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Ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 05 de 

maio de 2021. 

 

Aos cinco dias do mês de maio 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 trigésima quarta Sessão 

Ordinária, referente à primeira 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: <Projetos de Lei n/nºs 

070, 071 e 072, todos de autoria do edil Flávio Arruda Morais, que, respectivamente: 

“Inclui o álcool em gel na lista de produtos das cestas básicas distribuídas às famílias 

carentes, pela Prefeitura Municipal”, “Estabelece as atividades de motoristas por aplicativo, 

taxistas, mototaxistas e entregadores por aplicativo como essenciais no município de Feira 

de Santana em períodos de endemia, pandemia, catástrofe natural e outras calamidades” e 

“Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pelas 

leis federais nº 11.340/2006 e nº 13.104/2015, no âmbito do município de Feira de 

Santana”. Parecer nº 082/2021, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR), opinando favoravelmente à tramitação do Projeto de Resolução nº 738/2021, de 

autoria da Mesa Diretiva. Requerimentos nºs 114 e 115/2021, de lavra dos parlamentares 

Emerson Costa dos Santos e Jurandy da Cruz Carvalho, subscrito por diversos vereadores, 
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com o objetivo de solicitar uma Sessão Especial para o dia 13 de maio para discutir 

Projetos relacionados à Agricultura Familiar. Indicações nºs 1.016 a 1.043/2021, de 

iniciativa dos vereadores José da Costa Correia Filho, Josse Paulo Pereira Barbosa, Flávio 

Arruda Morais, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Emerson 

Costa dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza e Silvio de Oliveira Dias. Moções nºs 107 

a 110/2021, de autoria dos edis José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos e 

Luiz Augusto de Jesus. Correspondências: Ofício nº 05/2021, datado de 04 de maio do 

ano em curso e assinado pela Senhora Elizabete Araújo, Representante da Comissão de 

Camelôs da Cidade das Compras (Concessionária Feira Popular), solicitando utilização da 

Tribuna Livre no dia 06 de maio do ano corrente. Ofício nº 033/2021, datado de 04 de maio 

do ano em curso e assinado pelo edil Ivamberg dos Santos Lima, Presidente da Comissão 

Permanente de Educação e Cultura, solicitando utilização do Plenário desta Casa, no dia 20 

de maio de 2021, a partir das 14h, para realização de Audiência Pública, de forma virtual, 

com o objetivo de discutir “O pagamento dos precatórios dos professores da rede municipal 

de ensino”>. Na sequência, o Presidente desta Casa consultou os parlamentares sobre a 

possibilidade de o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) fazer uma oração, o que foi 

acatado por unanimidade dos presentes. Logo após, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) discorreu que, no dia 

anterior, houve uma polêmica envolvendo o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e 

o senhor Fabiano Cerqueira, radialista e assessor parlamentar desta Casa. Enunciou que 

alguns representantes da imprensa feirense se equivocaram no que concerne ao 

entendimento sobre as atribuições de um assessor parlamentar. Mencionou o radialista 

Paulo José e salientou que o respeitava. Registrou, ainda, que o senhor Fabiano Cerqueira 

era genro deste. Destacou que os parlamentares deveriam agir com decoro ao discursar à 

tribuna e, em seguida, citou o radialista Joilton Freitas e o discurso deste sobre o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC). Exteriorizou que quando algum representante da imprensa se 

tornava assessor parlamentar, era necessário saber que as regras desta Casa deveriam ser 

cumpridas, sempre respeitando a todos. Declarou que esta Casa se pautava no Regimento 

Interno e discorreu sobre a importância do respeito mútuo. Externou que era amigo de 

muitos profissionais da imprensa feirense e citou o jornalista Jorge Bianchi ao relatar que 

este defendeu o radialista e assessor Fabiano Cerqueira. Disse, ainda, que os assessores 

parlamentares que atuavam neste Legislativo deveriam cumprir regras, assim como os 

vereadores. Exprimiu que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) sempre o procurava 

para dialogar sobre a imprensa feirense, lutando para garantir direitos e melhorias aos 
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profissionais da área, e mencionou a trajetória de vida deste. Declarou que o referido 

parlamentar deveria continuar lutando para garantir benfeitorias à população e salientou 

que a imprensa, ao analisar e mencionar um fato, deveria ouvir todos os envolvidos. 

Relatou que o radialista e assessor Fabiano Cerqueira errara porque, enquanto funcionário 

desta Casa, não deveria tecer comentários negativos sobre um vereador. Destacou que, por 

isso, o referido radialista e assessor seria punido enquanto funcionário desta Casa. 

Exteriorizou seu respeito à imprensa feirense. Ao concluir seu pronunciamento, disse que o 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) fora injustiçado por alguns profissionais da 

imprensa feirense. Neste momento, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas 

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

Barbosa (PSC), em tempo cedido pelos vereadores José da Costa Correia Filho (PATRI), 

Flávio Arruda Morais (PSB), Luiz Ferreira Dias (PROS), Emerson Costa dos Santos (DC) e 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), externou sua gratidão a Deus e discorreu sobre a sua 

trajetória de vida. Declarou que, no dia anterior, discursara à tribuna a respeito do 

pronunciamento do senhor Fabiano Cerqueira, radialista e assessor parlamentar desta Casa. 

Destacou que o referido radialista e assessor tecera comentários ofensivos a si e ao 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Expôs que, no dia anterior, dissera à 

tribuna que, se um de seus assessores fizesse isto, o Presidente teria autonomia para 

exonera-lo. Mencionou o pronunciamento do vereador Valdemir da Silva Santos (PV) e 

disse que continuaria respeitando este. Relatou que muitas matérias citando seu nome 

foram veiculadas nos meios de comunicação e ressaltou que não possuía medo de críticas. 

Salientou que era radialista e que, na Sessão anterior, expusera o que achava correto. 

Exteriorizou que, nas últimas eleições, não contou com o apoio da imprensa feirense e 

destacou que continuaria expondo suas opiniões. Mencionou o radialista Joilton Freitas, 

destacando que este atuava na Rádio Sociedade, e externou que tomará as providências 

necessárias diante do discurso deste. Exteriorizou que o radialista Joilton Freitas fora Chefe 

da Assessoria de Comunicação desta Casa até o ano passado devido a uma imposição que o 

ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho fizera ao vereador licenciado José Carneiro Rocha, 

sendo este, à época, Presidente deste Legislativo. Indagou qual moral o radialista Joilton 

Freitas possuía para falar mal do Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres. 

Exprimiu que, no dia anterior, tentara se pronunciar durante o programa do radialista Paulo 

José, mas não conseguiu. Indagou se tal atitude se pautava na liberdade de expressão e 

disse que estava tranquilo porque nunca agiu de maneira inescrupulosa na Prefeitura 

Municipal. Relatou que muitas pessoas estavam “assaltando” a Prefeitura Municipal e 

expôs que o radialista Joilton Freitas dissera que seu registro profissional de radialista 
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deveria ser cassado. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade, o 

orador à tribuna disse que não perderia tempo com determinadas pessoas e destacou que 

ingressaria com uma ação judicial contra o radialista Joilton Freitas. Em aparte, o vereador 

Fernando Dantas Torres (PSD). Na sequência, o Presidente desta Casa, parlamentar 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Prosseguindo, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) relatou que, enquanto o radialista Joilton Freitas era Chefe da 

Assessoria de Comunicação desta Casa, o então Presidente, vereador José Carneiro Rocha, 

exonerou os senhores Clóvis Pedreira e Sérgio Jones, solicitou a demissão do radialista 

Fábio Negrini e expulsou o cinegrafista Pedro Pedreira do Plenário. Indagou qual fora a 

reação da imprensa feirense diante das situações e se os fatos tiveram as devidas 

repercussões. Questionou se, à época, o radialista Joilton Freitas defendera os colegas de 

profissão. Exprimiu que não possuía medo e que tinha muita fé em Deus. Salientou que não 

se sentia intimidado e que estivera ao lado do vereador Valdemir da Silva Santos (PV) 

quando este fora expulso da igreja. Destacou que dialogou com o referido parlamentar para 

solicitar que o assessor Fabiano Cerqueira se retratasse após a matéria que elaborara 

tecendo críticas a si, mas isto não ocorreu. Disse que, na Sessão anterior, não solicitou que 

o assessor Fabiano Cerqueira fosse exonerado. Discorreu sobre a sua origem humilde e 

salientou que tem vencido na vida, de modo que muitas pessoas lhe invejavam. Ao tecer 

suas considerações finais, enunciou que, outrora, tivera atritos com o Secretário Municipal 

de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, senhor Pablo Roberto, e o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM), mas não fizera referência a 

estes em seu site porque sabia separar as coisas. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira 

Lima (REP) registrou a presença do Secretário Municipal de Serviços Públicos, senhor 

Eliziário Ribeiro, nesta Casa. Em seguida, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

congratulou os brasileiros que, no último sábado, participaram da manifestação ocorrida 

para demonstrar apoio ao Presidente Jair Messias Bolsonaro. Mencionou o trabalho 

realizado por este e relatou que o Presidente da República enfrentava muitas lutas, sendo 

alvo de opinião da população. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade, o 

orador à tribuna discorreu que muitos brasileiros apoiavam o Presidente. Registrou que, se 

as eleições presidenciais ocorressem neste ano, o Presidente Jair Messias Bolsonaro seria 

eleito novamente, desta vez no primeiro turno. Ao concluir seu pronunciamento, 

exteriorizou que participou da manifestação para apoiar o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro e mencionou o fato de este apoiar o funcionamento do comércio e os 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

244 

 

RD 202134 

profissionais, o que se configurava em uma preocupação com a situação econômica do país. 

Na sequência, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV), em tempo cedido pelo edil 

Petrônio Oliveira Lima (REP), declarou que continuaria sendo coerente em seus 

pronunciamentos e registrou que, nesta Casa, os parlamentares não deveriam discursar 

sobre questões pessoais em uma tentativa de se autopromover. Disse que os parlamentares 

deveriam atuar para cobrar benefícios à população. Solidarizou-se com os radialistas Paulo 

José e Danilo Freitas e mencionou o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) ao dizer que 

não teceria comentários acerca do pronunciamento deste. Salientou que Feira de Santana 

merecia vereadores que, de fato, se preocupassem com a população, a defendendo. 

Mencionou seu assessor parlamentar, senhor Fabiano Cerqueira, o qual fez uma matéria 

tecendo críticas ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e o Presidente desta Casa. 

Destacou que não se envaideceria de modo a achar que poderia discursar sobre tudo que 

desejava. Ao tecer suas considerações finais, disse que o referido assessor poderia contar 

sempre consigo e destacou o profissionalismo deste. Em Pela Ordem, o edil Silvio de 

Oliveira Dias (PT) registrou a presença do inspetor Feliciano, representante do Sindicato 

dos Policiais Rodoviários Federais, na galeria desta Casa. Posteriormente, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias (PT) disse que tinha outros assuntos para tratar, mas salientou que 

não poderia se calar diante dos pronunciamentos realizados à tribuna na presente Sessão. 

Destacou que os parlamentares deveriam se atentar à legislação vigente para que, desse 

modo, questionamentos pudessem ser feitos. Declarou que os jornalistas deveriam ser 

defendidos porque a democracia era feita com base na liberdade de imprensa. Relatou que a 

Constituição Federal versava sobre a liberdade de imprensa e destacou que nenhuma lei 

poderia limitá-la. Mencionou, ainda, a Lei nº 83.284 e declarou que o exercício de cargos 

públicos era cabível aos jornalistas. Declarou que não era viável misturar as coisas ao tratar 

sobre a assessoria parlamentar e o exercício do jornalismo. Enunciou que não conhecia o 

jornalista Fabiano Cerqueira e registrou que, ao ler a matéria escrita por este, não notara 

“ataques” ao parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Por fim, registrou que a 

Constituição Federal assegurava o direito à resposta. 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 Américo de Santana Silva Lopes (DEM) solicitou 

esclarecimentos sobre o tempo de pronunciamento dos parlamentares Silvio de Oliveira 

Dias (PT) e Ivamberg dos Santos Lima (PT). Prestando esclarecimentos, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa destacou que discursara no tempo destinado à liderança da oposição e 

que o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) faria uso da palavra no tempo destinado à 

liderança do Partido dos Trabalhadores. Em seguida, o vereador Ivamberg dos Santos 
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Lima (PT) externou que os parlamentares eram eleitos para elaborar leis, fiscalizar o poder 

executivo e debater sobre assuntos que qualificassem esta Casa. Destacou que, no entanto, 

alguns pronunciamentos realizados à tribuna desqualificavam este Legislativo e os 

vereadores. Salientou que os parlamentares deveriam trabalhar para melhorar a qualidade 

de vida do povo, preocupando-se com debates e conteúdos que tivessem por objetivo ajudar 

a população. Destacou que alguns assuntos tratados nesta Casa não contribuíam com a 

sociedade e disse que seus pares deveriam tratar, por exemplo, sobre a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) das cestas básicas, o dia do trabalhador e o dia internacional 

da educação em seus pronunciamentos. Declarou que a educação garantiria a transformação 

do país e a qualificação dos debates realizados nesta Casa. Destacou, por fim, que seus 

pares deveriam refletir sobre suas atribuições enquanto parlamentares, bem como sobre os 

temas que deveriam ser tratados à tribuna. Posteriormente, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) enunciou que, nos últimos dias, muitos teceram comentários negativos acerca das 

situações ocorridas nesta Casa e destacou que isto gerava desgaste para todos. Salientou 

esperar que seus pares começassem a trabalhar, efetivamente, a favor da população. 

Registrou, ainda, que os parlamentares deveriam refletir sobre os debates realizados à 

tribuna e relatou que ouviu um ex-vereador mencionar que a atual legislatura seria uma das 

melhores. Destacou que, se os assuntos abordados à tribuna não fossem alterados, isto não 

ocorreria. Exteriorizou que os parlamentares foram eleitos para debater e elaborar leis com 

o objetivo de defender a população. Expôs que era necessário discutir assuntos e ações 

relevantes para a sociedade, de modo a colaborar com o desenvolvimento de Feira de 

Santana. Exprimiu que esta Casa passava por um desgaste, sobretudo nas mídias. Ao 

finalizar seu pronunciamento, destacou a necessidade de haver cautela nos 

pronunciamentos à tribuna e mencionou a oração feita pelo edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB). Na sequência, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) declarou que 

esta Casa enfrentava um problema recorrente porque as solicitações de informações feitas 

ao poder público municipal, até mesmo as aprovadas no Plenário, não foram atendidas. 

Destacou que esta situação era inadmissível e expôs que protocolara, no dia doze de março, 

um Ofício para ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, o qual não foi 

respondido. Registrou que o referido ofício solicitava informações sobre os problemas 

relativos à vacinação contra a Covid-19, salientando que a população feirense possuía 

muitas dúvidas a respeito disto. Externou que, no dia vinte e quatro de março, solicitara 

uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde, senhor Marcelo Britto, para tratar sobre 

pautas relacionadas à saúde neste município, tais como o enfrentamento à pandemia, a 

convocação das pessoas aprovadas no último concurso, o negligenciamento da população 
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com doença falciforme e outras questões. Relatou que não tivera retorno e destacou que a 

situação demonstrava que o referido secretário era descompromissado com os diálogos 

relativos aos problemas municipais, bem como desrespeitoso à atividade parlamentar. Ao 

finalizar seu pronunciamento, mencionou a Lei de Acesso à Informação e declarou que, se 

preciso for, fará vigília em frente à Secretaria Municipal de Saúde para ter as dúvidas sobre 

a vacinação contra a Covid-19 dirimidas. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira (MDB) desculpou-se com o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes (DEM). Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) registrou que 

o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) parecia consigo. Logo após, o vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes (DEM) discorreu que, desde o início da atual 

legislatura, alguns edis se pronunciaram solicitando que seus pares agissem de maneira 

equilibrada e com sensatez. Disse que assuntos sérios e importantes foram discutidos nesta 

Casa e registrou que, no entanto, acusações infundadas ganhavam repercussão nas mídias. 

Relatou que os parlamentares deveriam fazer uma autocrítica e salientou que todas as 

coisas propiciadas nesta Casa eram oriundas do dinheiro público. Declarou que quando os 

parlamentares faziam uso da palavra à tribuna para acusar as pessoas sem fundamento e 

fazer chantagens, isto se configurava como crime de improbidade administrativa e uso do 

cargo público para benefício próprio. Disse que o radialista e assessor Fabiano Cerqueira 

tinha o direito de escrever sobre qualquer assunto, de modo que aqueles que se sentissem, 

de alguma maneira, ofendidos poderiam recorrer à justiça. Salientou que os parlamentares 

não poderiam fazer uso da palavra à tribuna para tentar realizar defesas equivocadas. 

Mencionou, ainda, o discurso que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) fizera 

sobre o Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, 

senhor Pablo Roberto, em seu programa. Disse que o referido secretário recorreu ao poder 

judiciário e relatou que os Requerimentos e as Moções elaboradas pelo edil supracitado, as 

quais eram destinadas ao secretário Pablo Roberto, se configuravam em uma tentativa de 

fazer com que este retirasse o processo que se encontrava em andamento na justiça. Em 

Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) cedeu o tempo de pronunciamento 

destinado à liderança do governo ao orador à tribuna. Dando continuidade, o vereador 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) congratulou os parlamentares que, neste dia, 

defenderam a liberdade de imprensa e destacou que alguns dos seus pares deveriam ter 

cautela em seus pronunciamentos para não “caírem” no descrédito. Enunciou que os 

vereadores deveriam refletir sobre suas ações e mencionou que, se estes desejassem ter 

dúvidas dirimidas ou cobrar por melhorias, poderiam fazê-lo à tribuna. Salientou que as 

situações ocorridas nesta Casa não deveriam ser levadas para o lado pessoal. Disse que, 
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nesta manhã, fora citado pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) no programa do 

radialista Dilton Coutinho. Declarou que se encontrava nesta Casa para trabalhar, sempre 

respeitando a todos. Em aparte, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV). No momento 

destinado ao Grande Expediente, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), em tempo 

cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), declarou esperar que, nas próximas 

Sessões, a paz reine. Discorreu que os parlamentares foram eleitos para trabalhar a favor do 

povo, o representando ao lutar por melhorias. Registrou que o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho tem trabalhado e investido em melhorias para o desenvolvimento de Feira de 

Santana e mencionou as obras propiciadas por este, tais como compra de equipamentos, 

construção de viadutos, revitalização do centro da cidade e melhorias das vias públicas. 

Salientou que tais ações eram oriundas das indicações elaboradas pelos vereadores e 

registrou que os parlamentares deveriam buscar o apoio dos deputados estaduais e federais, 

além dos senadores. Relatou que, há poucos dias, o Presidente da República sancionou a 

Lei do Orçamento, de modo que deputados e senadores poderão destinar emendas 

parlamentares aos municípios. Mencionou a queda na arrecadação deste município devido à 

pandemia e os problemas gerados por esta. Registrou que as ações permaneciam ocorrendo 

neste município através do engajamento do Prefeito Municipal e dos secretários. Citou o 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, senhor Eliziário Ribeiro, e o Secretário 

Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, senhor Pablo 

Roberto. Discorreu, ainda, sobre as melhorias que serão propiciadas na zona rural. Disse 

que os parlamentares deveriam conceder destaque, em seus pronunciamentos, aos 

problemas enfrentados pela população feirense. Mencionou que ouvira no programa do 

radialista Silvério Silva, no último domingo, o senhor Eduardo Leite congratular o Prefeito 

e demais envolvidos no enfrentamento à pandemia. Discorreu sobre o emprenho do Prefeito 

e dos secretários em meio à campanha de combate à Covid-19 e a vacinação da população. 

Relatou que solicitaria ao Deputado Federal José Nunes emendas parlamentares para 

propiciar melhorias em Feira de Santana. Disse que era mais importante trabalhar para 

garantir melhorias do que fazer acusações à tribuna. Salientou que os parlamentares foram 

eleitos para representar o povo e cobrar por benfeitorias junto ao poder público municipal. 

Destacou que as situações ocorridas nesta Casa estavam sendo discutidas em matérias 

veiculadas no jornal A Tarde. Disse que ofensas pessoais não deveriam ocorrer nesta Casa 

e que os parlamentares deveriam se atentar ao trabalho. Expôs que se encontrava neste 

Legislativo por mérito e trabalho, ainda que fosse suplente. Mencionou sua trajetória 

enquanto parlamentar em Feira de Santana e exteriorizou que trabalhava a favor da 

população. Destacou que todos foram eleitos para discutir e defender ações de interesse 
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popular. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao concluir seu 

pronunciamento, o orador à tribuna declarou que esta Casa deveria dialogar, por meio de 

uma Comissão, com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) de modo a tentar conseguir melhorias para o município. Em Pela 

Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) solicitou que o primeiro 

Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, designasse a Comissão de Obras, 

Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente desta Casa para 

solicitar à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) os 

documentos da licitação e o relatório de andamento da obra do Parque Lagoa Grande. 

Solicitou, ainda, que a Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto designasse uma 

equipe para identificar o porquê de os refrigeradores destinados à vacina Pfizer ainda não 

terem sido instalados neste município. Por fim, registrou que as solicitações constassem em 

Ata. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) disse que a Comissão de 

Saúde, Assistência Social e Desporto desta Casa atenderia ao pleito e destacou que o 

Prefeito Municipal deveria permitir que o Secretário Municipal de Saúde, senhor Marcelo 

Moncorvo Britto, dialogasse com os parlamentares. Salientou que, aparentemente, o 

Secretário Municipal de Saúde não possuía autonomia. Em Pela Ordem, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) registrou que dialogara com o Prefeito e disse que este lhe 

comunicara que, antes de conversar com o Secretário Municipal de Saúde, se fazia 

necessário falar consigo. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de 

Oliveira Dias, disse que não poderia atender à solicitação do vereador Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes (DEM) tendo em vista que a iniciativa deveria partir dos Presidentes 

das Comissões supracitadas. Destacou que os membros destas tinham autonomia para 

dialogar sobre a questão. Na sequência, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM) esclareceu que a Mesa Diretiva deveria solicitar às comissões a análise das visitas.  

Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) disse que o Presidente desta 

Casa tinha autonomia para solicitar que as comissões averiguassem os fatos. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou que a Mesa Diretiva inventariasse 

quais Requerimentos e solicitações de informações estavam pendentes de respostas por 

parte do poder público municipal. Declarou que os parlamentares precisavam saber se serão 

respondidos. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente concedeu autorização à 

solicitação. Na sequência, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) solicitou 

que também incluíssem na averiguação os Projetos de Lei que ainda não foram 

sancionados. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) solicitou constar em 

Ata que não fizera uso da palavra no momento destinado ao Horário das Lideranças 
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Partidárias. Logo após, o primeiro Vice-Presidente esclareceu que a Ordem do Dia seria 

iniciada em seguida devido ao horário regimental e registrou que, durante o Horário das 

Lideranças Partidárias, o referido edil não se encontrava no Plenário. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) desculpou-se e registrou que, durante o 

Horário das Lideranças Partidárias, se encontrava neste Legislativo. Durante a Ordem do 

Dia, em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou sua inscrição 

no momento destinado às Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o vereador José Marques 

de Messias (DEM) solicitou que, ao término desta Sessão, fosse prestado um minuto de 

silêncio, em homenagem póstuma, ao senhor Orlando Machado de Souza Filho. Neste 

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

Mesa Diretiva. Na sequência, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima, o 

qual, em votação, franqueou-se a palavra ao autor. Em seguida, a proposição foi aprovada 

por unanimidade dos presentes com dezessete votos favoráveis. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 039/2021, de iniciativa do parlamentar José da Costa Correia Filho, o 

qual teve Parecer contrário exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR). Em Pela Ordem, o autor solicitou a retirada de pauta da matéria. Em votação 

única, o Requerimento nº 069/2021, de lavra da Comissão Especial, o qual, em votação, 

franqueou-se a palavra aos edis Luiz Augusto de Jesus, Emerson Costa dos Santos, 

Ivamberg dos Santos Lima e Luiz Ferreira Dias. Logo após, o Presidente deste Legislativo, 

edil Fernando Dantas Torres, convocou uma Reunião Extraordinária, após o término desta 

Sessão Ordinária, em conformidade com os Artigos 211, 212 e 213 do Regimento Interno 

desta Casa, com o objetivo de apreciar o Projeto de Resolução nº 738/2021, de autoria da 

Mesa Diretiva. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao Presidente, 

edil Fernando Dantas Torres. Ainda em votação à matéria supracitada, franqueou-se a 

palavra aos parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Jurandy da Cruz Carvalho 

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

discursar em votação à proposição supracitada. Em seguida, ainda em votação à matéria, 

concedeu-se a palavra aos parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Edvaldo Lima dos 

Santos e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda 

Morais solicitou que fosse constada, em Ata, a presença do vereador Peu Falcão, do 

município de Santa Bárbara, na galeria deste Legislativo. Em seguida, a referida matéria foi 

aprovada por maioria dos parlamentares presentes, com votos favoráveis dos vereadores 

Eremita Mota de Araújo, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Jhonatas Lima Monteiro, 
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Silvio de Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Flávio Arruda Morais, José Marques 

de Messias, Luiz Ferreira Dias e Emerson Costa dos Santos e votos contrários dos 

parlamentares Luiz Augusto de Jesus, Petrônio Oliveira Lima, Fabiano Nascimento de 

Souza, Valdemir da Silva Santos e José da Costa Correia Filho. Em votação única, o 

Requerimento nº 070/2021, de autoria do parlamentar Petrônio Oliveira Lima, o qual, em 

votação, franqueou-se a palavra aos vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias registrou a presença do 

senhor Luiz Pedro, irmão do parlamentar Flávio Arruda Morais, na galeria desta Casa. Em 

Pela Ordem, o vereador Petrônio de Oliveira Lima solicitou discursar em votação à 

proposição. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse que não mencionara 

uma religião e que, em seu pronunciamento, apenas expusera ser cristão. Dando 

continuidade à votação da matéria, franqueou-se a palavra aos vereadores Jhonatas Lima 

Monteiro, Petrônio Oliveira Lima, Silvio de Oliveira Dias e Ivamberg dos Santos Lima. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos discorreu sobre a trajetória do político e 

ativista Nelson Mandela e declarou que não poderia aceitar o Requerimento em votação. 

Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro discorreu que o pronunciamento do edil 

Edvaldo Lima dos Santos não era cabível. Na sequência, a referida proposição foi aprovada 

por maioria com votos contrários dos edis Edvaldo Lima dos Santos e Josse Paulo Pereira 

Barbosa>. Neste momento, o Presidente deste Legislativo solicitou que os presentes se 

colocassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao senhor 

Orlando Machado de Souza Filho. Esgotado o tempo regimental, o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte minutos, sendo convocada outra para em 

seguida, como Reunião Extraordinária, em conformidade com os Artigos 211, 212 e 213 do 

Regimento Interno desta Casa, com a seguinte pauta: <Em discussão única, o Projeto de 

Resolução nº 738/2021, de autoria da Mesa Diretiva>. 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 35ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, convocada como 

Reunião Extraordinária, após a Sessão 

Ordinária da presente data, em 

conformidade com o Artigo 212, Inciso I, 

combinado com o Artigo 213, Parágrafo 

Único, do Regimento Interno, com o 

objetivo de apreciar o Projeto de 

Resolução nº 738/2021, de autoria da 

Mesa Diretora, realizada no dia 05 de maio 

de 2021. 

 

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

vinte e quatro 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 trigésima 

quinta Sessão Ordinária, referente à primeira 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. Nesta Sessão, 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, Petronio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, 

Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o 

Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente 

Reunião. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que alguém 

esquecera uma caneta em sua bancada. Em seguida, o Presidente solicitou da Primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura da matéria 

previamente constante para a Ordem do Dia, a qual vai a seguir: <Em discussão única, o 

Projeto de Resolução nº 738/2021. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana 
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Silva Lopes (DEM) solicitou que fosse concedida uma cópia do Parecer destinado à matéria 

aos parlamentares. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

informou que as cópias seriam concedidas aos parlamentares. Em Pela Ordem, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro solicitou que a presente Sessão fosse suspensa por cinco minutos. 

Sendo assim, a Sessão foi suspensa e reaberta em seguida. Em discussão única, o Projeto 

de Resolução nº 738/2021, de autoria da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil José da 

Costa Correia Filho solicitou discursar à tribuna sendo contrário ao Parecer. Em discussão 

ao Parecer, franqueou-se a palavra aos parlamentares Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, Ivamberg dos Santos Lima e José da Costa Correia Filho. Neste momento, a 

primeira Secretária desta Casa, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu 

o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias cedeu 

sua oportunidade de pronunciamento ao parlamentar Jhonatas Lima Monteiro. Dando 

continuidade à discussão do Parecer, franqueou-se a palavra ao edil Fernando Dantas 

Torres. Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Ainda em discussão ao Parecer, concedeu-se 

oportunidade de discurso aos vereadores Luiz Augusto de Jesus e Jhonatas Lima Monteiro. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que a 

proposição fosse adiada de pauta por três Sessões. Em Pela Ordem, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva solicitou esclarecimentos relativos à votação referente ao adiamento 

de pauta da proposição. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

sugeriu que os parlamentares que rejeitassem a solicitação se colocassem de pé. Sendo 

assim, após consulta ao Plenário sobre o adiamento de pauta da matéria, a proposta foi 

rejeitada por maioria com votos favoráveis dos parlamentares Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Valdemir da Silva Santos, José da Costa Correia Filho, Petrônio Oliveira 

Lima, Fabiano Nascimento de Souza e Luiz Augusto de Jesus e votos contrários dos 

vereadores Eremita Mota de Araújo, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Edvaldo Lima 

dos Santos, Silvio de Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Luiz Ferreira Dias, Josse 

Paulo Pereira Barbosa, Emerson Costa dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva, Jhonatas 

Lima Monteiro e José Marques de Messias. Em votação ao Parecer, este foi aprovado por 

maioria com votos favoráveis dos parlamentares Luiz Ferreira Dias, José Marques de 

Messias, Silvio de Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Eremita Mota de Araújo, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Emerson Costa dos Santos, 

Pedro Cícero Marcenio Silva, Jhonatas Lima Monteiro e Edvaldo Lima dos Santos e votos 

contrários dos edis Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luiz Augusto de Jesus, 

Valdemir da Silva Santos, José da Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza e 
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Petrônio Oliveira Lima. Logo após, em votação à proposição, esta foi aprovada por maioria 

com votos favoráveis dos vereadores Eremita Mota de Araújo, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, Silvio de Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Emerson Costa dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva, Luiz Ferreira Dias, José 

Marques de Messias, Jhonatas Lima Monteiro e Edvaldo Lima dos Santos e votos 

contrários dos parlamentares Valdemir da Silva Santos, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, Luiz Augusto de Jesus, José da Costa Correia Filho, Petrônio Oliveira Lima e 

Fabiano Nascimento de Souza>. Logo após, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, solicitou que os presentes se colocassem de pé para a Promulgação da Resolução 

nº 530/2021, que “Dispõe sobre a alteração da redação do artigo 108 da Resolução nº 

393/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa declarou encerrada a 

presente Reunião Extraordinária, às treze horas e vinte e três minutos, convocando uma 

Sessão Ordinária para amanhã, dia seis de maio do ano em curso, à hora regimental, com a 

seguinte pauta: <Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 053, 055 e 056/2021, 

respectivamente, de lavra dos edis Edvaldo Lima dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza 

e Emerson Costa dos Santos. Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 736/2021, de 

iniciativa do parlamentar Ivamberg dos Santos Lima. Em votação única, os Requerimentos 

071/2021, de lavra do vereador Petrônio Oliveira Lima; 072, 073 e 074/2021, todos de 

autoria do parlamentar Luiz Ferreira Dias; 075/2021, de iniciativa do edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa; 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 

091, 093, 094, 095, 100, 102, 103 e 104/2021, todos de lavra do parlamentar José Marques 

de Messias; 092 e 096/2021, ambos de autoria do vereador Valdemir da Silva Santos; 097 e 

098/2021, ambos de iniciativa do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 099 e 

105/2021, ambos de lavra do vereador Flávio Arruda Morais e 101/2021, de autoria do 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima. Em votação única, a Moção nº 100/2021, de lavra 

do edil Josse Paulo Pereira Barbosa>. 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. 

 

 

 

 

 

 


