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Ata da 71ª 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 18 de 

agosto de 2021. 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 septuagésima primeira 

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, 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, Sílvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Silvio de Oliveira 

Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da 

vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, 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: <Projetos de Lei n/nºs 130 e 131/2021, respectivamente, de autoria dos edis 

Ivamberg dos Santos Lima e Edvaldo Lima dos Santos, que, na devida ordem, “Institui 

cotas de moradias de interesse social com reserva de 30% (trinta por cento) das unidades 

produzidas no Município de Feira de Santana e dá outras providências” e “Dispõe sobre a 

proibição da utilização do uso da ‘Neutralidade de Gênero’ em documentos públicos, como 

também a sua publicação e seu uso pela Administração Pública e dá outras providências”. 

Requerimentos nºs 183 a 186/2021, de lavra dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Flávio Arruda Morais e Sílvio de Oliveira Dias. Indicações nºs 1785 a 1823/2021, de 

iniciativa dos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, Jossé Paulo Pereira Barbosa, 

Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Cícero Marcenio Silva, Fernando Dantas Torres, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Edvaldo Lima dos Santos, Flávio Arruda Morais e Sílvio 
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de Oliveira Dias. Moção nº 163/2021 de autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos>. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa registrou que se ausentaria 

da presente Sessão por alguns minutos para participar da inauguração da Companhia de 

Guarda. Por fim, convidou seus pares para participarem do evento. Em Pela Ordem, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) conclamou o primeiro Vice-Presidente para que 

fosse autorizada a entrega das cópias das Atas das Sessões anteriores, nas quais houve a 

apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Registrou que, há alguns dias, solicitara as 

referidas cópias na Coordenação de Redação e Atas, entretanto, a autorização era de 

competência do Presidente deste Legislativo. Salientou, por fim, que tanto os vereadores 

quanto os cidadãos feirenses tinham o direito de solicitar e receber as cópias das Atas das 

Sessões. Na sequência, a segunda Secretária desta Casa, parlamentar Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem¸ o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) solicitou que sua presença fosse registrada no painel eletrônico 

desta Casa. Neste momento, a segunda Secretária registrou que a concessão da palavra, em 

Tribuna Livre, ao representante da Frente Parlamentar Evangélica ocorreria após a 

chegada do Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) registrou esperar 

que o Requerimento relativo ao BRT, de sua autoria, fosse apreciado na presente Sessão e 

salientou que este apresentaria verdades à sociedade feirense. Declarou que o BRT, em 

Feira de Santana, representava um sistema que nascera falido. Conclamou a imprensa para 

dialogar com o Poder Executivo Municipal tendo por objetivo saber o motivo pelo qual o 

referido sistema de transporte ainda se encontrava em funcionamento neste município. 

Explicou como o BRT deveria funcionar e indagou como este operaria, com êxito, em 

algumas vias feirenses. Enunciou que era necessário zelar pelo dinheiro público ao ressaltar 

que as empresas de ônibus gastavam recursos financeiros para aquisição veículos e, 

posteriormente, a Prefeitura Municipal precisava subsidiá-los. Disse esperar que o 

secretário municipal competente preste os devidos esclarecimentos acerca do BRT e 

destacou que, algumas vezes, os ônibus do referido sistema de transporte transitavam pela 

cidade com apenas cinco pessoas, o que gerada prejuízo, de modo que as empresas tinham 

que ser ressarcidas pela administração pública municipal. Por fim, declarou que o BRT não 

funcionava efetivamente e gerava ônus à Prefeitura Municipal. Na sequência, o edil 

Petrônio Oliveira Lima (REP) discorreu sobre os boxeadores feirenses ao dizer que, nos 

dias sete e oito do corrente mês, ocorreu o Campeonato Internacional de Boxe na cidade de 

Dias D’Ávila. Registrou que o evento contou com a participação de quatorze seleções, 

incluindo a feirense. Destacou que, entre os nove atletas feirenses que participaram do 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

583 

 
RD 202171 

campeonato supracitado, três ficaram em terceiro lugar, um foi vice-campeão e cinco 

conquistaram o primeiro lugar. Exteriorizou que todos os atletas feirenses subiram ao pódio 

no evento mencionado e relatou que estes precisavam de incentivo tanto da iniciativa 

privada quanto do poder público municipal. Externou que a equipe feirense de boxe foi 

classificada para o Campeonato Baiano e expôs que este ocorrerá nos dias quatro, cinco, 

onze e doze de setembro do ano em curso. Salientou que era necessário investir nos atletas 

municipais para incentivá-los a prosseguir nos esportes e mencionou o Sr. Robson 

Guerreiro, o qual fazia parte da Associação de Boxe de Feira de Santana e desenvolvia um 

trabalho primoroso com os desportistas feirenses. Ao concluir seu pronunciamento, relatou 

que todos os atletas feirenses necessitavam de incentivo por parte do poder público 

municipal. Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) mencionou a nota 

feita pelo Sr. Fabrício Almeida, na qual fora exposto que o Ministério Público se 

manifestou sobre a ação que discutia a utilização da Praça Feiraguay e registrou que esta foi 

cedida, outrora, pela Prefeitura Municipal. Discorreu sobre sua trajetória de vida ao relatar 

que trabalhou, durante muitos anos e na gestão do ex-Prefeito José Raimundo de Azevedo, 

na praça da Rua Sales Barbosa, localizada próximo ao Mercado de Arte. Enunciou a 

importância do Feiraguay para a sociedade e ressaltou que este entreposto comercial era 

referência no Brasil. Mencionou que os vendedores ambulantes comercializavam no local 

com a permissão da Prefeitura e destacou que o cadastramento dos boxes era feito pela 

Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Registrou que o ex-

Senador João Durval Carneiro concedera emenda parlamentar para propiciar benfeitorias 

no local. Declarou que o Feiraguay era um dos maiores entrepostos comerciais e citou que 

fora vendedor ambulante por muitos anos e que ainda possuía amigos que trabalhavam no 

local. Destacou que, anteriormente, poucas pessoas davam valor à região onde estava 

localizado o Feiraguay. Em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias (PROS). Dando continuidade, 

o orador à tribuna reiterou que a ação mencionada seria avaliada pelo juiz, que decidiria se 

os vendedores ambulantes seriam realocados em outro local. Enunciou que todas as pessoas 

que comercializavam na região supracitada se encontravam cadastradas e registrou que 

havia a permissão de uso do solo. Ao concluir seu discurso, destacou que tudo ocorrera 

porque alguns vendedores ambulantes ingressaram com uma ação judicial contra o 

Feiraguay há alguns anos. Logo após, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) 

referiu-se ao discurso do orador que lhe antecedeu à tribuna ao mencionar a ação judicial 

que tentava retirar o Feiraguay do local onde se encontrava instalado. Exteriorizou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho estava à disposição para lutar pelos vendedores 

ambulantes, de modo a impedir que estes sofressem com a referida situação. Disse que 
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também faria tudo que estivesse ao seu alcance para impedir tal fato e registrou que o 

Prefeito Municipal desejava assegurar os direitos dos vendedores ambulantes que 

comercializavam no Feiraguay. Destacou a importância do referido entreposto comercial 

para este município e salientou que este se encontrava regularizado. Enunciou que, caso a 

ação judicial em tramitação no Ministério Público tenha êxito, os vendedores ambulantes e 

a sociedade serão prejudicados. Salientou que os vendedores ambulantes que trabalhavam 

no Feiraguay podiam contar consigo e com o apoio do Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho. Em seguida, exteriorizou que o Prefeito Municipal projetava a reabertura das quadras 

esportivas no mês de setembro do ano em curso e mencionou a Indicação, de sua autoria, 

que sugeria a criação de um mutirão, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Lazer, para realizar a manutenção das praças esportivas deste município. Por fim, salientou 

esperar que seu pleito fosse atendido e relatou que, desse modo, os atletas de Feira de 

Santana terão maior visibilidade. Logo após, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

mencionou o Programa Sem Censura, exibido pela TV Brasil, no qual o Ministro da 

Educação, Sr. Milton Ribeiro, se pronunciou de forma agressiva, desrespeitosa, 

segregadora e preconceituosa ao dizer que a inclusão atrapalhava a aprendizagem das 

crianças. Declarou que os profissionais da educação trabalhavam e lutavam pela inclusão 

das pessoas com necessidades especiais, no entanto, o Governo Federal apresentava uma 

Política Nacional de Educação Especial que separava salas e escolas para pessoas que 

possuíam deficiência. Registrou que tal ação representava um retrocesso e mencionou que a 

inclusão era necessária. Exteriorizou que uma das lutas dos profissionais da educação 

pautava-se na necessidade de assegurar a inclusão e destacou que estudiosos afirmavam que 

esta garantia a socialização e, consequentemente, a aprendizagem. Citou alguns trechos do 

pronunciamento do Ministro da Educação ao expor que o Governo Federal tratava as áreas 

de forma rasteira e sem o devido conhecimento científico para lidar com os problemas da 

sociedade. Salientou que, enquanto educador, jamais poderia deixar de exteriorizar o fato e 

registrou que os profissionais da educação lutavam pela inclusão, pela igualdade e pela 

aprendizagem. Ao tecer suas considerações finais, registrou que o Governo Federal atual 

apresentava uma Política Nacional de Educação Especial segregadora e relatou que lutaria 

para que isto não tivesse êxito. Neste momento, o Presidente deste Legislativo, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, destacou que 

interromperia o Horário das Lideranças Partidárias por alguns minutos devido à Tribuna 

Livre agendada para a presente Sessão. Na sequência, concedeu-se oportunidade de 

discurso, em Tribuna Livre, ao Pastor Antônio Délcio, representante da Frente 

Parlamentar Evangélica, o qual tratou sobre a criação desta e revelou que a religião era cada 
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vez mais presente e atuante na esfera pública. Discorreu, ainda, que os membros da Frente 

Parlamentar Evangélica defendiam a fé cristã, o Brasil livre, a família idealizada por Deus e 

revelada nas escrituras, bem como outros valores conservadores. Congratulou o Presidente 

desta Casa e salientou que o parlamento era um espaço democrático, local para debater 

ideias e onde podia haver embates inteligentes e fundamentados. Comentou sobre a 

ideologia de gênero e apresentou as ideias da referida Frente Parlamentar Evangélica acerca 

do tema. Mencionou o Manifesto Comunista, assim como as consequências do comunismo 

e do socialismo no mundo. Enunciou, ainda, o pensamento judaico cristão e citou assertivas 

propostas por Karl Marx. Destacou que a ideologia de gênero se configurava em uma 

interpretação neomarxista da história do mundo e mencionou a filósofa Judith Butler, bem 

como o livro Dialética do Sexo. Exteriorizou que a Frente Parlamentar Evangélica era 

contrária a determinados ideais e congratulou os edis Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) por defenderem os princípios de Deus nesta Casa. 

Declarou entender que a ideologia de gênero era danosa à sociedade e à família. Mencionou 

situações que, em sua perspectiva, ocorriam no mundo em decorrência da ideologia de 

gênero. Discorreu que havia uma “ditadura do pensamento” e expressou que a Frente 

Parlamentar Evangélica desejava um Brasil livre. Por fim, citou trechos bíblicos e fez uma 

oração. Neste momento, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, 

suspendeu a presente Sessão por quinze minutos para que pastores realizassem uma oração. 

Logo após, a presente Sessão foi reaberta e o Presidente agradeceu aos pastores pela 

presença. Na sequência, ainda durante o Horário das Lideranças Partidárias, o vereador 

Flávio Arruda Morais (PSB) destacou que os músicos e produtores musicais feirenses 

sofriam porque, muitas vezes, eram culpados pela propagação da Covid-19 em Feira de 

Santana. Referiu-se à matéria veiculada no site O Protagonista, a qual mencionava que 

havia falta de comprometimento e de responsabilidade por parte dos produtores de eventos 

e empresários do setor, de modo que o Governo Municipal tivera que revogar a permissão 

de realização de eventos para até quinhentas pessoas em Feira de Santana. Registrou que 

discordava do texto porque os produtores de eventos atuavam pautados na legalidade, 

contudo, algumas pessoas faziam festas clandestinas, sem controle do quantitativo de 

participantes. Conclamou o Prefeito Municipal para rever a situação porque os referidos 

profissionais enfrentavam muitas dificuldades em tempos de pandemia. Enunciou que os 

casos de infecção por Covid-19 regrediram nos últimos dias e expôs que era necessário 

haver flexibilização para todos no que concernia à retomada dos trabalhos. Por fim, reiterou 

que os músicos e profissionais do setor cultural sofriam diante da situação. Logo após, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) congratulou o edil Edvaldo Lima dos 
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Santos (MDB) e o Presidente desta Casa por propiciarem que o Pastor Antônio Délcio se 

pronunciasse acerca da Frente Parlamentar Evangélica em Tribuna Livre. Salientou que 

estava feliz por isto e mencionou que Deus era grandioso. Exteriorizou que, após as 

vitórias, os atletas participantes das Olimpíadas olhavam para o céu com o objetivo de 

agradecer a Deus pelo êxito. Citou trechos bíblicos e congratulou, mais uma vez, o 

Presidente desta Casa Legislativa. Por fim, relatou que a Bíblia Sagrada era o livro mais 

importante do mundo e salientou que aqueles que amavam a Deus expressavam o 

sentimento sem temor. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

mencionou que discordava acerca do tema exposto em Tribuna Livre, mas salientou que 

jamais interromperia um pronunciamento porque aquela representava um direito. Disse que, 

mesmo com divergências, era necessário haver respeito. Destacou que o espaço público 

deveria assegurar a possibilidade de pronunciamento para toda e qualquer manifestação 

religiosa e relatou que, assim como era concedida oportunidade de discurso a entidades 

evangélicas, dever-se-ia garantir espaço para as demais expressões religiosas. Por fim, 

destacou que havia pluralidade religiosa em Feira de Santana. Posteriormente, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, registrou que sempre fizera questão de conceder o 

uso da palavra, em Tribuna Livre, às diversas entidades. Destacou, ainda, que solicitara a 

suspensão da presente Sessão, por alguns minutos, para que os pastores fizessem uma 

oração. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) destacou que o 

Presidente desta Casa agia de maneira louvável e mencionou que, por diversas vezes, 

diversas entidades tiveram a oportunidade de fazer uso da palavra, em Tribuna Livre, para 

expor seus pleitos. Destacou, por fim, que o nome de Deus foi enaltecido neste Legislativo. 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) externou que não 

apresentava objeções acerca das concessões de pronunciamento em Tribuna Livre e relatou 

que era necessário resguardar o espaço público para a pluralidade de manifestações. Ao 

finalizar, destacou que o espaço público deveria prezar pela pluralidade e laicidade. Em 

seguida, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) mencionou trechos bíblicos e 

destacou que estava grato pela presença dos pastores nesta Casa durante a presente Sessão. 

Referiu-se ao parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ao dizer que, recentemente, 

representantes de religiões candomblecistas estiveram neste Legislativo para discursar em 

Tribuna Livre. Exteriorizou que todos deveriam ter seus direitos assegurados e destacou 

que os pastores fizeram uma oração para abençoar a população feirense. Por fim, 

congratulou o Presidente desta Casa ao dizer que este era um homem abençoado e registrou 

que Deus era grandioso. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

desculpou-se com o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ao dizer que não tivera tempo 
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para conceder o Aparte solicitado e registrou que tinha um grande carinho pelo referido 

parlamentar. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) registrou que representantes de instituições religiosas estiveram nesta 

Casa, outrora, para tratar sobre o candomblé e salientou que aqueles que demonizavam a 

religião alheia cometiam erros. Destacou que não combatia a profissão de fé, mas sim 

determinados discursos que enalteciam algumas religiões em detrimento de outras. Logo 

após, referiu-se à Lagoa do Prato Raso ao dizer que parte da extensão desta se encontrava 

na região Baraúnas e outra, maior, no bairro Queimadinha. Salientou que nascera e crescera 

neste bairro e destacou que, geralmente, os noticiários citavam a Lagoa do Prato Raso 

devido às ações policiais que ocorriam no local, o que poderia ser considerado como o 

resultado do abandono que o poder público municipal destinara àquela área. Externou que a 

referida região se encontrava abandonada mesmo estando próxima ao centro da cidade e 

destacou que tanto a referida lagoa quanto a população local eram negligenciadas pela 

administração pública municipal. Discorreu que, no ano de dois mil e quinze, houve a 

convocação dos moradores da Rua Goiás, no referido bairro, para tratar sobre questões de 

responsabilidade do poder público municipal e salientou que o grupo político à frente da 

Prefeitura Municipal nos últimos vinte anos não apresentou um projeto de requalificação e 

revitalização da Lagoa do Prato Raso. Declarou que, ao longo dos últimos anos, foram 

propostos muitos diálogos para tratar sobre o assunto, oportunidades nas quais a população 

expressara o descontentamento e os prejuízos que enfrentava devido à negligência da 

Prefeitura Municipal por não oferecer uma alternativa à região da Lagoa do Prato Raso. 

Mencionou a Indicação nº 1708/2021, de sua autoria, e destacou esperar que esta fosse 

considerada pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho como forma de reparar os 

equívocos dos últimos anos. Relatou que a referida indicação solicitava a revitalização da 

Lagoa do Prato Raso, sua transformação em parque público, a requalificação urbana local, 

o saneamento básico e o mapeamento da área, registrando que este era obrigação do poder 

público municipal. Expôs que, através do auxílio de engenheiros que colaboravam com a 

comunidade da Lagoa do Prato Raso desde o ano mencionado, foi possível apresentar um 

projeto e salientou que assumira este em seu mandato porque o Governo Municipal nunca o 

fizera. Destacou que a indicação supracitada descrevia os equipamentos urbanos de cada 

área, os quiosques das praças, a área de estacionamento e também o parque, tudo sendo 

resultado do diálogo com a comunidade. Ao tecer suas considerações finais, registrou que a 

comunidade da Lagoa do Prato Raso desejava que fossem asseguradas a moradia de todos 

aqueles que residiam no local, a resolução dos problemas de saneamento básico e a 
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recuperação da área pertencente à comunidade. Em seguida, o vereador José da Costa 

Correia Filho (PATRI) declarou que esperava de seus pares e da Mesa Diretiva a 

compreensão e o respeito ao tempo de pronunciamento de cada orador. Destacou que seus 

pares deveriam debater e discutir as ideias de maneira democrática. Relatou esperar que a 

Prefeitura Municipal analise os Requerimentos aprovados nesta Casa e externou que todos 

deveriam se preocupar em garantir o desenvolvimento para Feira de Santana. Conclamou o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para avaliar os Ofícios encaminhados por si e 

despachá-los às secretarias competentes de modo a propiciar as devidas resoluções. Disse 

que os parlamentares desta Casa deveriam trabalhar para assegurar benefícios à sociedade 

feirense e destacou a atuação da segunda Secretária desta Casa, parlamentar Eremita Mota 

de Araújo, no comando da Mesa Diretiva durante a presente Sessão. Externou esperar que a 

referida parlamentar, nas próximas eleições para composição da Mesa Diretiva, seja eleita 

como Presidente desta Casa e salientou o seu desejo de que a paz fosse mantida neste 

parlamento. Destacou, ainda, que a referida parlamentar prezava pelos direitos de seus 

pares e mencionou que dialogara com os membros da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) acerca de um projeto de sua autoria, de modo que decidiu retirá-lo de 

pauta para apresentar uma nova proposição. Ressaltou, por fim, que o projeto mencionado 

seria de extrema importância para a população de Feira de Santana. Neste momento, a 

segunda Secretária desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, solicitou que os 

parlamentares presentes retornassem ao Plenário para dar início à Ordem do Dia. Em Pela 

Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) indagou o porquê de não ter tido 

oportunidade para discursar no Horário das Lideranças Partidárias. Neste momento, a 

segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, prestou os devidos 

esclarecimentos acerca da situação. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva 

Santos (PV) solicitou sua inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. 

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

discussão, o Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos. 

Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima apresentou Emenda à referida proposição. 

Sendo assim, baixou-se à comissão. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 065/2021, 

de iniciativa do edil Silvio de Oliveira Dias, o qual foi adiado de pauta em razão da 

ausência do autor. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 066/2021, de lavra do 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias, o qual teve Parecer exarado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Devido à ausência do autor, a proposição foi 

adiada de pauta. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 091/2021, de autoria do 

vereador Flávio Arruda Morais, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em Pela 
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Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou consulta a seus pares quanto ao adiamento 

de pauta da proposição supracitada por duas sessões a fim de que dúvidas fossem dirimidas. 

Atendendo à solicitação, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, 

colocou o pleito em votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Na 

sequência, a vereadora Eremita Mota de Araújo consultou o Plenário quanto à votação, em 

bloco, dos Requerimentos pautados na Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus solicitou destaque para os Requerimentos nºs 153, 157, 180, 181 e 

182/2021. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira 

Secretária, confirmou a numeração dos Requerimentos para os quais o parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus solicitou destaque. Com a anuência plenária, os seguintes Requerimentos 

foram votados em bloco e aprovados por unanimidade dos vereadores presentes: Em 

votação única, os Requerimentos nºs 174 e 175/2021, ambos de autoria do vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho; 176/2021, de lavra do parlamentar José da Costa Correia Filho; 

177/2021, de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa; 178 e 179/2021, ambos de 

iniciativa do edil Flávio Arruda Morais. Dando continuidade, procedeu-se à votação dos 

Requerimentos para os quais foi solicitado destaque. Em votação única, o Requerimento 

nº 153/2021, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em votação à referida 

proposição, franqueou-se a palavra ao autor desta. Em Questão de Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa solicitou que fosse realizada a chamada nominal dos parlamentares. 

Atendendo ao pedido, procedeu-se à chamada nominal, momento no qual verificou-se que 

o edil Ronaldo Almeida Caribé não estava presente porque se encontrava com suspeita de 

infecção por Covid-19. Além disso, os parlamentares Silvio de Oliveira Dias e Luiz 

Ferreira Dias tinham se ausentado da presente Sessão com as seguintes justificativas: 

aquele solicitara sua retirada para participar de uma inauguração e este tinha saído, 

momentaneamente, do Plenário. Na sequência, ainda em votação ao referido Requerimento, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador Luiz Augusto de Jesus. Durante o 

pronunciamento do orador supracitado, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, reassumiu o comando dos trabalhos legislativos. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos registrou que os funcionários da Unidade de Saúde do bairro Conceição 

estavam com os salários atrasados há seis meses. Em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy 

da Cruz Carvalho solicitou fazer uso da palavra em votação à matéria mencionada. Sendo 

assim, ainda em votação ao Requerimento nº 153/2021, franqueou-se a palavra aos 

vereadores Emerson Costa dos Santos, Jurandy da Cruz Carvalho e Fernando Dantas 

Torres. Durante o pronunciamento deste, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo 

terceiro Vice-Presidente desta Casa, edil José Marques de Messias e, em seguida, 
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transferido ao Presidente, parlamentar Fernando Dantas Torres. Em seguida, a palavra foi 

franqueada, ainda em votação à referida proposição, aos parlamentares Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Ivamberg dos Santos Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Questão de 

Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus questionou se o colega Josse Paulo Pereira 

Barbosa falava sobre o Requerimento em votação ou outros assuntos. Na sequência, o 

Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, realizou uma nova chamada 

nominal, momento no qual constatou-se que apenas o edil Ronaldo Almeida Caribé estava 

ausente. Logo após, o Presidente registrou a presença do ex-vereador desta Casa e ex-

Deputado Estadual, Sr. Tom Carneiro, na galeria. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva saudou o ex-Deputado Estadual Tom Carneiro. Em seguida, o 

Requerimento nº 153/2021 foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes, com 

abstenção do vereador Jurandy da Cruz Carvalho e votos contrários dos vereadores Luiz 

Augusto de Jesus, José da Costa Correia Filho e Fabiano Nascimento de Souza. Em 

votação única, o Requerimento nº 157/2021, de lavra do parlamentar Emerson Costa dos 

Santos. Durante a votação, o autor da proposição e o vereador Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes fizeram uso da palavra. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

solicitou fazer uso da palavra em votação à matéria supracitada. Na sequência, o Presidente 

deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, informou aos seus pares que, no dia 

seguinte, haveria uma Sessão Especial para tratar sobre os pleitos da Guarda Municipal 

após o Horário das Lideranças Partidárias, de modo que o Grande Expediente e a Ordem do 

Dia seriam suprimidos. Em seguida, ainda em votação ao referido Requerimento, a palavra 

foi franqueada aos parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima, 

Valdemir da Silva Santos e Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o vereador Emerson 

Costa dos Santos registrou que o último orador não se referia ao Requerimento em votação. 

Na sequência, ainda em votação, concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho registrou 

que se absteve da votação ao Requerimento nº 153/2021 e solicitou que o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa lhe respeitasse. Ainda em votação do Requerimento nº 157/2021, a palavra 

foi concedida ao edil Silvio de Oliveira Dias e, em seguida, a proposição foi aprovada por 

maioria dos vereadores presentes, com onze votos favoráveis e oito votos contrários, sendo 

estes dos edis José da Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira 

Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. Em Pela Ordem, o edil Silvio 

de Oliveira Dias solicitou que os nomes dos parlamentares que foram contrários ao 

Requerimento constassem em Ata. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de 
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Santana Silva Lopes solicitou constar em Ata seu voto contrário à matéria supracitada. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva solicitou constar em Ata os 

nomes dos vereadores que votaram contra o supracitado Requerimento. Em Questão de 

Ordem, o edil José Marques de Messias explicou seu voto contrário. Em votação única, o 

Requerimento nº 180/2021, de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual 

franqueou-se a palavra aos vereadores Luiz Augusto de Jesus e Fernando Dantas Torres. 

Durante o pronunciamento deste, o comando dos trabalhos da Mesa Diretiva foi transferido 

à vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária desta Casa. Logo após, o 

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

Diretiva e, ainda em votação à proposição supracitada, concedeu-se oportunidade de 

discurso ao parlamentar Sílvio de Oliveira Dias. Na sequência, o Presidente suspendeu a 

presente Sessão por alguns minutos e, logo após, a reabriu para conceder oportunidade de 

pronunciamento, ainda em votação ao Requerimento supracitado, ao edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa, o qual declarou que a Prefeitura Municipal deveria prestar os devidos 

esclarecimentos acerca da obra no bairro Conceição e indagou quanto a administração 

pública municipal pagou à empresa responsável por aquela. Por fim, relatou que os recursos 

financeiros destinados à obra, bem como a empresa que ganhara a licitação, desapareceram 

e ninguém sabia explicar tal situação. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva 

Santos disse que também fez um juramento ao ingressar nesta Casa e solicitou que o 

pronunciamento do edil Josse Paulo Pereira Barbosa constasse em Ata. Além de autorizar o 

registro do referido pronunciamento, o Presidente Fernando Torres solicitou que fosse 

registrado em Ata que concordava plenamente com o discurso com edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou constar em 

ata que havia inúmeras obras inacabadas em Feira de Santana. Logo após, o Requerimento 

nº 180/2021 foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes, com votos contrários 

dos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, José da Costa Correia Filho, Petrônio Oliveira 

Lima, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Valdemir da Silva Santos e 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Na sequência, o Presidente Fernando Dantas 

Torres teceu comentários acerca do Requerimento aprovado. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima registrou que o Presidente Fernando Dantas Torres estava 

equivocado quanto à temática do Requerimento aprovado. Em Pela Ordem, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias solicitou a transferência da Sessão Especial, que ocorreria amanhã, 

para a próxima quarta-feira, após acordo com o edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes. Também requereu da presidência a criação de uma Comissão Especial, composta 

por cinco vereadores, para realizar uma visita in loco ao BRT com o objetivo de fiscalizá-
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lo. Atendendo ao pedido, o Presidente Fernando Dantas Torres designou para a supracitada 

comissão os edis Silvio de Oliveira Dias, Luiz Ferreira Dias, Jhonatas Lima Monteiro, 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos questionou se o engenheiro mencionado pelo Presidente desta 

Cara era o mesmo que construiu o Trivia. Em Pela Ordem, o parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias sugeriu que a Ordem do Dia da próxima Sessão fosse mantida e solicitou aos 

membros da comissão supracitada uma reunião no dia seguinte para deliberar sobre 

questões administrativas. Relatou, ainda, que o Trivia fora um projeto à frente de seu 

tempo. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos solicitou que fosse prestado um 

minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, ao Sr. Raimundo Oliveira da Silva, seu tio>. 

Na sequência, o Presidente desta Casa solicitou que os presentes se colocassem de pé para 

prestar um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, ao Sr. Raimundo Oliveira da 

Silva. Esgotado o tempo regimental, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e quarenta e oito minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia dezenove de agosto do ano em curso, à hora regimental, 

com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do 

edil Silvio de Oliveira Dias. Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 066/2021, de 

iniciativa do vereador Silvio de Oliveira Dias e 027/2021, de lavra do parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro. Em votação única os Requerimentos nºs 181 e 182/2021, ambos de autoria 

do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa; 185/2021, de iniciativa do edil Flávio Arruda 

Morais e 186/2021, de lavra do parlamentar Silvio de Oliveira Dias>. 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.       

 


