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Ata da 97ª 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 20 de 

outubro de 2021. 

 

Aos vinte 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 sétima Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Ronaldo Almeida Caribé, compareceram os vereadores 

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

Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flavio 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 Cicero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Silvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo, Segunda Secretária desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos assumisse a segunda secretaria, ad hoc, para fazer a 

leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada por 

unanimidade, dentre os vereadores presentes. Durante a leitura da Ata, o primeiro Vice-

Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva e 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 n/nº 157/2021, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos, que 

“Dispõe sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no município de 

Feira de Santana, e dá outras providências”. Pareceres nºs 210, 211, 212, 213, 214, 215, 

216, 217, 220 e 221/2021, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR), opinando pelo deferimento, respectivamente, dos Projetos de Lei nºs 

147/2021, de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa; 148 e 149/2021, ambos de 

autoria do edil Fernando Dantas Torres; 150/2021, de iniciativa do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa; 152/2021, de lavra do parlamentar Flávio Arruda Morais; 153/2021, de 

autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo; 154/2021, de iniciativa do edil Luiz Augusto 
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de Jesus; 139/2021, de lavra do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos; às Emendas 06 e 

07/2021, ambas de coautoria dos edis Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima 

e Silvio de Oliveira Dias ao Projeto de Lei nº 128/2021, de iniciativa da Mesa Diretiva. 

Parecer nºs 219/2021, também exarado pela CCJR, opinando pelo deferimento parcial da 

Emenda nº 05/2021, de coautoria dos edis Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos 

Lima e Silvio de Oliveira Dias, ao Projeto de Lei nº 128/2021, de lavra da Mesa Diretiva. 

Pareceres nºs 218 e 222/2021, também exarados pela CCJR, opinando pelo indeferimento, 

respectivamente, das Emendas nºs 04 e 08/2021, de autoria, na devida ordem, Petrônio 

Oliveira Lima e José da Costa Correia Filho. Parecer nº 050/2021, exarado pela Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando pelo deferimento do Projeto de 

Lei nº 151/2021, de autoria do Poder Executivo. Parecer s/nº, exarado pela Comissão 

Especial para Análise de Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 013/2021, de lavra do edil Silvio de Oliveira Dias. Requerimentos 

nºs 256 a 258/2021, de lavra dos vereadores Fernando Dantas Torres, Edvaldo Lima dos 

Santos e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Indicações nºs 2287 a 2304/2021, de 

autoria dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Valdemir da Silva Santos, Jurandy da Cruz Carvalho, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Flávio Arruda Morais. Correspondências: Ofício PROCON nº 116/2021, datado 

do dia 14 de outubro do corrente ano e assinado pelo Sr. Antônio Maurício Santana de 

Carvalho, Superintendente do Procon, encaminhando os Balancetes de Despesa e Receita 

do referido órgão, referente ao mês de setembro do ano em curso. Ofício nºs 116/2021, não 

datado e assinado pelo Deputado Estadual Carlos Geilson, solicitando fazer uso da palavra, 

em Tribuna Livre, no dia 21 de outubro para discorrer sobre a situação do Aeroporto João 

Durval Carneiro>. Durante a leitura do Expediente, o Presidente desta Casa, parlamentar 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, franqueou-se 

a palavra, em Tribuna Livre, ao Senhor Fernando Biron, representante do Sindicato dos 

Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae), o qual 

discorreu sobre a parceria-público-privada em Feira de Santana, assim como a privatização, 

de modo geral, no saneamento. Mencionou a Lei nº 14026, a qual sugere a privatização da 

água no Brasil e relatou que a Embasa planejava uma parceria público-privada em Feira de 

Santana. Destacou a importância do saneamento básico para a sociedade, salientando que 

este se encontrava atrelado à saúde, à habitação e à diminuição da desigualdade. Explicou o 

que as parcerias público-privadas representavam e ressaltou que poucas delas tiveram 

sucesso no Brasil. Enunciou que o saneamento não deveria estar atrelado às parcerias 

público-privadas, tendo em vista que estas agravariam as condições das pessoas em 
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situação de vulnerabilidade social. Relatou que o saneamento envolvia quatro elementos: 

água, esgoto, resíduos sólidos e as águas pluviais. Exteriorizou que, atualmente, a França e 

os Estados Unidos reestatizaram a água e declarou que, havendo uma parceria público-

privada em Feira de Santana, a população em situação de vulnerabilidade econômico-social 

terá suas condições agravadas. Relatou que a água era um direito social e lembrou que esta 

era fundamental à população. Conclamou os parlamentares deste Legislativo para ouvir os 

pleitos da população e destacou que possuía materiais acerca da parceria público-privada 

em Feira de Santana e suas consequências. Relatou os índices relativos ao saneamento 

básico neste município. Registrou que o dinheiro utilizado nas parcerias público-privadas 

era oriundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

destacou que, no que concernia às políticas de saneamento básico, era possível captar 

recursos financeiros em diversos órgãos. Destacou que, entre os anos de dois mil e cinco a 

dois mil e onze, o saneamento cresceu mais do que o PIB e o agronegócio. Salientou que a 

chamada universalização do saneamento básico não era possível na privatização, tendo em 

vista que esta visava os lucros. Discorreu sobre a Embasa e seu papel no que concernia ao 

chamado subsídio cruzado. Ao concluir seu pronunciamento, mencionou cidades que 

sofreram por contra das privatizações das empresas de água e saneamento básico. Logo 

após, o Presidente Fernando Dantas Torres registrou que os parlamentares desta Casa 

estavam à disposição para dialogar com representantes do Sindae. Em Pela Ordem, o edil 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) solicitou sua inscrição no momento destinado ao 

Horário das Lideranças. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, convidou os parlamentares da base governista para uma reunião após o 

pronunciamento do edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL). No Horário destinado às 

Lideranças Partidárias, o vereador Jurandy Da Cruz Carvalho (PL), após saudar os 

presentes, iniciou seu discurso relatando que, no dia anterior, se reportou à Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento (Embasa). Disse que o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) 

“sucateou” a referida empresa, que cumpria um papel de extrema importância no território 

baiano. Declarou que era contrário à privatização da Embasa e afirmou que, caso isto 

ocorresse, resultaria em inúmeros prejuízos para a população feirense, sobretudo para os 

habitantes da zona rural dos distritos. Alegou que os funcionários que prestavam serviços à 

referida empresa podiam contar com seu apoio contra o processo de privatização. Informou 

que a privatização estava em andamento por conta do mau funcionamento da empresa 

supracitada e disse que a quantidade de funcionários que atualmente prestavam serviços 

nesta era inferior à demanda diária de trabalho. Ao concluir seu discurso, solidarizou-se 

com os funcionários da Embasa na luta contra a privatização desta e firmou que, na sessão 
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anterior, após tratar sobre este assunto em seu pronunciamento, recebeu mensagens de 

apoio e reclamações da população, que estava indignada com o processo de privatização da 

Embasa. Em seguida, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) lembrou que, 

no dia anterior, abordou a questão das câmeras de monitoramento implantadas pelo 

Governo Municipal com o argumento de dotar a população feirense de segurança. Frisou 

que os motoristas de aplicativo serão os mais atingidos pelo novo sistema de vigilância. 

Apresentou um documento do Ministério Público Federal do Ceará, o qual obteve decisão 

judicial que suspendia, em todo o país, o processo de multa por monitoramento. Relatou 

que o magistrado, em sua decisão, alegou que as imagens das câmeras nos veículos 

violavam a privacidade e a intimidade dos cidadãos e destacou que ambas eram 

asseguradas pela Constituição Federal. Avivou que o zoom das lentes pode captar imagens 

com quatrocentos metros de distância. Argumentou que não era contra a implantação das 

câmeras, mas sim contra a emissão de multas resultantes das imagens captadas. Convocou a 

população, os colegas vereadores, os deputados federais e estaduais para uma manifestação 

amanhã, às quatorze horas, em frente à Prefeitura Municipal. Relatou que, no dia anterior, o 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, informou que estava com Covid-19 e 

ressaltou que, entretanto, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, mesmo sendo médico, 

vetou o projeto de sua autoria que previa medidas protetivas contra o coronavírus no 

transporte coletivo urbano. Destacou que, aparentemente, a pandemia chegou ao fim. Na 

sequência, o Presidente suspendeu a presente sessão por alguns para uma reunião, 

primeiramente, com os vereadores da base governista e, em seguida, com os parlamentares 

do denominado “grupo dos onze” e os edis de oposição ao governo. Reaberta a sessão, o 

Presidente desta Casa realizou uma chamada nominal, na qual se verificou que apenas o 

edil Ronaldo Almeida Caribé estava ausente. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos 

Santos (DC) registrou que estava presente. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria 

do edil Petrônio Oliveira Lima, o qual, em votação, franqueou-se a palavra ao edil José da 

Costa Correia Filho. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos teceu críticas ao Governo Municipal. Logo após, ainda em 

votação à matéria supracitada, concedeu-se oportunidade de discurso aos vereadores 

Petrônio Oliveira Lima e Luiz Ferreira Dias. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela 

Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva registrou seu voto favorável à proposição. 

Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira também registrou seu 
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voto favorável à proposição. Posteriormente, ainda em votação à matéria mencionada, 

franqueou-se a palavra aos edis Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e Valdemir da Silva Santos. Neste momento, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, registrou 

que muitos parlamentares faziam uso da palavra, em segunda discussão, quando tinham se 

pronunciado em primeira discussão no dia anterior. Por fim, declarou que os parlamentares 

deveriam ter coerência. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio Oliveira Lima registrou que 

os vereadores possuíam o direito de discursar em votação à matéria. Em Pela Ordem¸ o 

vereador Luiz Ferreira Dias solicitou que fosse prestado, ao término da presente sessão, um 

minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Sr. Luiz Roberto Risk, Vice-Presidente do 

PCdoB em Feira de Santana. Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, informou ao líder do governo, parlamentar Luiz Augusto de Jesus, que todos 

os projetos pautados para a presente data seriam apreciados. Na sequência, ainda em 

votação, a proposição supracitada foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em 

declaração de voto, concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Luiz Augusto de Jesus. 

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 Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR). Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais solicitou a retirada de 

pauta da Emenda nº 01/2021, de sua autoria. Em votação, o Substitutivo foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes, com dezesseis votos favoráveis e abstenção do parlamentar 

Luiz Augusto de Jesus. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 091/2021, de lavra do 

vereador Flávio Arruda Morais, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em Pela 

Ordem  ̧ o vereador Flávio Arruda Morais solicitou fazer uso da palavra em votação ao 

Parecer. Em votação a este, concedeu-se oportunidade de discurso aos vereadores Flávio 

Arruda Morais e José da Costa Correia Filho. Em momento oportuno, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, anunciou que o término da presente sessão, a fim de 

apreciar as matérias aptas a serem votadas. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo chamou a atenção de colegas que utilizavam a tribuna no momento de votação dos 

projetos para tratar sobre outros assuntos. Ainda em votação ao Parecer supracitado, 

franqueou-se a palavra aos edis Jurandy da Cruz Carvalho e Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Logo após, a presente sessão foi suspensa e reaberta em seguida. Ainda em 

votação ao Parecer, concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Silvio de Oliveira Dias. 

Em Pela Ordem  ̧ o edil Pedro Cícero Marcenio Silva registrou seu voto contrário ao 
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Parecer. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa registrou seu voto 

contrário ao Parecer. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais teceu comentários 

acerca da proposição supracitada. Na sequência, o Parecer supracitado foi aprovado com 

dez votos favoráveis e oito votos contrários dos parlamentares José da Costa Correia Filho, 

Emerson Costa dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza, Flávio Arruda Morais, Jurandy 

da Cruz Carvalho, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e Pedro Cícero 

Marcenio Silva>. Esgotado o tempo regimental, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e quarenta minutos, 

convocando outra para em seguida, como reunião extraordinária, conforme Art. 212, Inciso 

I, combinado com o Art. 213, e seu parágrafo único, a fim de apreciar as matérias aptas a 

serem votadas. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de 

Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma 

regimental.       
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Ata da 98ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, convocada como 

Reunião Extraordinária, em conformidade 

com o Art. 212, Inciso I, combinado com o 

Art. 213, parágrafo único, do Regimento 

Interno, realizada após a Sessão Ordinária 

da presente data, para apreciação das 

matérias aptas a serem votadas, realizada 

no dia 20 de outubro de 2021. 

 

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

quarenta e um 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 

oitava Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona 

Legislatura, convocada como Reunião Extraordinária, em conformidade com o Artigo 212, 

Inciso I, combinado com o Artigo 213, parágrafo único, do Regimento Interno, realizada 

após a Sessão Ordinária da presente data. A esta Sessão, à exceção dos parlamentares 

Edvaldo Lima dos Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Ronaldo Almeida 

Caribé, compareceram os vereadores 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, Luiz Augusto de Jesus, 

Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petronio Oliveira Lima, 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 Reunião e solicitou da Segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, a leitura das matérias a serem apreciadas, as quais vão a seguir: <Em 

segunda discussão, o Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Substitutivo do autor. Em votação à matéria, franqueou-se a palavra ao vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa. Em seguida, a referida matéria foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Em Pela Ordem  ̧o edil Valdemir da Silva Santos solicitou que o Presidente 

desta Casa realizasse a escolha dos membros para compor a Frente Parlamentar de 

Combate à Violência. Em seguida, o Presidente registrou que os membros seriam 
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escolhidos na próxima sessão ordinária. Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta 

Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2021¸de iniciativa do edil Silvio 

de Oliveira Dias, o qual teve Parecer exarado por Comissão Especial. Em votação, este foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, em votação à matéria, franqueou-se 

a palavra ao vereador Fernando Dantas Torres. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, ainda em 

votação à proposição, franqueou-se a palavra aos vereadores Jhonatas Lima Monteiro, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Josse Paulo pereira Barbosa, Pedro 

Cícero Marcenio Silva e Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem  ̧ o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa registrou que, neste ano, a TV Caldeirão faria a votação dos melhores e dos 

piores parlamentares deste período. Na sequência, ainda em votação, a referida matéria foi 

aprovada por unanimidade dos presentes>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às treze 

horas e trinta e oito minutos, sendo convocada outra para amanhã, à hora regimental, com a 

seguinte pauta: <Em votação única, os Requerimentos nºs 252 e 253, ambos de autoria do 

edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 253, 257 e 258, ambos de lavra do edil 

Edvaldo Lima dos Santos; 255, de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa e 

256/2021, de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres>. Para constar, eu, Dayana Jones 

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

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 

 

 

 


