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Ata da 93ª 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 13 de 

outubro de 2021. 

 

Aos treze 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 terceira 

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 Fernando Dantas Torres, 

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: 

<Requerimentos nºs 249, 250 e 251/2021, de iniciativa dos parlamentares Luiz Ferreira 

Dias e Fernando Dantas Torres. Indicações nºs 2254 a 2259/2021, de autoria dos 

parlamentares Pedro Cícero Marcenio Silva, Sílvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Morais 

e Valdemir da Silva Santos. Moções nºs 317 a 332/2021, de iniciativa dos vereadores Sílvio 

de Oliveira Dias, Fernando Dantas Torres, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Flávio 

Arruda Morais>. Neste momento, franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre, à Profa. Dra. 

Maria Aparecida Prazeres Sanches, representante do Grupo de Trabalho de Gênero, para 

tratar sobre o Projeto de Lei nº 131/2021, o qual proíbe a utilização da linguagem neutra de 

gênero no uso público ou escolar. Na oportunidade, a oradora à tribuna fez a leitura de uma 

Carta Aberta referente à matéria supracitada, destacando que esta era de autoria do vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Mencionou que a referida proposição era restritiva e 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

830 

 

RD 202193 

negligenciava grupos sociais historicamente marginalizados. Destacou que o estado 

brasileiro não garantia a plena inserção de pessoas da comunidade LGBTQIA+ na 

sociedade e salientou que os fundamentalistas se preocupavam em como cada grupo social 

faria uso da língua portuguesa. Discorreu sobre o caráter mutável da língua, bem como 

sobre a variação linguística, e mencionou as últimas reformas linguísticas do vernáculo. 

Exteriorizou, ainda, que movimentos feministas, ao longo dos anos, tentaram se contrapor 

ao machismo presente na língua. Relatou que o gênero neutro visava impedir a exclusão de 

alguns grupos em discursos de caráter coletivo. Discorreu sobre o uso de expressões não-

binárias e linguagens disruptivas de gênero, ocorridas a partir das pressões feitas por grupos 

sociais que, comumente, eram marginalizados. Destacou que a referida proposição 

apresentava problemas e desconhecimento histórico-social por parte do autor. Salientou que 

não cabia a esta Casa pautar uma matéria acerca do assunto, visto que a linguagem não-

binária não interferia na vida da população feirense. Mencionou os grupos que assinaram a 

referida Carta Aberta e destacou a importância dos docentes na formação da sociedade. Por 

fim, disse que a resistência era necessária para conceder visibilidade aos grupos 

minoritários. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) disse que estava surpreso em ver uma professora vir a esta Casa para se posicionar 

de maneira contrária ao Projeto de Lei nº 131/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a 

proibição da utilização da neutralidade de gênero em documentos públicos, bem como pela 

administração pública. Relatou que considerava a matéria de relevante importância para a 

sociedade de Feira de Santana e disse esperar que os educadores apoiassem o seu projeto, 

vez que nunca viu em nenhuma gramática, ou mesmo na Constituição Federal, qualquer 

referência sobre ideologia de gênero. Por fim, destacou que uma linguagem criada pela 

comunidade LGBTQIA+ não poderia ser imposta às crianças, bem como a toda a 

população brasileira. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, 

vereador Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o 

parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) informou que a Mesa Diretiva autorizou 

que a Galeria desta Casa da Cidadania fosse ocupada em cinquenta por cento da sua 

capacidade. Disse que foi surpreendido por profissionais da imprensa nos últimos dias, pois 

estes entrevistaram o suplente do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), visto que se 

especulava que o parlamentar supracitado poderia ser seja “impeachmado” por ter cometido 

algum crime. Referiu-se ao edil mencionado ao dizer que, se ele tivesse cometido algum 

crime, teria que deixar a Casa da Cidadania, entretanto, se houve crime, o parlamentar não 

cometeu o ilícito sozinho. Argumentou que, se o edil recebeu algum recurso indevido, 

quem pagou tinha que ser “impeachemado” também. Frisou que se a Procuradoria Geral de 
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Feira de Santana estava denunciando o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) por 

recebimento indevido de recursos públicos, quem pagou também estava errado e agiu de 

maneira indevida. Afirmou que, se houve crime, este foi duplo. Destacou que a 

Procuradoria Geral era tão incompetente que não percebia que, se houve um pagamento 

indevido, quem pagou estava mais errado do que quem recebeu. Disse que, se a situação se 

configurou, o beneficiário poderia devolver o dinheiro ou fazer uma doação. Destacou, 

mais uma vez, que a Procuradoria não analisou nem mesmo quem cometeu o possível 

crime, pois acreditava que não houve ilícito visto que o pagamento ocorreu antes das 

eleições municipais. Interrogou porque o Governo Municipal e o Procurador Geral, 

advogado Moura Pinho, não denunciou a situação antes. Frisou que havia uma quadrilha 

comandada pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e organizada para “denegrir” a si e 

aos outros parlamentares. Inquiriu por que a denúncia não foi apresentada em fevereiro 

passado, após a posse do referido procurador. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) acusou o procurador ao dizer que este estava advogando para o Prefeito 

Municipal e precisava ter “um freio na língua”. Ao retomar a palavra, o edil Fernando 

Dantas Torres (PSD) disse que o Governo Municipal sabia que esta legislatura não era igual 

a anterior, pois era independente. Alertou que seriam utilizados mulheres e homens para 

assediar os parlamentares desta Casa. Refletiu a que ponto chegou o pensamento do 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e do Procurador Moura Pinho. Confessou que via o 

advogado Moura Pinho como um homem sério e descente. Em Pela Ordem, o vereador 

Luiz Ferreira Dias (PROS) informou que repassaria o tempo do seu partido para o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD). Prosseguindo, este agradeceu a cessão do tempo e disse 

que toda a situação ficou cômica, pois esta Casa fez uma denúncia séria e o Procurador 

Moura Pinho seguia à imprensa para denunciar um crime intempestivo. Destacou que, se 

houve crime, este foi praticado pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho visto que o 

beneficiário não fez a nota fiscal e recebeu o valor sozinho. Em aparte, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) disse que o intuito do Governo Municipal era derrubar um a um dos 

parlamentares opositores. Afirmou que era bem-casado, mas, se fosse solteiro, cairia na 

situação forjada. Posteriormente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também em 

tempo cedido pela parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), agradeceu a população do 

distrito de Jaguara pela festividade realizada no dia das crianças e também agradeceu ao 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, por ter cedido seu trio elétrico para a 

comemoração. Falou sobre a “perseguição” ao seu mandato por parte do Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho e do Procurador Geral do Município, Dr. Carlos Alberto Moura 

Pinho, os quais o acusavam de ter cometido um crime eleitoral no período da sua pré-
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candidatura. Salientou que a acusação foi feita somente para desviar o foco após a denúncia 

que fez na semana passada. Alegou que, por conta do barulho, não conseguiu concluir seu 

discurso e pediu que seu tempo de discurso fosse restituído. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou que o tempo de pronunciamento do orador à 

tribuna fosse restituído. Retomando a palavra, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) alertou aos presentes na Casa que ninguém estaria livre de uma traição. Citou o 

nome de alguns parlamentares que teriam duvidado das suas alegações e exprimiu que 

ficou magoado com a deslealdade de seus pares. Em aparte, os vereadores Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) e Fernando Dantas Torres (PSD). Ao concluir seu discurso, o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que a imprensa entrevistasse o ex-vereador e 

radialista Fernando Santos e a Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, Sra. Eliene 

Cerqueira dos Reis, para esclarecer informações. Em seguida, o vereador Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes (DEM) referiu-se ao pronunciamento do edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) ao expor que este deveria ir além dos discursos políticos, pois as solicitações 

de Tribuna Livre por parte dos representantes dos grupos LGBTQIA+ visavam assegurar 

direitos. Destacou que o Projeto de Lei nº 131/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), era inconstitucional, pois os parlamentares não podiam legislar sobre 

questões relativas à língua portuguesa e exteriorizou que o estado era laico e que havia 

problemas graves na sociedade que necessitavam de atenção. Expôs que hoje era o dia 

internacional de redução de riscos de desastres e discorreu sobre a pandemia que assolava o 

país e gerava transtornos nos diversos âmbitos. Salientou a necessidade de respeitar a 

dignidade das pessoas e exteriorizou que o referido parlamentar poderia defender suas 

crenças de outra forma. Discorreu sobre a importância de priorizar a população que sofria 

em decorrência de alagamentos e da fome. Conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho para implantar o Programa Cidades Resilientes neste município a fim de pensar o 

planejamento no futuro. Por fim, solicitou que o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

retirasse de pauta o Projeto de Lei nº 131/2021. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) enunciou que esta Casa deveria ser respeitada, assim como a família. 

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

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) discorreu sobre a Carta de Repúdio que foi elaborada contra o Projeto 

de Lei nº 131/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), que proíbe a 

utilização da linguagem neutra de gênero no uso público escolar. Disse que a referida Carta 

esclarecia as razões legais, pedagógicas e sociais pelas quais a apresentação do referido 

projeto seria inoportuna nesta Casa. Destacou que este Parlamento deveria ser um espaço 
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de garantia de direitos, razão pela qual instou os colegas que ainda não leram a citada Carta 

a procederem à leitura desta, que foi assinada por vinte e três entidades e instituições 

associadas à pesquisa e produção de conhecimento, bem como por mais de quarenta 

profissionais, inclusive professores, que atuavam e se relacionavam com o debate proposto 

nesta Casa. Em seguida, disse que, quando se discutia sobre a linguagem neutra, a 

população LGBTQIA+ não pedia um favor, mas sim o reconhecimento do que estava posto 

na legalidade do país, que era regido, constitucionalmente, por leis que estabeleciam a 

igualdade de direitos e o respeito à pluralidade, o que, em seu entendimento, era muito 

importante para o cotidiano escolar, vez que era previsto pela própria Lei de Diretrizes e 

Bases. Disse que a língua era dinâmica e mudava ao longo do tempo e com a realidade das 

sociedades. Mencionou mudanças históricas que ocorreram ao longo dos séculos e reiterou 

que o gênero era uma construção social e se modificava com a sociedade, existindo 

registros acerca disto em textos do início do século passado, bem como em documentos 

recentes. Por fim, disse que quando o referido projeto for colocado em pauta, não haverá 

facilidade em sua apreciação, pois além de ser ilegal, ia na contramão do que este espaço 

público deveria garantir. Logo após, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) registrou 

que, quando alguém tecia críticas a um vereador desta Casa, as pessoas deveriam tentar 

descobrir o porquê disto. Indagou o que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) tinha a 

oferecer à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Questionou se a situação foi uma 

forma de coagi-lo para o referido edil votar favorável às matérias oriundas do Poder 

Executivo, bem como interferir no funcionamento regular desta Casa. Relatou que a 

administração pública municipal tentava direcionar as votações deste Legislativo quando a 

cidade se encontrava abandonada. Questionou onde estava a fiscalização municipal e 

discorreu sobre o caos no trânsito feirense. Mencionou o Decreto nº 201/1966 e citou o Art. 

4, inciso I ao registrar que a população deveria se atentar ao que ocorria neste município. 

Registrou que muitas situações deveriam ser apuradas no governo municipal, tanto no 

âmbito policial quanto no político. Destacou que, independentemente de posicionamentos 

políticos, todos os parlamentares deveriam defender o funcionamento regular desta Casa. 

Por fim, exteriorizou que a denúncia feita pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

estava sendo apurada pela Polícia Civil, visto que houve uma tentativa de interferir neste 

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

Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o edil Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN) confessou que estava chateado com a situação que ocorria na UPA do 

Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Afirmou que todos os pacientes que buscaram 

atendimento na referida unidade de saúde não foram atendidos. Disse ter sido informado 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

834 

 

RD 202193 

por servidores que, no local, havia médicos, mas estes só atendiam crianças. Questionou se 

o Deputado Federal José Cerqueira Neto e o Governador Rui Costa tinham conhecimento 

do fato e declarou que a sua função era fiscalizar o que ocorria neste município. Destacou 

que, ao que parecia, a UPA estava manipulando atendimentos durante a pandemia. 

Reconheceu que a situação relativa à saúde neste município não era tão boa e na UPA 

mencionada, que era referência em Feira de Santana, pacientes não eram atendidos.  

Referiu-se ao Lider do Governo nesta Casa, vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), ao 

alertar que havia morosidade no atendimento aos pacientes, pois alguns esperavam mais de 

quarenta dias para obter resultado de um exame ao médico. Por fim, ironizou o fato de o 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, visitar as unidades de saúde. Logo após, 

o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) conclamou o Secretário Municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, e o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho para estes planejarem a retomada das atividades artísticas neste município. 

Referiu-se ao Natal Encantado ao dizer que, por conta do Decreto que liberava a realização 

de eventos com a participação de até mil pessoas, era necessário pensar a retomada do 

evento supracitado. Destacou que Feira de Santana era um núcleo cultural e que a classe 

artística enfrentava muitas dificuldades por conta da pandemia. Salientou que a contratação 

de artistas para o Natal Encantado irá gerar renda e empregos. Em aparte, o edil Flávio 

Arruda Morais (PSB). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna destacou a 

necessidade de propiciar a retomada gradativa dos setores culturais e ressaltou que a 

administração pública municipal também deveria assegurar a retomada das atividades 

esportivas visto que estas geravam renda e empregos. Em seguida, o edil José da Costa 

Correia Filho (PATRI) mencionou uma lei da Física relativa à ação e reação. Relatou que 

alguns vereadores estavam sendo processados porque a ação deles foi incorreta com o 

Município. Agradeceu a todos os secretários municipais e mencionou o Superintendente 

João Vianey. Revelou que manteve diálogo com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

sobre o pacote de obras que será lançado na sede e em todos os distritos. Informou que, 

graças a Deus, os conjuntos Luciano Barreto, Amazonas e Sergio Carneiro também serão 

contemplados no que concernia à limpeza e poda de árvores. Frisou que todas as quadras 

poliesportivas de Feira de Santana serão reformadas e destacou que solicitou a realização 

de obras na Fazenda Salgada, localizada no distrito Matinha, dentre elas, a instalação de 

braços de luz que estavam sendo retirados em diversos bairros da cidade. Acrescentou que 

propôs ao Prefeito Municipal que os referidos braços fossem implantados nos caminhos dos 

diversos distritos. Assegurou que todas as ruas principais das sedes dos distritos serão 

contempladas com iluminação LED. Afirmou que, para a recolocação dos braços de luz 
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velhos que ainda tinham condições de uso será contratado um serviço extra para que estes 

sejam reinstalados. Agradeceu ao Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Sr. Saulo 

Figueiredo, pela atenção especial no que concernia ao retorno dos transportes nos distritos. 

Disse que também conversou com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Sr. Antônio Carlos Borges Júnior, sobre os CRAS itinerantes e ressaltou que o distrito de 

Jaguara necessitava de um CRAS único. Antecipou que, em dois meses, a praça esportiva 

Beira Riacho, localizada no bairro Rua Nova, será disponibilizada para a população. Por 

fim, agradeceu à Embasa por ter realizado uma obra que desviou o esgoto que escorria para 

o referido equipamento. Posteriormente, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) 

registrou que visitava diversas localidades deste município a fim de averiguar o que 

precisava ser melhorado. Salientou que sempre levava Indicações às secretarias 

competentes para contribuir com o desenvolvimento deste município. Relatou que 

acompanhou o trabalho do Sr. Fábio de Souza, Diretor da Policlínica do bairro Tomba, nos 

últimos dias e teve a oportunidade de presenciar que este realizava um excelente trabalho 

na unidade de saúde. Em seguida, relatou que não gostava de se envolver em polêmicas, 

mas não podia se calar diante do que defendia. Referiu-se ao pronunciamento dos edis 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) e Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ao dizer 

que apoiaria o Projeto de Lei nº 131/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB). Enunciou que percebia que o grupo LGBTQIA+ utilizava “artifícios” para 

influenciar crianças e jovens. Mencionou que respeitava a escolha de todos e citou que a 

editora DC Comics revelou que o Super-Homem será bissexual. Por fim, salientou que não 

podia se calar diante de tal situação e conclamou os responsáveis para acompanharem seus 

filhos e evitar que estes sejam influenciados. Na sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM e Liderança do Governo) solicitou que seu discurso não fosse interrompido em 

Pela Ordem ou Questão de Ordem, pois estes instrumentos eram regimentais e pautavam-se 

na possibilidade de esclarecer assuntos. Disse que o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN) teve a oportunidade de questionar o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo 

Britto, no entanto, solicitou a retirada de pauta do Requerimento que solicitava a vinda do 

referido secretário a este Legislativo. Em seguida, salientou que era falta de respeito e de 

ética interromper o pronunciamento de um parlamentar. Exteriorizou que sempre teve um 

bom relacionamento com os vereadores de oposição nesta Casa e destacou que não gostaria 

de ter atritos com o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias. 

Salientou que todos neste Parlamento possuíam os mesmos direitos e deveriam lutar pela 

população. Destacou que algumas situações neste Plenário eram contrárias ao estabelecido 

pelo Regimento Interno e relatou que quem estivesse no comando dos trabalhos não podia 
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apartear um vereador à tribuna. Logo após, registrou que, no dia anterior, esteve na 

comunidade Candeal II, no distrito Matinha, com o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho e 

o Prefeito Colbert Martins da Silva, para participar da celebração da missa em homenagem 

à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Disse que várias pessoas acompanharam a missa 

celebrada pelo Dom Itamar Vian e que esta seguiu os protocolos estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Exteriorizou que, recentemente, participou de uma 

ação social no distrito Jaíba e registrou que muitas pessoas e profissionais colaboraram com 

a realização desta. Expôs que os profissionais que atuavam na saúde deste município 

mereciam o devido reconhecimento pelo trabalho prestado no combate à Covid-19 neste 

município. Registrou que alguns destes profissionais estavam em tratamento psicológico 

após presenciarem inúmeras situações em decorrência da pandemia. Destacou que estes 

realizaram seus trabalhos com amor e dedicação e, em seguida, registrou que era protegido 

por Deus. Exteriorizou que não participaria de reuniões sem que os fatos fossem 

devidamente comprovados e destacou que estava nesta Casa para defender e lutar por 

melhorias para a população. Ao tecer suas considerações finais, relatou que trabalhava, 

efetivamente, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Posteriormente, o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP) disse que, na última quinta-feira, dia sete de outubro, esteve na 

Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, onde foram debatidas questões 

relacionadas a investimentos no aeroporto deste município, com a presença de diversas 

autoridades, como os Deputados Zé Neto, Angelo Almeida, o Vice-Prefeito Fernando de 

Fabinho, o Presidente da Associação, Sr. Genildo Melo, empresários e demais 

representantes dos diversos segmentos deste município, os quais reconheciam a 

importância de Feira de Santana e a necessidade de viabilizar um aeroporto à altura, 

independentemente do que disse o Governador Rui Costa sobre a proximidade de Feira de 

Santana a Salvador como forma de justificar o não investimento do seu governo neste 

projeto. Declarou que diversos estudos foram feitos e contrariavam tal argumento. Ao 

concluir seu pronunciamento, sugeriu a realização de uma audiência pública para debater a 

questão, que era de grande relevância para este município. Em aparte, o edil Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes (DEM). Na sequência, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) 

registrou que, na última quinta-feira, dia sete de outubro, o presidente Jair Messias 

Bolsonaro vetou o Projeto de Lei que viabilizava a distribuição de absorventes para escolas, 

penitenciárias e, sobretudo, para pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade social. 

Destacou que todos os parlamentares deste Legislativo deveriam ser contrários ao referido 

ato e disse que protocolou um Projeto de Lei para que, futuramente, este município ofereça 

absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Relatou que vinte e 
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cinco por cento das estudantes faltavam as aulas porque não tinham condições para 

comprar absorventes e destacou que o veto supracitado se configurava em um retrocesso. 

Salientou que os políticos deveriam trabalhar, efetivamente, na implantação de políticas 

públicas. Destacou que não entendia o porquê do veto supracitado e conclamou seus pares 

para que a distribuição de absorventes para a população em situação de vulnerabilidade 

social fosse viabilizada neste município através do Projeto de Lei supracitado. Declarou 

esperar que o Prefeito Municipal tenha sensibilidade e compreenda a importância de 

assegurar tal direito às mulheres. Em aparte, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT). 

Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna reiterou a importância de propiciar tal 

iniciativa em Feira de Santana. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em redação final, o Projeto de Lei nº 075/2021, de autoria da vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, o qual, em votação, foi aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes. Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 

143/2021, de iniciativa do Poder Executivo, o qual teve Pareceres exarados pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização (CFOF). Em votação à urgência, esta foi aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes. Em seguida, em votação aos Pareceres, estes foram aprovados por 

unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

questionou qual Parecer estava sendo votado. Em seguida, com anuência plenária, ficou 

definido que os vereadores falariam à tribuna por cinco minutos quando solicitassem 

discursar na Ordem do Dia. Em discussão à matéria, fizeram uso da palavra os edis 

Edvaldo Lima dos Santos e Emerson Costa dos Santos, sendo que este foi aparteado pelo 

vereador Luiz Augusto de Jesus. Ainda em discussão à matéria, franqueou-se a palavra aos 

parlamentares Silvio de Oliveira Dias e Jhonatas Lima Monteiro. Durante o discurso 

daquele, a segunda Secretária deste Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao primeiro Vice-

Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente 

consultou o plenário quanto à proposta de adiamento de pauta da proposição supracitada 

feita pelo edil Jhonatas Lima Monteiro à tribuna, momento em que, em Pela Ordem, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus disse que o projeto não poderia ser adiado porque a 

urgência da matéria foi aprovada anteriormente. Neste momento, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou adiamento de pauta do supracitado 

projeto por três sessões para que dúvidas fossem sanadas, porém, foi informado pelo 

Presidente Fernando Dantas Torres que o pedido não podia ser atendido em razão da 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

838 

 

RD 202193 

urgência da matéria ter sido aprovada. Ainda em discussão à proposição supracitada, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, 

o vereador Jhonatas Lima Monteiro disse que, ao contrário do que o líder do governo 

discursou, o Regimento Interno concedia prerrogativa para adiamento de pauta. Em 

Questão de Ordem, o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes pediu aos 

colegas que o esperassem fazer uso da palavra à tribuna para conceder explicações que 

trariam tranquilidade no que concernia ao prosseguimento da votação. Destacou que, se 

ainda assim, as dúvidas permanecessem, o projeto poderia ser adiado de pauta. Ainda em 

votação à matéria, franqueou-se a palavra ao edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

que foi aparteado pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg 

dos Santos Lima externou que todos os Projetos de autoria do Poder Executivo deveriam 

vir com detalhamentos, pois esta Casa não aprovaria nada que não possuísse clareza. Logo 

após, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, expôs seu desejo de 

consultar seus pares quanto ao adiamento de pauta da referida matéria por uma sessão.  Em 

Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes questionou se havia 

dúvidas, do ponto de vista técnico, a serem esclarecidas. Logo após, concedeu-se 

oportunidade de pronunciamento ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Questão de 

Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho registrou a presença do Sr. Valdir dos 

Santos, conhecido como “Pinto” e residente do distrito Maria Quitéria, na Galeria desta 

Casa. Dando continuidade à discussão do Projeto supracitado, franqueou-se a palavra ao 

edil Luiz Augusto de Jesus. Logo após, conforme Art. 350, parágrafo 2º, do Regimento 

Interno desta Casa, o Presidente consultou os líderes dos partidos quanto ao adiamento de 

pauta da matéria supracitada para o dia seguinte, momento em que este foi aprovado pela 

maioria dos edis, com treze votos favoráveis e sete votos contrários, sendo estes dos 

vereadores José da Costa Correia Filho, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Petronio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos 

e José Marques de Messias. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo sugeriu 

que o referido projeto fosse votado, em primeira discussão, na próxima sessão ordinária e, 

em segunda discussão, em uma sessão convocada como reunião extraordinária. Em 

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

Divisão Legislativa sobre a data prevista para a visita dos secretários municipais nesta 

Casa. Logo após, o Presidente desta Casa sugeriu, caso fosse necessário, a supressão do 

Horário das Lideranças da próxima sessão ordinária para apreciação da matéria supracitada. 

Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou o prosseguimento da apreciação 

da matéria. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 
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registrou que a referida matéria seria colocada em pauta na Ordem do Dia da próxima 

sessão e, se os parlamentares concordarem, será convocada uma reunião extraordinária, 

após a sessão ordinária, para apreciação da matéria supracitada em segunda discussão. Em 

Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro registrou que o adiamento ocorreu devido à 

necessidade de serem prestados esclarecimentos sobre alguns pontos da matéria. 

Conclamou a liderança do governo nesta Casa para apresentar os recursos que seriam alvo 

de remanejamento dentro da proposição, bem como o plano de trabalho referente à parceria 

público-privada. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus disse que dialogará com a 

administração pública municipal, mas destacou que o edil que lhe antecedeu, após 

aprovação da matéria, poderia elaborar um Requerimento para solicitar informações acerca 

do plano de trabalho mencionado. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos 

registrou que a apresentação do plano de trabalho supracitado era imprescindível. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença do Sr. “Edinho Jacaré, ex-

jogador de futebol, bem como dos Srs. Zelito e Val na galeria desta Casa. Em Pela Ordem, 

o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que o plenário fosse consultado 

quanto ao adiamento de pauta, por três sessões, do Projeto de Decreto Legislativo nº 

012/2021. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias registrou que o 

homenageado no Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2021 prestou um excelente trabalho 

em Feira de Santana. Neste momento, o Presidente desta Casa nomeou uma Comissão 

Especial, composta pelos vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Emerson Costa dos Santos e 

Ivamberg dos Santos Lima, para exarar Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

013/2021, de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias. Na sequência, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes disse que não havia problemas no que concernia ao adiamento de 

pauta do Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2021. Em prioridade e em discussão 

única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2021, de lavra da Mesa Diretiva, o qual 

teve Parecer exarado pela CCJR. Em votação ao pedido de adiamento de pauta da matéria 

supracitada, feito pelo edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, este foi rejeitado por 

maioria dos edis presentes. Em votação ao Parecer mencionado, este foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes. Em votação à matéria, concedeu-se oportunidade de 

discurso ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva chamou a atenção do colega José da Costa Correia Filho, o qual denominou 

os vereadores componentes do grupo dos onze aliados nesta Casa de “mafiosos”. Neste 

momento, o Presidente desta Casa registrou que os vereadores se encontravam neste 

Parlamento para fiscalizar as ações do poder público municipal. Em seguida, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa 
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Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres solicitou fazer uso da 

palavra em votação à matéria. Sendo assim, concedeu-se oportunidade de pronunciamento 

ao vereador Fernando Dantas Torres. Na sequência, a proposição supracitada foi aprovada 

por maioria dos vereadores presentes, com doze votos favoráveis e seis contrários dos 

vereadores José da Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de 

Jesus, Petronio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença do Sr. Gil do SAC na 

Galeria desta Casa. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 082/2021, de autoria do 

vereador Luiz Augusto de Jesus, o qual teve Parecer exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, 

o edil Fernando Dantas Torres registrou que os parlamentares deveriam se atentar à matéria 

supracitada e destacou que elaborará um Requerimento para solicitar ao Governo 

Municipal informações quanto à retirada de sucumbência neste período. Solicitou ao 

primeiro Vice-Presidente desta Casa a criação de uma comissão para verificar se houve 

pagamento deste valor para que os recursos sejam devolvidos por meios jurídicos. 

Destacou, por fim, que esta Casa fiscalizava o dinheiro público. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa disse que, na próxima sessão, o vereador Emerson Costa dos 

Santos fará uma grave denúncia. Registrou que uma pessoa realizou uma doação para a 

campanha eleitoral do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Indagou se havia legalidade 

e moralidade no fato de o Procurador Moura Pinho ter feito doações para a campanha 

eleitoral do atual gestor municipal. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres 

registrou que tudo era permitido no atual Governo Municipal e discorreu sobre a 

consultoria prestada, no valor de quatrocentos mil reais, na UPA do bairro Queimadinha, 

pelo então Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, antes de este assumir a 

secretaria. Mencionou as denúncias feitas pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa nas últimas 

sessões e registrou que nunca roubou ninguém. Por fim, registrou que os parlamentares 

desta Casa deveriam ter cuidado. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil 

Silvio de Oliveira Dias, destacou que os parlamentares deveriam se atentar às situações. 

Logo após, em votação ao Parecer da matéria supracitada, este foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres registrou 

sua abstenção em votação à matéria. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa registrou a presença do Sr. Marcone Rodrigues na galeria desta Casa. Em votação ao 

Projeto, franqueou-se a palavra ao edil Luiz Augusto de Jesus e, em seguida, a proposição 

foi aprovado por unanimidade dos edis presentes, com abstenção dos parlamentares 

Fernando Dantas Torres, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Luiz Ferreira Dias>. 

Esgotado o tempo regimental, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, 
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declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e cinco minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia quatorze de outubro do ano em curso, à hora regimental, 

com a seguinte pauta: <Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

143/2021, de lavra do Poder Executivo. Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária 

nº 082/2021, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus. Em discussão única, o Projeto de 

Resolução nº 741/2021, de iniciativa do vereador José da Costa Correia Filho, e os Projetos 

de Decreto Legislativo nºs 014, 016 e 017/2021, respectivamente, de autoria dos edis 

Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em 

votação única, os Requerimentos nºs 233, 234 e 243/2021, de lavra do vereador Edvaldo 

Lima dos Santos; 240/2021, de iniciativa do parlamentar Emerson Costa dos Santos; 241 e 

242/2021, de lavra do edil Luiz Augusto de Jesus; 244, 245, 246, 247 e 248/2021, de 

iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 249 e 250/2021, de autoria 

do vereador Luiz Ferreira Dias e 251/2021, de lavra do parlamentar Fernando Dantas 

Torres. Em votação única, a Moção nº 279/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos 

Santos>. 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.       

 

 


