimento, o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) comentou sobre a 

tramitação do Projeto de Lei nº 095/2021 de sua autoria que objetiva trazer à tona o debate 

sobre tração animal em Feira de Santana. Citou a fala do colega Edvaldo Lima dos Santos, 

o qual destacou que o secretário de saúde assumiu a responsabilidade de buscar resolver o 

problema ligado à tração animal e à violência. Expôs que diversos estudos vinculam os 

maus tratos aos animais à violência urbana, assim crianças que praticam atos de crueldade 

aos animais têm maior tendência a promover atos violentos e criminosos no futuro. Disse 

que apresentou a esta Casa o supracitado projeto que pretende fazer uma transição 

gradativa da substituição da tração animal, porém é preciso buscar mecanismos de 

qualificação profissional e orientação às famílias. Externou que é possível acatar ideias de 

colegas que queiram incrementar o projeto. Frisou que o projeto é de fundamental 

importância pois é urgente o fim da tração animal na cidade, no entanto é preciso debater 

como ocorrerá o acolhimento às famílias e a inserção delas no mercado, garantindo o 

sustento. Se dirigindo ao secretário de saúde, destacou que é inútil esperar que o Governo 

do Estado e o Detran façam doações, pois o governador não tem preocupação com Feira de 

Santana. Em aparte, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira disse que a 

preocupação do secretário de saúde com os carroçeiros é válida, porém ele precisa se ater 

ao que é de sua responsabilidade, como por exemplo, a contratação de médicos para o posto 

de saúde do bairro Novo Horizonte que há cinco meses está sem esses profissionais. No 

Grande Expediente, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) discorreu 

que o secretário de saúde possui várias responsabilidades, uma delas é ligada ao cuidado 
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com os animais e às doenças transmitidas por eles. Disse que já conversou com o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho, com o secretário Denilton Brito e com o secretário de saúde 

Marcelo Britto sobre a necessidade de uma estrutura exclusiva para tratar das questões 

relacionadas aos animais, porque o Centro de Zoonoses tem um perfil e uma tipificação na 

saúde, que é de responsabilidade da secretaria de saúde. Assim, ressaltou que é preciso a 

instalação de um estrutura específica que trate sobre a questão animal. Lembrou que neste 

ano ocorreu a posse do Conselho Municipal de Proteção e Bem – Estar Animal na cidade. 

Ainda salientou que as Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente possuem 

responsabilidades na causa animal. Frisou que a maioria das ações ligadas à causa animal 

são feitas por entidades socioassistenciais. Afirmou que em evento comemorando o Dia 

Municipal do Animal, foi solicitado ao prefeito um estudo a fim de haver a dispensa de 

licitação com o objetivo de castrar animais de rua e foi concedida autorização. Citou que a 

parceria com a UNIRB é fantástica, pois é um local específico para receber os animais. Em 

aparte, os edis Flávio Arruda Morais e José da Costa Correia Filho. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao 

primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o vereador 

Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou sua inscrição no momento destinado às 

Explicações Pessoais. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente solicitou que os presentes se 

colocassem de pé para a Promulgação dos Decretos Legislativos nºs 012, 013 e 014/2021, 

os quais dispõem sobre a concessão de título de cidadão feirense, respectivamente, ao Sr. 

Luiz Pedro Rodrigues Irujo, à Profa. Dra. Elizete da Silva e ao Sr. André Nascimento 

Curvello. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em 

prioridade e em discussão única, o Veto nº 002/2021, de lavra do Poder Executivo, o 

qual teve Parecer, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), 

opinando pela rejeição da matéria. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Viera sugeriu que o primeiro Vice-Presidente dialogasse sobre a proposição com o 

Chefe da Divisão Legislativa desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

registrou que se ausentou da presente sessão por alguns minutos porque estava em uma 

reunião com o edil Emerson Costa dos Santos e o Presidente desta Casa, vereador Fernando 

Dantas Torres. Na sequência, em votação ao Parecer, este foi aprovado por maioria com 

onze votos favoráveis e nove votos contrários dos edis José da Costa Correia Filho, Jurandy 

da Cruz Carvalho, Fabiano Nascimento de Souza, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

Ronaldo Almeida Caribé, Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos, José Marques 

de Messias e Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

867 

 

RD 202196 

indagou se poderia alterar seu voto e, em resposta, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio 

de Oliveira Dias, esclareceu que o momento de votação ao Parecer tinha encerrado. Em 

Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou ao 

primeiro Vice-Presidente explicação acerca da apreciação da matéria. Em seguida, em 

votação ao Veto, franqueou-se a palavra aos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, 

Jhonatas Lima Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva e Valdemir da Silva Santos. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima teceu críticas ao discurso do edil Luiz 

Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa registrou que seu 

voto ao Veto era contrário. Logo após, ainda em votação ao Veto, este foi rejeitado por 

maioria com treze votos contrários e sete votos favoráveis dos vereadores José da Costa 

Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio Oliveira 

Lima, Valdemir da Silva Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e José Marques de 

Messias. Em declaração de voto, concedeu-se oportunidade de discurso aos vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos e Luiz Augusto de Jesus. Neste momento, o segundo Vice-

Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do vereador 

José Marques de Messias, o qual teve Emendas nºs 01 e 02/2021, respectivamente, de 

iniciativa dos edis Petrônio Oliveira Lima e Jhonatas Lima Monteiro, ambas com Parecer 

exarado pela CCJR. Neste momento, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Jhonats Lima 

Monteiro solicitou adiamento de pauta da proposição supracitada por duas sessões, o que, 

após consulta ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 041/2021, de iniciativa do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Substitutivo do autor, com Emenda nº 01/2021, de lavra do edil Flávio 

Arruda Morais, sem Parecer exarado pela CCJR. Em Pela Ordem¸ o edil Silvio de Oliveira 

Dias registrou que, neste Parlamento, alguns vereadores mencionavam fake news. Em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira justificou a ausência do edil 

Flávio Arruda Morais, tendo em vista que o filho deste se encontrava hospitalizado. Sendo 

assim, a proposição foi adiada de pauta devido à ausência do autor da Emenda. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa destacou que era vergonhoso alguns 

vereadores fazerem manobras para evitar a apreciação das matérias. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que o pronunciamento do vereador que lhe antecedeu 

constasse em ata na íntegra, o que não foi acatado pela Mesa Diretiva. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 055/2021, de lavra do edil Fabiano Nascimento de Souza, o 
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qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira 

Lima solicitou adiamento de pauta da referida proposição por duas sessões, o que, após 

consulta ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, 

o Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do edil Petrônio Oliveira Lima, o qual teve 

Parecer exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

votação à matéria, franqueou-se a palavra ao autor desta e aos parlamentares Luiz Augusto 

de Jesus e Jhonatas Lima Monteiro. Em seguida, a proposição supracitada foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, o vereador Jhonatas Lima Monteiro registrou 

que se ausentaria da presente sessão por alguns minutos para atender um telefonema. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 068/2021, de iniciativa do vereador Luiz Ferreira 

Dias, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg 

dos Santos Lima solicitou adiamento de pauta da referida proposição por duas sessões, o 

que, após consulta ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação 

única, o Requerimento nº 252/2021, de lavra do parlamentar Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Devido à ausência momentânea do autor, a matéria foi adiada de pauta>. 

Durante o momento destinado às Explicações Pessoais, concedeu-se oportunidade de 

discurso aos vereadores Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, Jhonatas Lima 

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

mencionou que, até a presente data, não se estabeleceu os membros da Frente Parlamentar 

de Combate à Violência. Na sequência, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, no comando da Mesa Diretiva, registrou que, na próxima sessão, os 

membros serão da referida frente serão escolhidos. Nada mais havendo por tratar, a 

segunda Secretária, Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às doze 

horas e dezesseis minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia vinte de outubro do ano 

em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de 

Lei nº 061/2021, de autoria do parlamentar Petronio Oliveira Lima. Em primeira discussão, 

os Projetos de Lei nºs 041/2021, de lavra do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, Substitutivo 

do autor, com Emenda nº 01, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais, sem Parecer da 

CCJR e 091/2021, de iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais, com Parecer 

contrário da CCJR. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2021, de 

autoria do edil Sílvio de Oliveira Dias, com Parecer da Comissão Especial. Em votação 

única, os Requerimentos nºs 252 e 254/2021, ambos de lavra do vereador Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, 253/2021, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos e 

255/2021, de autoria do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa>. Para constar, eu, Jeany 
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Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.  

 


