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Ata da 44ª 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 26 de 

maio de 2021. 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, a 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 quadragésima quarta 

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

Legislatura, na qual,  à exceção do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, compareceram os 

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

Fabiano do Nascimento Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias,  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. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo, segunda Secretária, assumiu a direção da Mesa, declarou aberta a presente Sessão e 

convidou o edil Luiz Augusto de Jesus para assumir a segunda Secretaria, ad hoc, e 

proceder a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi submetida à apreciação plenária e 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Dando prosseguimento, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo, segunda Secretária, no comando da Mesa, 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 126 e 

127/2021, respectivamente, de iniciativa do edil Jhonatas Lima Monteiro e José da Costa 

Correia Filho. Indicações nºs 1142 a 1167/2021, de autoria dos vereadores Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Jhonatas Lima Monteiro, Edvaldo Lima dos Santos, Ronaldo Almeida 

Caribé e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Correspondências: Ofício / SEPLAN nº 

194/2021, datado do dia vinte e um de maio do corrente ano e assinado pelo Secretário 

Municipal de Planejamento, Senhor Carlos Alberto Oliveira Brito, encaminhando, em 

anexo, cópia do Edital SEPLAN nº 004/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
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Município de Feira de Santana em 19/05/2021 – pág. 3, divulgando o período de realização 

da audiência pública eletrônica (20/05/2021 a 21/06/2021), objetivando colher subsídios da 

população, através do site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para elaboração dos 

Projetos de Lei do Plano Plurianual – PPA (2022-2025) e Lei Orçamentária Anual – PLOA 

exercício 2022. Ofício nº 035/2021, assinado pelo Diretor da União Jovem da Bahia, 

Senhor Gabriel Edson Pinheiro, solicitando a liberação do Plenário e demais dependências 

desta Casa, em data oportuna, para a realização do primeiro encontro da referida União, 

respeitando os critérios de prevenção à Covid-19 estabelecidos pelos órgãos competentes>. 

Assumindo a direção dos trabalhos, o Presidente desta Câmara, vereador Fernando Dantas 

Torres, convidou os líderes a efetuarem suas inscrições. No momento destinado ao Horário 

das Lideranças Partidárias, os seguintes parlamentares fizeram uso da palavra: o edil 

Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) que agradeceu ao Prefeito Colbert Martins e ao 

Superintendente de Obras, senhor João Vianey, pela recuperação da Avenida Ocínia Silva, 

no bairro Tomba, bem como a recuperação do calçamento da rua que fica em frente ao 

Condomínio Recanto das Águas. Falou da sua satisfação pelo patrolamento feito na Estrada 

dos Sem Terras, que atende a setenta por cento dos moradores do Conjunto Viveiros, 

ressaltando ter sido um pedido seu e do colega Petrônio Oliveira Lima, como também o 

patrolamento e encascalhamento da Estrada alto da Cabrita. Finalizou seu pronunciamento 

afirmando que vem sendo muito bem atendido pelo Poder Público Municipal. Foi aparteado 

pelo edil Flávio Arruda Morais. Dando prosseguimento o parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), utilizando também o tempo dos vereadores Flávio Arruda Morais (PSB), 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Fernando Dantas Torres (PSD), conclamou um debate 

acerca das alíquotas dos impostos estaduais sobre os combustíveis, salientando que a 

população não suporta mais tanto abuso. Disse que os impostos federais não são os mais 

pesados e sim as grandes alíquotas dos impostos estaduais, em especial os incidentes sobre 

o óleo diesel e o etanol. Afirmou que o Governo do Estado da Bahia é o que mais tem 

“fome” de impostos, apresentando as diversas alíquotas sobre os tipos de combustíveis. 

Falou que existe uma verdadeira “sangria” dos governadores estaduais em cima da 

população, em especial o Governo da Bahia que irá publicar um decreto majorando as 

alíquotas do ICMS em cima dos combustíveis. Informou que o Governo Federal deu 

entrada em um Projeto de Lei, no Congresso Nacional, para diminuição dos preços dos 

combustíveis. Conclamou a união de esforços para tentar baixar as alíquotas dos 

combustíveis a fim de evitar desemprego e desequilíbrio econômico. Foi aparteado pelo 

vereador Fernando Dantas Torres, momento em que o comando da Mesa Diretiva foi 

momentaneamente assumido pela segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota 
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de Araújo. Em seguida, o edil Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa Legislativa, 

reassumiu a direção dos trabalhos. Em Pela Ordem o parlamentar José da Costa Correia 

Filho solicitou que fosse respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento do policial 

militar, subtenente Claudemárcio Alves.  Prosseguindo com o Horário das Lideranças, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) teceu comentários sobre a luta pela inclusão 

especial na educação. Passou a falar sobre a central de Libras existente neste Município e 

falou da sua felicidade pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.909/2020 que acrescenta à Lei 

de Diretrizes e Bases o capítulo da educação bilíngue para surdos, destacando que essa 

nova modalidade é uma importante inclusão com um grande ganho para a comunidade. 

Finalizou seu discurso falando sobre a ampliação do atendimento de intérprete de libras nos 

órgãos públicos. Luiz Augusto de Jesus (Democratas), parabenizou o Superintendente de 

Obras do Município, senhor João Vianey, que iniciou uma força tarefa para patrolamento e 

recuperação das estradas da Zona Rural. Registrou que as máquinas, recém adquiridas pelo 

Poder Público Municipal, estão trabalhando ininterruptamente, salientando que a referida 

superintendência está muito bem equipada. Listou diversas obras que estão sendo realizadas 

na sede e nos distritos de Feira de Santana. Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) 

discorreu sobra a campanha contra o abuso a crianças e adolescentes, realizada neste mês 

de maio. Defendeu a valorização dos integrantes do Conselhos Tutelares, que trabalham 

sem o devido apoio, inclusive, por muitas vezes, colocando suas vidas em risco. Disse que 

esses profissionais não são devidamente valorizados pelo Poder Público e pela sociedade e 

defendeu uma melhor atenção e remuneração. Informou que esteve em reunião com os 

conselheiros que estão pleiteando, dentre outras coisas, acompanhamento de seguranças e 

apoio psicológico, pois se deparam com usuários de drogas e bebidas. Solicitaram também 

a inclusão no grupo prioritário de vacinação. Em Pela Ordem o edil Emerson Costa dos 

Santos (DC) transferiu o horário do seu partido para a vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira. O parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) falou sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 005/2021, referente as contas do ex-prefeito José Ronaldo e do 

prefeito Colbert Martins, que será discutido na Ordem do Dia desta Sessão. Na condição de 

presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, agradeceu aos demais 

membros da Comissão, aos assessores, a equipe técnica, em especial a Dra. Greice Serra, 

Arthur, Patrícia, dentre outros pelo excelente trabalho. Afirmou que o Parecer do Tribunal 

de Contas dos Municípios recomenda a aprovação das supracitadas contas, conclamando os 

colegas a aprovarem o Projeto. Em Pela Ordem o edil Valdemir da Silva Santos passou o 

horário do seu partido ao colega José da Costa Correia Filho. Dando continuidade ao 

Horário das Lideranças o vereador José da Costa Correia Filho (Patriota) demonstrou 
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sus preocupação pela atual situação do Fluminense de Feira e conclamou os seus pares, 

bem como os deputados federais e estaduais ligados a este Município para ajudar a “salvar” 

o clube de futebol, contribuindo para pagar a folha de pagamento, uma vez que até 

alimentação está faltando para os atletas. Disse que os atletas estão passando por 

dificuldades até de transporte para retorno às cidades de origem. Apelou a todos que lutem 

a fim de não deixar o clube acabar. Informou que o clube tem que assumir os débitos, que 

somam mais de um milhão, para que possa “limpar” o nome e retornar para o ano de 2022. 

Defendeu um esforço conjunto para ajudar o clube e os atletas que estão em situação 

precária. Informou que fará uma doação para ajudar o Fluminense, solicitando, ainda, o 

apoio e ajuda dos deputados Carlos Geilson, José Neto, Ângelo Almeida e Dayane 

Pimentel. Foi aparteados pelos edis Flávio Arruda Morais e Valdemir da Silva Santos. O 

vereador Luiz Augusto de Jesus (Liderança do Governo) voltou a falar sobre as ações do 

Governo Municipal e parabenizou o secretário Municipal de Saúde, doutor Marcelo Brito, 

pelo excelente trabalho desenvolvido no programa de vacinação do município. Disse que o 

referido Secretário tem se mostrado sempre presente e disponível, acompanhando de perto 

todo o trabalho. Abordou a questão da falta de vacinas, discorrendo sobre a real situação da 

pandemia. Foi aparteado pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro. Dando prosseguimento o 

edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) falou sobre os 

problemas estruturais do município de Feira de Santana, pelo crescimento desordenado e 

sem critérios públicos. Disse que o plano diretor é obrigatório desde o ano de 2006, no 

entanto o desta cidade foi elaborado em 2018. Reafirmou que o crescimento desordenado 

causar inúmeros transtornos, a exemplo de locais que sequer possuem código de 

endereçamento postal. Passou a falar sobre as obras realizadas na Rua Caturaí, bairro 

Conceição II que, segundo o orador, não resistiram às chuvas recentes. Criticou o material 

utilizado no asfaltamento da cidade, a falta de drenagem e saneamento básico. Defendeu a 

necessidade de ouvir a comunidade para que não sejam realizadas obras sem a devida 

análise. Foi aparteado pelo colega Luiz Augusto de Jesus. O parlamentar Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes (Democratas) abordou o tema da Segurança Pública em Feira de 

Santana, salientando que a pandemia tem contribuído para o aumento crescente da 

violência. Passou a falar sobre o aumento “estrondoso” no número de assaltos contra 

ciclistas. Informou que esteve com diversos grupos de ciclistas e que esses estão com receio 

de praticar o esporte, em razão da falta de segurança. Defende a necessidade de que seja 

destacado um grupo especial de policiais com a atribuição específica de coibir e apura esse 

tipo de crime. Finalizou seu pronunciamento dizendo que fará uma Indicação e um Projeto 

de Lei para cadastrar as bicicletas e ciclistas a fim de ajudar no controle policial. A 
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vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) teceu comentário sobre a 

pandemia da Covid-19, demonstrando sua preocupação com o colapso na rede de saúde e 

alertando para o alto número de pessoas que não retornaram para a segunda dose da vacina. 

Conclamou a todos a se empenharem no sentido de alertar a essa pessoas da necessidade de 

complementação da imunização. Solicitou ajuda do Presidente desta Casa para criar uma 

campanha no sentido de promover a informação da necessidade de tomar a segunda dose da 

vacina. Disse que as unidades de saúde estão com as vacinas disponíveis e que as pessoas 

não vêm cumprindo com a busca da segunda dose. Chamou atenção sobre a perda de 

eficácia da vacina se não houver a complementação do ciclo. Finalizou defendendo a 

prevenção. Foi aparteada pelo vereador Ivamberg dos Santos Lima. A seguir o presidente, 

Fernando Dantas Torres, solicitou a suspensão da presente Sessão por quinze minutos, a 

fim de realizar uma reunião com vereadores acerca do Projeto que será apreciado hoje, 

Requerimento este aprovado pelo Plenário. Reaberta a Sessão, o presidente, Fernando 

Dantas Torres deu início ao Grande Expediente, quando o parlamentar Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes voltou a falar sobre a questão dos furtos e roubos a ciclistas, 

defendendo que uma Secretaria Municipal de Mobilidade trará grandes avanços para a 

cidade. Disse que Feira de Santana é uma cidade metrópole que deve cuidar e buscar 

soluções para os diversos problemas acumulados ao longo do tempo pela expansão urbana. 

Defendeu a necessidade de pensar a mobilidade num sentido amplo, na busca de 

alternativas que efetivamente beneficiem a população, em especial as pessoas com 

dificuldade de locomoção. Solicitou que as Comissões desta Casa agilizem os pareceres ao 

projeto que transforma a SMTT em Secretária da Mobilidade, para ser votado o mais 

urgente possível. Fez uma homenagem ao ex-vereador deste Legislativo, senhor Hermes 

Sodré da Silva, que se estivesse vivo, faria cem anos. Destacou as relevantes contribuições 

de Hermes Sodré para o município de Feira de Santana, registrando uma Moção de 

Aplausos ao ex-vereador que foi o primeiro vaqueiro a se tornar vereador, salientando que 

ele tinha um carinho todo especial para a zona rural, em especial com os pequenos 

produtores rurais. Encerrou seu pronunciamento deixando um abraço a toda a família de 

Hermes Sodré, que continua atuante na política da cidade, em espacial ao amigo Américo 

Soares. Foi aparteado pelo edil Luiz Augusto de Jesus. Durante a fala do último orador, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para a vereadora Luciane Aparecida, primeira 

Secretária. Em Pela Ordem a parlamentar Eremita Mota de Araújo anunciou que, na 

presente data, às 14h serão ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), os 

depoentes: Sra. Soneide Cristina Oliveira Rios Teixeira e Sr. Cristiano Queiroz. Logo após, 

os trabalhos da Mesa Diretiva foram assumidos pelo primeiro Vice-Presidente, vereador 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

351 

 

RD 202144 

Silvio de Oliveira Dias. Na Ordem do Dia, foi apreciada a seguinte proposição: Em 

prioridade e em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021, de 

autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF). Em votação, os edis 

Edvaldo Lima dos Santos e Jurandy da Cruz Carvalho usaram a Tribuna. Durante a fala do 

último edil, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente Fernando Dantas 

Torres. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro questionou se os trâmites 

regimentais de prazo e de publicidade das contas foram assegurados. Em seguida, a palavra 

foi franqueada, em votação, ao parlamentar Ivamberg dos Santos Lima. Logo após, os 

trabalhos da Mesa Diretiva foram transferidos para o primeiro Vice-Presidente, parlamentar 

Silvio de Oliveira Dias, o qual concedeu a palavra ao edil Fernando Dantas Torres. 

Posteriormente, o Presidente Fernando Torres reassumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Depois, os parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, Silvio de 

Oliveira Dias e Pedro Américo de Santana Silva Lopes também falaram em votação. 

Oportunamente, o Presidente Fernando Torres registrou a presença do Major Hildo Lobão, 

Comandante da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na Galeria da 

Casa. Na sequência, o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021 foi aprovado pela 

maioria dos edis presentes, com 16 votos favoráveis e três votos contrários, sendo estes 

dos vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Silvio de 

Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos parabenizou o Presidente 

Fernando Torres pela postura na condução da votação das contas do ano de 2018 dos 

Prefeitos José Ronaldo de Carvalho e Colbert Martins da Silva Filho. Em declaração de 

voto, os vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Jhonatas Lima Monteiro, Silvio de Oliveira 

Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes fizeram uso da palavra. Logo após, o Presidente Fernando 

Dantas Torres solicitou a todos que ficassem em pé para procederem a um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma ao Subtenente Claudermácio Alves, a pedido do edil José 

da Costa Correia Filho. A seguir o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, as onze horas e trinta e cinco minutos, sendo 

convocada outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:< Em primeira 

discussão, os Projetos de Lei nºs 018/2021, de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio 

Silva; 046/2021, de lavra do edil Jurandy da Cruz Carvalho, com Parecer da CCJR, 

opinando pela devolução para correção; 048/2021, de iniciativa do parlamentar José 

Marques de Messias, com Parecer contrário da CCJR; 055/2021, de autoria do vereador 

Fabiano Nascimento de Souza, com Parecer contrário da CCJR; 059/2021, de lavra do edil 

Pedro Cícero Marcenio Silva, com Parecer contrário da CCJR e 060/2021, de iniciativa do 
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parlamentar Flávio Arruda Morais, com Parecer da CCJR>. Para constar, eu, Jeany Santos 

de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.     

 

   

 

 

 


