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Ata da 87ª 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 28 de 

setembro de 2021. 

 

Aos vinte e oito dias  do mês de setembro 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 octogésima sétima Sessão 

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

qual, a exceção do edil Ronaldo Almeida Caribé, 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, 

Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir 

da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o Presidente desta Casa, vereador 

Fernando Dantas Torres, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a presente Sessão 

e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da 

Sessão anterior que foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Dando 

prosseguimento o Presidente, Fernando Dantas Torres, solicitou à primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que procedesse a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir:< Projetos de Lei 

Ordinária n/nºs 145 e 146/2021, de autoria dos vereadores Emerson Costa dos Santos e 

Fernando Dantas Torres que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de temporizador 

em equipamentos de sinalização semafórica com dispositivos detectores de avanço de sinal 

no município de Feira de Santana–Ba, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a 

denominação de Via Pública e dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo nº 

15/2021, de autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira que “Dispões sobre 

a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Dr. Francisco Paulo Cerqueira Mota e dá outras 

providências”. Parecer nº 48/2021, exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização opinando favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei 141/2021, que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Feira de Santana para o período de 2022 

a 2025 e dá outras providências”. Requerimento nº 234/2021, de iniciativa do edil Edvaldo 
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Lima dos Santos. Indicações nºs 2135 a 2152/2021, de iniciativa dos parlamentares 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Eremita Mota de Araújo, 

Ivamberg dos Santos Lima, Flavio Arruda Morais, Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

e Josse Paulo Pereira Barbosa. Moções nºs 264 a 278/2021, de autoria dos vereadores 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, José da Costa Correia Filho, Petronio Oliveira 

Lima e Flávio Arruda Morais. Correspondências: OFÍCIO SEDUC/GAB Nº 406/2021, 

datado do dia 16 de setembro do em curso e assinado pela Secretária Municipal de 

Educação, Professora Anaci Bispo Paim em resposta ao ofício 179/2021. Ofício 01/2021 da 

GETEG-GT de Estudos de Gênero, datado do dia 22 de setembro do ano em curso e 

assinado pela Profa. Dra. Maria Aparecida P. Sanches, solicitando o uso da Tribuna Livre 

para tratar do Projeto de Lei 131/2021. Ofício 077/2021, datado do dia 21 de setembro do 

corrente ano e assinado pelo Sr. Expedito Compodonio Eloy, Secretário Municipal da 

Fazenda, solicitando agendamento de Audiência Pública referente ao cumprimento das 

Metas Fiscais do segundo quadrimestre 2021. Ofício.SMT Nº 117/2021, datado do dia 21 

de setembro do ano em curso e assinado pelo Superintendente da Superintendência 

Municipal de Trânsito, Sr. Cleudson Santos Almeida encaminhando documentação relativa 

à Receita e Despesa da referida Superintendência, referente ao mês de agosto de 2021. 

Ofício PROCON-101/2021, datado do dia 15 de setembro de 2021 e assinado pelo Sr. 

Antônio Maurício Santana de Carvalho, Superintendente do PROCON, encaminhando os 

Balancetes de Despesa e Receita da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor 

referente ao mês de agosto de 2021>. Nesse momento o Presidente, vereador Fernando 

Dantas Torres, em consonância com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, convidou 

os líderes a fazerem suas inscrições. No momento destinado ao Horário das Lideranças 

Partidárias, os seguintes parlamentares fizeram uso da palavra: Jossé Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), falando também no horário do PSB, cedido pelo edil Flávio Arruda 

Morais, saudou a toda imprensa e ao colega Flávio Arruda Morais parabenizando-o pelo 

brilhante trabalho neste município. Informou que está apresentando um importante projeto, 

que devolve aos deficientes e idosos a sua dignidade. Criticou um Projeto do Sr. Humberto 

Cedraz que criava restrições e aumentava a idade para o acesso ao passe livre no transporte 

público. Disse que é lamentável que até a presente data esta Casa não tenha revogado esse 

“projeto criminoso”. Pediu o apoio de toda a imprensa para revogar essa Lei que privava 

idosos e deficientes dos seus efetivos direitos. Passou a falar sobre uma visita do Prefeito 

Colbert Martins deveria ter feito ao Distrito de Jaguara, criticando a ausência do mesmo. 

Citou algun políticos que estiveram na Missa do Vaqueiro, a exemplo de José Ronaldo, do 

vereador Luiz Augusto, do Deputado Carlos Geilson, dentre outros. Criticou a atitude do 
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Prefeito Municipal, afirmando que ele “enganou” a população durante a campanha 

eleitoral, quando foi prometido que o Hospital de Campanha seria transformado em 

hospital municipal, após a pandemia, no entanto o Chefe do Executivo informou que irá 

fechar definitivamente o citado hospital. Disse que amanhã trará a esta Casa os aditivos 

feitos pelo município, que no seu entendimento, é campeão nessa modalidade. Afirmou que 

esta Casa deve investigar esse aditivos com valores altíssimos. Afirmou que o Prefeito em 

entrevista disse que o município não tem o aporte financeiro para manter um hospital 

municipal. Assim, o orador disse que é lamentável tal afirmativa, destacando que o 

radialista Dilton Coutinho estava questionando sobre a situação. Finalizou afirmando que 

vai “quebrar o monopólio” da imprensa em Feira de Santana, pois atualmente as agências 

ficam com o “grosso” dos recursos destinado à comunicação, enquanto a imprensa fica 

apenas com vinte por cento. Convidou os integrantes da imprensa para um café da manhã a 

fim de discutir o teor de um Projeto de Lei para tal fim e fazer justiça, pois o recebido pela 

imprensa local é “esmola”, enquanto blogs de Salvador recebem verdadeiras “fortunas” e 

sequer colocam um banner da Prefeitura. Em Aparte o edil Flávio Arruda Morais 

parabenizou o orador e garantiu o seu apoio. O vereador Edvaldo Lima dos Santos 

comentou sobre o Hospital de Campanha e que deu entrada em um Projeto para que o 

citado hospital seja transformado em hospital municipal. Em Pela Ordem, o vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) transferiu seu tempo de pronunciamento ao orador à 

tribuna. A seguir o Presidente deste Legislativo, o parlamentar Fernando Dantas Torres, 

solicitou do Corregedor desta Casa, edil Luiz Ferreira Dias, agilidade na apuração dos fatos 

envolvendo a contenda entre os edis Luiz Augusto de Jesus e Pedro Cícero Marcenio Silva, 

pois tem várias cobranças para agilizar o processo. Em Pela Ordem o vereador Luiz 

Ferreira Dias informou que conversou com a advogada, que já está agilizando o referido 

processo e registrou que, brevemente, convidará os edis Luiz Augusto de Jesus (DEM) e 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) para um diálogo. Em Questão de Ordem, o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) destacou que a situação ocorrida neste Plenário 

envolveu os edis Luiz Augusto de Jesus (DEM) e Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN). Em 

Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias (PROS) afirmou que se referiu ao edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) porque este fora autor da denúncia encaminhada à Corregedoria 

desta Casa. Logo após, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse estar 

preocupado e chateado com o episódio que ocorreu no show da cantora Tertuliana Lustosa 

vocalista da banda Travestis que queimou a bandeira nacional brasileira. Disse que não 

poderia chamar de artista e “essa doente mental”. Defendeu que as polícias Civil e Militar 

deveriam ter levado a vocalista diretamente para o presídio Regional. Acrescentou que ao 
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queimar a bandeira a vocalista grita fora Bolsonaro. Interrogou onde está a Polícia Militar 

que jura diante do pavilhão pátrio defender e amar o Brasil. Frisou que o vídeo em questão 

foi compartilhado pelo senador Flavio Bolsonaro, filho do presidente da República nas 

redes sociais. Disse que o fato não ficará impune, pois vai registrar uma queixa contra a 

cidadã Tertuliana Lustosa. Adiantou que vai apresentar uma moção de repúdio, pois ama a 

sua pátria o Brasil e se a vocalista não gosta recomendou morar em Cuba ou na Venezuela, 

China ou outro lugar que tenha comunismo. Em seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias 

(PROS), saudou a todos, agradecendo a Deus e pregando o amor ao próximo. Passou a 

discorrer sobre a atual situação do Shopping Popular, que, segundo o orador, é 

desesperadora. Informou que pontos de energia elétrica foram cortados, taxas de 

condomínio atrasadas, pois os comerciantes não estão tendo condições de efetuar os 

pagamentos. Disse que, na condição de “guerreiro lutador”, há quatro anos vem lutando em 

prol da categoria dos camelôs de Feira de Santana. Passou a falar sobre o Centro de 

Abastecimento de Feira de Santana, destacando o abandono pelo Poder Público, pois há 

sujeira acumulada, falta de iluminação, falta de segurança, dentre outros problemas. 

Solicitou ao Presidente que fosse criada uma comissão de vereadores a fim de ir até o 

citado entreposto para ouvir o clamor dos comerciantes e população que transita no local. 

Teceu comentários sobre a possível saída dos comerciantes da rua Marechal Deodoro e 

criticou o Prefeito Municipal, afirmando que “ele não é humano”, pois deveria abrir um 

canal de diálogo com os feirantes objetivando resolver o impasse. Defendeu a abertura das 

portas da Prefeitura e das Secretarias, pois foi o povo que colocou esses governantes lá. 

Encerrou dizendo que seu gabinete e sua casa estão de portas abertas para ouvir a 

população e que é muito triste representar um governo que não olha pelo povo e “não tem 

coração”. Em Aparte o vereador Edvaldo Lima dos Santos informou que vai 

constantemente ao Centro de Abastecimento e tem constatado o abandono. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que o vereador Luiz 

Ferreira Dias (PROS) explicasse o que significava ser um “guerreiro lutador”. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias (PROS) respondeu ao questionamento Durante o 

pronunciamento do edil o vereador Ivamberg dos Santos Lima assumiu a direção da Mesa e 

passou a palavra ao parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) informou que hoje a 

imprensa lhe procurou bastante sobre a conversa que entabulou com o Prefeito municipal 

de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, que ocorreu na casa do vereador Pedro 

Américo. Relatou que recebeu um telefonema do vereador lhe convidando para ir a sua 

casa e lá o Prefeito apareceu. Salientou que não são inimigos, mas que podem ter 

pensamentos diferentes.  Relatou que conversaram bastante sobre a cidade de Feira de 
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Santana. Frisou que ainda estava um pouco adoentado devido aos efeitos da vacina do 

Covid-19. Classificou como uma conversa muito boa sobre a Câmara Municipal e sobre o 

Município.  Para a imprensa disse que não houve nada fora do normal. Narrou que estava 

próximo a residência do edil Pedro Américo e ligou para o colega, o prefeito Colbert 

Martins chegou e conversamos sem problema algum. Quanto a CPI da Saúde informou que 

ontem consultaram o juiz Nunesvaldo para saber se será seguido o rito antigo ou o atual. 

Pois, o Regimento Interno sofreu alteração. O magistrado teria orientado a CPI a seguir o 

Regimento Interno da Casa da Cidadania. Observou que a sentença que foi expedida em 

relação a CPI das Cestas Básicas foi um entendimento do juiz, mas que as demais seria de 

acordo com as alterações formuladas no Regimento Interno. Afirmou que a consulta foi 

realizada como forma de preocupação e a CPI seguirá o que consta no Regimento Interno. 

Adiantou que provavelmente as escolhas dos membros será realizada na próxima semana. 

Novamente relatou o encontro com o Prefeito, mas afirmou que não procurou o Chefe do 

Executivo. Entretanto adiantou que continuará cobrando saúde, educação e segurança 

pública melhor para o município. Revelou que ontem esteve com o Secretário Estadual da 

Justiça, Carlos Martins, seu amigo pessoal. Assinalou que a democracia começa com uma 

conversa. Cedeu aparte aos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Valdemir da Silva 

Santos e Silvio Oliveira Dias. Em seguida o vereador Petrônio Oliveira Lima 

(Republicanos) parabenizou a Rádio Cultura, a emissora da família feirense, pelo 71 anos 

de serviços prestados ao município de Feira de Santana e municípios circunvizinhos. 

Passou a traçar um histórico sobre a citada emissora e convidou todos os colegas desta 

Casa, bem como toda a imprensa, para um evento que será realizado no dia de hoje, às 

dezessete horas, na Rádio Cultura objetivando registrar a data comemorativa. Falou sobre a 

função social e cultural da emissora que realiza um trabalho sério e competente. Falou 

sobre o seu grupo político, composto dos Deputados Márcio Marinho e José de Arimatéia, 

Secretário Eli Ribeiro e a diretoria da Rádio Cultura, afirmando que todos trabalham em 

prol do desenvolvimento desta cidade, destacando os trabalhos nas áreas social, cultural, 

esportiva, informação, entretenimento, exercidos com compromisso e responsabilidade. 

Passou a falar sobre os serviços executados pela secretaria Municipal de Serviços Públicos, 

destacando a excelente atuação em diversas áreas da cidade. Agradeceu ao Prefeito Colbert 

pelo suporte para que a supracitada secretaria atue de maneira dinâmica e efetiva. Em 

seguida, o parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) disse ser absurdo a política de 

mobilidade urbana de Feira de Santana empreendida pelo Prefeito Municipal Colbert 

Martins da Silva Filho.  Disse que com a convocação da Guarda Municipal para atuar no 

Trânsito, os agentes de trânsito serão dragados, jogados às traças por ir de encontro ao 
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coronelismo. Interrogou qual a função primordial da Guarda Municipal? A guarda do 

patrimônio das escolas, dos prédios públicos. Será que atuam nas UPAs, nos CRAS? Mas, 

o Prefeito adicionou mais uma incumbência, o trânsito. Observou que os guardas não 

saberão ao certo o que fazer quando ocorrer um acidente. Se dão apoio ao SAMU, se 

cuidam da área ou se ocorrer um incidente no percurso vão parar para agir. Relatou que em 

entrevista, o Secretário Municipal de Prevenção à Violência, Moacir Lima, afirmou que a 

Guarda Municipal vai atuar em apoio aos agentes.  Interrogado de que forma, teria 

respondido “com a força”.  O orador questionou se o Secretário deseja que a Guarda 

Municipal bata no povo. Relatou que o secretário teria informado que os acidentes de 

trânsito aumentaram vinte e três por cento e interrogou onde foram parar as sinaleiras do 

bairro Tomba e da rua Olímpio Vital? Disse que foram retiradas para serem instaladas no 

viaduto da avenida Nóide Cerqueira. Questionou para onde está indo o dinheiro da 

Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). Revelou que a SMT já está emitindo 

multas através do videomonitoramento sem dar publicidade aos motoristas. Acrescentou 

que o governo municipal não está preocupado em educar e sim em multar. Relatou que o 

Poder Executivo fez um acordo com a Polícia Rodoviária Federal para ficar com o trecho 

mais problemático da avenida Eduardo Froes da Mota, que fica entre os viadutos do Cidade 

Nova e o da Pousada da Feira e que  no trecho que está duplicado a Polícia Rodoviária 

Feira continua operando. É dessa maneira que o prefeito se preocupa com a nossa 

segurança. Alertou que a Guarda Municipal não tem guincho e demais equipamentos 

estruturais para operar no local. Revelou que a Guarda Municipal tem cinco viaturas e a 

SMT tinha cerca de 20 viaturas entre carros e motocicletas. Associou o roubo de vacinas 

em um posto de saúde a falta de guardas municipais atuando na sua função precípua. 

Assinalou temer o uso da força contra os motoristas.  Foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima 

dos Santos. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de 

Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) destacou que as coisas que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho dizia não eram garantidas. Logo após, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) 

saudou a todos e desejou uma semana de muita paz para trabalhar em prol da população 

que é muito sofrida. Demonstrou sua satisfação com o encontro ocorrido entre o Presidente 

desta Casa e o Prefeito Municipal, ressaltando que “essa guerra” não prejudica Fernando 

Torres e Colbert Martins e sim o povo de Feira de Santana. Afirmou que sempre torce pelo 

melhor e criticou as pessoas que colocam “fogo” na situação, salientando que tem orado 

para que Deus traga a paz entre os dois Poderes, porque quem ganha com isso é a 

população. Defendeu que sejam dadas as mãos para efetivamente buscar uma maior 
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produtividade, que é o que a cidade precisa. Defendeu mais ação, pois existe muita 

“conversa” nesta Casa, conclamando os colegas a trabalhar e lutar pela população, pois a 

“guerra” entre o Legislativo e o Executivo prejudica o desenvolvimento da cidade. 

Defendeu a paz e criticou as brigas pessoais, reafirmando que ficou feliz pela reunião entre 

os chefes dos dois poderes, rogando a Deus para que essa situação seja uma constante. 

Passou a falar sobre alguns eventos, destacando que solicitará ao Prefeito Municipal que 

determine à Secretaria de Cultura Esporte e Lazer o retorno das atividades esportivas, uma 

vez que já estão sendo realizados grandes shows. Afirmou que esporte é vida. Em Aparte o 

edil Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

referiu-se ao discurso do orador à tribuna ao dizer que, no início da legislatura atual, os 

parlamentares desta Casa, o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito se reuniram e, na 

oportunidade, o Chefe do Poder Executivo deixou claro que os Poderes Legislativo e 

Executivo eram independentes. Por fim, destacou que este Parlamento seguia com o que foi 

dito pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) solicitou contar em Ata a ausência dos vereadores Fabiano 

Nascimento de Souza (MDB), Ronaldo Almeida Caribé (MDB) e José Marques de Messias 

(DEM) nesta sessão. Em seguida, o vereador José da Costa Correia Filho (Patriotas) 

relatou que ontem circulou uma fake news com o seu nome, mas está vivo. Depois 

discorreu sobre a visita ao distrito de Jaguara. Disse que ouviu os reclames da população e 

teria citado o nome do edil Silvio de Oliveira Dias quando reclamara da falta de segurança, 

pois, o Governo Estadual teria retirado um destacamento que atuava no distrito.  Informou 

que são 64 comunidades sem policiamento. Revelou que tentou falar com o major Lobão e 

não conseguiu. Solicitou ajuda ao vereador Silvio Dias quanto ao retorno das viaturas ao 

distrito de Jaguara. Acrescentou que os moradores também cobraram a implantação de uma 

policlínica e de um Centro de Referência de Atenção Social (CRAS). Afirmou que apelará 

à sensibilidade do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Ponderou que para se instalar 

uma policlínica tem que ter uma certa quantidade de pessoas. Adiantou que na próxima 

sexta-feira visitará o distrito Matinha e frisou que hoje as máquinas já estão atuando no 

patrolamento das estadas vicinais do referido distrito. Em aparte, o edil Silvio Dias disse 

que ontem esteve em Salvador e mais duas viaturas foram designadas para atuarem em 

Feira de Santana. Uma delas para a Companhia 67 que atua nos distritos de Feira de 

Santana. Neste momento, a segunda Secretária deste Legislativo, vereadora Eremita Mota 

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

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) inicialmente saudou a todos e passou a falar sobre os 

problemas da Cidade das Compras ou Shopping Popular, destacando que é um centro 
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particular que tem um tratamento “inescrupuloso” de um senhor que esteve por diversas 

vezes nesta Casa, não prestou quaisquer esclarecimentos sobre a situação e ainda tentou sair 

como “bom”. Informou que desde a sexta-feira passada os comerciantes daquele Centro 

vivem uma situação mais dramática, pois não bastando aa dificuldades com as vendas e 

consequentemente com a impossibilidade de efetuar seus pagamentos, os comerciantes 

ainda passaram a sofrer com a suspensão de energia elétrica. Disse que a responsabilidade 

da situação é do Poder Público do Município que “jogou” as pessoas lá, vendendo falsas 

promessas e hoje a dura realidade é de “sufocamento econômico” ao ponto de que nem 

mesmo o governo tem a “coragem” de defender o citado Shopping Popular. Afirmou que 

tal situação está ocorrendo, não por falta de propostas alternativas, mas por falta de vontade 

política. Passou a citar alternativas para resolver a questão, a exemplo de revisão dos 

termos da Parceria Público Privada e o contrato com a concessionária. Finalizou seu 

pronunciamento criticando a nota “criminosa” em que a concessionária do Shopping tenta 

desqualificar as lideranças que tentam organizar o espaço e que o senhor Elias Tergilene 

tem que entender que a ditadura já passou, relembrando que aquele espaço é público e que 

esta Casa tem uma grande papel, a fim de não deixar que tal irresponsabilidade, que o 

Prefeito Colbert permite, continue. Prosseguindo, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM e 

Liderança do Governo) discorreu sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta 

Casa Legislativa. Disse que em diversas ocasiões vereadores infringiram o decoro 

parlamentar em que a Corregedoria poderia ter adotado providências e até mesmo 

encaminhar os casos ao Ministério Público. Entretanto, afirmou que não atentou contra o 

decoro parlamentar nos cinco mandatos que exerceu e exerce nesta Casa. Leu trechos do 

Código de Ética e assinalou que em vários momentos houve xingamento aos colegas 

vereadores cujas cenas estão gravadas e disponíveis no YouTube. Encadeou que os 

interessados podem provocar a Presidência desta Casa, a Corregedoria ou até mesmo 

buscar a Justiça. Acrescentou que estão querendo dizer que deu um murro no vereador 

Pedro Cícero. Relatou que aconteceu uma discordância calorosa em uma votação. Mas, tem 

o testemunho dos vereadores Ronaldo Caribé e Jhonatas Lima Monteiro que não houve 

nada demais. Em Aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva assegurou que não aconteceu 

nada demais e gostaria que o radialista Elias Lucio fizesse a retratação no programa 

radiofônico, pois o fato teria ocorrido há algum tempo e não na semana passada como foi 

divulgado. Retomando o discurso, o orador acrescentou que apesar da discussão acalorada 

não houve ofensas mútuas. Mas, fizeram constar em Ata que bati no vereador Pedro Cícero. 

Em aparte, o vereador José Correia Filho ressaltou que o fato deveria ser esquecido. Pois, o 

próprio edil Pedro Cícero não formulou nenhuma reclamação e atestou que estava ao lado e 
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não presenciou nada desabonador. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) referiu-se ao pronunciamento do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) nesta sessão ao discorrer sobre o Hospital de Campanha de Feira de 

Santana, o qual será desativado por conta da diminuição dos casos de infecção por Covid-

19 e dos avanços propiciados pela campanha de vacinação. Relatou que o Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Moncorvo Britto, e o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho faziam de tudo para honrar com a promessa que fizeram sobre transformar o Hospital 

de Campanha em Hospital Municipal de Feira de Santana. Destacou que o Poder Executivo 

assegurará a construção do Hospital Geral Municipal, no entanto, era necessário realizar 

estudos, projetos e avaliações criteriosas antes do planejamento das obras porque, 

anteriormente, o Hospital Mater Dei funcionava no local e, para que houvesse a construção 

de um hospital geral, se fazia necessário adequar o espaço. Enunciou que, em diálogo com 

o Secretário Municipal de Saúde, este lhe confirmou a vontade da gestão pública municipal 

de construir o Hospital Geral Municipal de Feira de Santana, mas destacou que os estudos 

eram fundamentais porque todo hospital geral deveria possuir centros cirúrgicos para as 

diversas especialidades e, atualmente, o local onde o Hospital de Campanha se encontrava 

instalado não oferecia tais condições estruturais. Por fim, comentou que o Poder Executivo 

desejava conceder à população feirense o Hospital Geral Municipal e destacou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho trabalhava, arduamente, por este município. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) mencionou um Projeto de Lei, de sua 

autoria, que sugeria a transformação do Hospital de Campanha em Hospital Municipal.  

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

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias 

(PT) informou que, juntamente com os Deputados José Neto e Robinson Almeida, esteve 

em Salvador fazendo visitas a diversas Secretarias a fim de buscar melhorias para Feira de 

Santana. Reportou a reunião com o Secretário Carlos Cavalcanti, quando tratou da situação 

das estradas da zona rural deste município, a exemplo dos Distritos de Jaguara e Tiquaruçu, 

destacando que em breve boas notícias serão divulgadas, pois o Governador garantiu que 

vai cumprir a promessa e fará a construção das estradas. Falou também sobre a estrada que 

liga a sede do Distrito de Bonfim de Feira a comunidade do Poço no município de Antonio 

Cardoso, destacando que a estrada que liga a BR 116 Sul à comunidade do Poço já está 

sendo construída pelo Governo do Estado. Afirmou que o Estado tem investido fortemente 

em Feira de Santana e região, destacando o complemento da grandiosa obra da Lagoa 

Grande. Passou a falar sobre o investimento do Governo do Estado, na área da educação, 
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com a reforma de quinze escolas. Destacou que os investimentos são imensos que vão 

impactar na melhoria de vida da população, bem como a geração de empregos na cidade e 

que deve servir de exemplo para o Prefeito Municipal de Feira Santana, inclusive nessa 

questão do hospital municipal, pois é a cidade com mais de quinhentos mil habitantes, que 

não possui um hospital geral municipal. Afirmou que os problemas na área da saúde desta 

cidade se deve a grande demanda que recorre ao Hospital Geral Clériston Andrade. Disse 

que irá questionar quais os valores pagos com o aluguel do Hospital Mater Day, que, no seu 

entendimento, pois esses valores poderiam ter sido utilizados no passado para a construção 

de um hospital municipal, o que teria ajudado no combate a pandemia e melhoria de vida 

da população, impedindo a ocorrência de mortes. Em aparte o edil Luiz Augusto de Jesus 

questionou se existe algum projeto de duplicação das estradas citadas. Neste momento, o 

primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

refletiu sobre a disponibilidade dos equipamentos esportivos de Feira de Santana. Relatou 

que com o possível retorno das atividades esportivas ao circular pela cidade observa a 

necessidade urgente de manutenção. Informou que postou um vídeo nas redes sociais sobre 

a necessidade de reparos na quadra coberta da rua L, conjunto Feira X, assim como a praça 

em frente.  Disse que a Arena Papagaio está parecendo mais um pasto do que um 

equipamento esportivo. Salientou que a prática esportiva necessita de espaços adequados. 

Frisou que Feira de Santana ganhará 16 complexos esportivos escolares. Cedeu Aparte ao 

edil Valdemir da Silva Santos que concordou com a reflexão e adiantou um mutirão terá 

que ser feito para recuperar os espaços esportivos. Na sequência, o edil Pedro Américo 

(Liderança da Maioria) relatou que a Associação Feirense dos Surdos promoveu no bairro 

Queimadinha, no último dia 26, Dia Nacional dos Surdos, evento que reivindica direitos e 

garantias para a comunidade surda. Disse que uma das reivindicações foi ofertar cursos 

profissionalizantes específicos para os surdos. Salientou que o objetivo foi discutir a busca 

de meios para a profissionalização e a ocupação de espaços no mercado de trabalho a fim 

de conseguir o sustento. Atentou que esta é uma luta de toda a sociedade.  Revelou que 

ligou para o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho que se comprometeu em ajudar a 

implantar os cursos profissionalizantes. Em Aparte, o vereador Ivamberg Lima disse o 

Governo Estadual vai implantar uma central de Libras. O tribuno afirmou que a união de 

forças é importante neste sentido, pois o município também vai montar uma central de 

Libras. Reportou que os surdos querem que exista um olhar diferenciado para as suas 

causas. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou sua inscrição no 

momento destinado às Explicações Pessoais. Na Ordem do Dia, foram apreciados as 
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seguintes proposições: < Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres mencionou 

que havia uma reunião agendada, nesta tarde, entre os parlamentares. Para adiantá-la, 

sugeriu que seus pares declinassem de fazer uso da palavra no momento destinado às 

Explicações Pessoais para que a reunião ocorresse após a Ordem do Dia. Neste momento, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias, solicitou que os 

presentes se colocassem de pé para a Promulgação da Lei nº 372/2021, que “Determina 

que o Poder Público faça transferência imediata de alvarás de táxis, e dá outras 

providências”. Os edis Fabiano Nascimento de Souza e José Marques de Messias se 

fizeram presentes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou destaque, em 

votação, ao Requerimento nº 231/2021. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente desta Casa 

registrou que, de acordo com o Regimento Interno, a votação do Requerimento nº 232/2021 

não era cabível, de modo que a matéria foi retirada de pauta. Em Questão de Ordem, o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou a retirada de pauta do 

Requerimento nº 233/2021, visto que outras matérias foram apreciadas nesta Casa com o 

mesmo teor. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos relatou que manteria o 

referido Requerimento na Ordem do Dia, visto que o teor deste era diferente das outras 

matérias apreciadas nesta Casa. Em votação única, o Requerimento nº 231/2021, de 

autoria do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, o qual, em votação, franqueou-se a palavra 

ao autor da matéria. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

registrou que a senhora Ana Paula Cruz, membro da Igreja Assembleia de Deus Casa da 

Adoração e esposa do Pastor Felipe Cruz, foi consagrada à pastora. Ao parabenizá-la, 

mencionou a Moção de Congratulações, de sua autoria, encaminhada à referida senhora e 

solicitou que a informação constasse em ata.  Em seguida, ainda em votação, o referido 

Requerimento foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes, com voto contrário do 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Questão de Ordem, o parlamentar Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes solicitou que o Requerimento nº 233/2021 fosse adiado de pauta por 

uma sessão para sanar dúvidas. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitou constar seu voto contrário ao Requerimento nº 231/2021. Na sequência, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos, autor do Requerimento nº 233/2021, concordou com o 

adiamento de pauta da proposição mencionada. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres 

registrou que o objetivo da reunião entre os parlamentares deste Legislativo era tratar 

acerca das matérias que serão colocadas em apreciação nas próximas sessões e outras 

questões relacionadas a este Legislativo. Na sequência, o edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes destacou que, juntamente com os edis Jhonatas Lima Monteiro, Emerson Costa 

dos Santos e Valdemir da Silva Santos, fazia parte da comissão nomeada com o objetivo de 
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convidar os Secretários Municipais para prestarem os devidos esclarecimentos nesta Casa. 

Em seguida, registrou que, de acordo com o cronograma previsto pela comissão 

supracitada, nos dias sete, quatorze e vinte e um de outubro estará neste Legislativo, 

respectivamente, o Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Carlos Brito, o Secretário 

Municipal de Transporte e Trânsito, Sr. Saulo Figueiredo e o Secretário Municipal de 

Serviços Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro. Posteriormente, o edil Fernando Dantas Torres 

registrou que a reunião entre os parlamentares também tratará sobre a presença dos 

referidos secretários neste Legislativo. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

lembrou que o programa Câmara Solidária continuará em andamento até a próxima sexta-

feira. > Nada mais havendo por tratar, o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-

Presidente desta Casa, na direção dos trabalhos, declarou encerrada a presente Sessão, às 

dez horas e cinquenta e um minutos, sendo convocada outra para a amanhã, à hora 

regimental, com a seguinte pauta:< Em prioridade e primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 128/2021, de autoria da Mesa Diretiva, com Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, Parecer contrário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 

Emenda 01, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira Lima, Emendas 02 e 03 de autoria do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, com Pareceres contrários da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Em prioridade e primeira discussão o Projeto de Lei nº 

140/2021, de iniciativa da Mesa Diretiva, com Pareceres da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 116/2021, de autoria do parlamentar Petrônio de Oliveira 

Lima, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão única 

os Projetos de Decreto Legislativo nºs 006/2021, 008/2021, 009/2021 e 011/2021 de 

iniciativa dos parlamentares Luiz Augusto de Jesus, José da Costa Correia Filho e Flávio 

Arruda Morais, respectivamente, todos acompanhados de Pareceres exarados pelas devidas 

Comissões Especiais. Em votação única, os Requerimentos nºs 233 e 234/2021, de 

inciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos>. Para constar, eu, Eliana Mara Assunção 

Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação 

plenária, na forma regimental.     

 

   

 

 

 


