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Ata da 88ª 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 29 de 

setembro de 2021. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 octogésima oitava Sessão 

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

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado 

pelo Regimento Interno, o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

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

Ordinária n/nºs 147 a 149/2021, sendo o primeiro de autoria do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa e os dois últimos de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres que, 

respectivamente, “Dispõe sobre alteração e dá nova redação Art 9º, Inciso V, Alínea E, da 

Lei nº 3812/2018. Assegura ao idoso e ao deficiente o uso irrestrito da gratuidade do 

transporte público, bem como, adequa a Lei Municipal ao Estatuto do Idoso, estimulando as 

políticas de atenção aos idosos nesse mundo”, “Declara de utilidade Pública a Associação 

de Copossuidores da Vila Militar de Subtenentes e Sargentos da Guarnição de Feira de 

Santana – Ba, situada no Município de Feira de Santana e dá outras providências” e 

“Declara de utilidade Pública a Associação de Copossuidores da Vila Militar de Oficiais da 

Guarnição de Feira de Santana – Ba, situada no Município de Feira de Santana e dá outras 

providências”. Projetos de Decreto Legislativo nºs 016 e 017/2021, respectivamente, de 
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autoria dos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa que, na 

devida ordem, “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense à Dra. Elizete da 

Silva, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense 

ao Sr. André Nascimento Curvello e dá outras providências”. Parecer nº 205/2021, 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinando favoravelmente à 

tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2021, de autoria da Mesa Diretiva. 

Requerimentos nºs 235 a 239/2021, de iniciativa dos edis Flávio Arruda Morais, José da 

Costa Correia Filho, Jhonatas Lima Monteiro e Edvaldo Lima dos Santos. Indicações nºs 

2153 a 2171/2021, de iniciativa dos parlamentares Flavio Arruda Morais, Edvaldo Lima 

dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e José 

Marques de Messias.  Moções nºs 279 a 281/2021, de autoria dos vereadores Edvaldo Lima 

dos Santos e Fabiano Nascimento de Souza. Correspondências: Ofício nº 0022/2021, 

datado do dia 27 de setembro do ano em curso e assinado pela Presidente da Associação 

dos Surdos de Feira de Santana (ASFS), Sra. Elaine Figueredo Lima Vasconcelos, 

solicitando o uso da Tribuna Livre para tratar acerca das demandas da Associação dos 

Surdos de Feira de Santana (ASFS) e sobre o Dia 26 de Setembro, no qual se comemora o 

Dia Nacional dos Surdos>. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil José da Costa 

Correia Filho (PATRI) informou que, neste dia, foram lidos dois Requerimentos de sua 

autoria, ambos questionando a Embasa e a Coelba acerca das medições realizadas. 

Destacou que vários cidadãos dialogaram consigo para fazer queixas sobre a situação e 

relatou que o problema estava sendo amplamente debatido em programas de rádio. Em 

aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) explicou que a leitura era feita dentro de um 

determinado período, o que poderia ser verificado na fatura. Dando continuidade ao 

pronunciamento, o orador à tribuna defendeu que esta Casa deveria promover reuniões com 

os vinte e um vereadores a fim de analisar o Regimento Interno e o Código de Ética. 

Exteriorizou que, se os parlamentares não podiam fazer cursos fora, estes deveriam ser 

oferecidos nesta Casa, com pessoas que conhecessem, a fundo, o Regimento Interno e a 

Legislação local. Durante o pronunciamento do vereador à tribuna, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva e registrou que o 

primeiro artigo do Regimento Interno visava promover a economia dos recursos. 

Prosseguindo, o orador à tribuna informou que o curso poderia ser ministrado por um 

integrante da Casa, a exemplo do ex-Vereador e Ouvidor Messias Gonzaga, pois, desse 

modo, não haveria despesas extras. Ao concluir seu discurso, comentou que não costumava 

ver o referido ouvidor nesta Câmara. Em seguida, o vereador Emerson Costa dos Santos 

(DC) anunciou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Cestas Básicas foi 
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instalada e, a partir de então, necessitava de ajuda da comunidade através de denúncias. 

Destacou que, com este objetivo, uma linha telefônica foi criada para servir à ouvidoria e 

comunicou à sociedade o número desta: (075) 3321-8700. Assegurou que as denúncias 

permanecerão anônimas e que uma página na Internet também ficará disponível para que a 

população realize denúncias, sendo ela: <www.feiradesantana.ba.leg.br/ouvidoria.asp>. 

Lembrou que a CPI mencionada foi suspensa durante um período por conta de uma decisão 

judicial e ressaltou que, para a retomada, foi realizado um novo sorteio visando à escolha 

dos novos membros. Enquanto Presidente da CPI das Cestas Básicas, informou que esta 

seguia com a seguinte composição: edil Luiz Ferreira Dias – relator e José Marques de 

Messias - membro. Frisou que, no dia anterior, a CPI supracitada realizou uma reunião para 

expedir alguns documentos, mas enunciou que, entretanto, fazia-se necessário a 

participação da comunidade através das denúncias. Ressaltou que a CPI não tinha o poder 

de acusar ninguém, mas sim investigar e, ao término das averiguações, encaminhar um 

relatório para informar às autoridades e aos órgãos competentes o que foi apurado através 

das oitivas, depoimentos e requerimentos. Por fim, disse que a CPI cumprirá o papel de 

informar à comunidade se houve ou não a distribuição irregular de cestas básicas. 

Posteriormente, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) agradeceu a Deus pela saúde 

e pela paz e informou que o povo do distrito de Bonfim de Feira sofria com a falta de água. 

Relatou que, há quinze dias, a água não era fornecida na região supracitada e ressaltou que 

toda a zona rural clamava por socorro. Registrou que entrará em contato com o Diretor 

Regional da Embasa em Feira de Santana, Sr. Euvaldo Neto, a fim de relatar os problemas 

relativos à falta de água e para solicitar que este vá aos distritos para ouvir os reclames da 

população. Afirmou que a água simbolizava vida e que era extremamente necessária. Em 

seguida, registrou que faltavam médicos para prestar atendimentos no distrito de Jaíba e 

solicitou que o Poder Executivo tomasse as devidas providências acerca da questão. Em 

aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) sugeriu que fosse elaborado um Requerimento 

para convidar o gestor da Embasa a comparecer nesta Casa a fim de prestar os devidos 

esclarecimentos. Em seguida, também aparteando o orador à tribuna, o parlamentar Silvio 

de Oliveira Dias (PT) informou que convidará o citado gestor para vir a este Legislativo e 

informou que o Governo do Estado investiu mais de sessenta milhões de reais para a 

ampliação da rede de abastecimento de água através de adutoras que estavam sendo 

construídas nesta cidade. Em aparte, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) informou que foi procurada pela população do distrito de Jaíba, bem como pelos 

moradores do bairro Jardim Cruzeiro, os quais se queixaram sobre a falta de médicos nas 

unidades de saúde. Na sequência, o edil Luiz Augusto (DEM e Liderança do Governo) 
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disse que o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, estava bem-humorado 

nesta sessão. Em seguida, sugeriu, diante das cobranças constante dos edis desta Casa 

quanto à prestação dos serviços de saúde, que o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo 

Britto, fosse convidado a prestar os devidos esclarecimentos nesta Casa. Ressaltou que o 

secretário não recusaria o convite para ser sabatinado pelos vereadores deste Legislativo e 

disse que, na condição de Líder do Governo, poderia convidá-lo. Revelou que o referido 

secretário municipal visitava as comunidades e tinha ciência de que estavam faltando 

médicos em algumas localidades. Solicitou aos colegas vereadores que, se estes 

conhecessem algum médico clínico geral que desejasse trabalhar em uma unidade de saúde 

deste município, encaminhassem o nome do profissional para a Secretaria Municipal de 

Saúde, que procederia a contratação. Reconheceu que faltavam médicos, sobretudo, nos 

distritos. Em aparte, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) lembrou que o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho nunca deixou faltar médicos nos postos de saúde. Registou que, no 

entanto, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, mesmo sendo médico, deixava a desejar 

em sua gestão. Dando continuidade ao pronunciamento, o orador à tribuna disse que estava 

nesta Casa há dezesseis anos e lembrava que, em alguns momentos, também faltaram 

médicos nas unidades de saúde durante a gestão do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. 

Relatou que a falta de médicos nas unidades de saúde era algo habitual, pois os referidos 

profissionais encontravam melhores oportunidades de trabalho e deixavam os postos 

vazios. Advertiu que, nos postos de saúde, os médicos tinham que trabalhar o dia inteiro 

para receber cerca de seis mil reais ao fim de cada mês e defendeu que os profissionais 

supracitados deveriam ter uma jornada de trabalho flexível, atendendo uma determinada 

quantidade de pacientes para serem liberados a prestar atendimentos em outras localidades. 

Disse que o valor que um médico recebia para trabalhar durante um mês em posto de saúde 

era equivalente ao pagamento relativo a um plantão na iniciativa privada. Em aparte, o edil 

Silvio de Oliveira Dias (PT) reconheceu que a falta de médicos era um problema nacional e 

destacou a importância de as faculdades de medicina serem instaladas nas cidades do 

interior da Bahia. Relatou, ainda, que se fazia necessário assegurar melhores condições de 

trabalho para atrair os profissionais da área de saúde. Ao finalizar seu discurso, o orador à 

tribuna disse que o secretário municipal de saúde, Sr. Marcelo Britto, estava organizando a 

realização de cirurgias ortopédicas nos postos de saúde, pois o Sistema Único de Saúde 

(SUS) liberou o uso da cota acima do que foi previsto para Feira de Santana. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) informou que entrou em contato com o Diretor 

Regional da Embasa em Feira de Santana, Sr. Euvaldo Neto, e salientou que este lhe 

informou que tinha disponibilidade para vir a esta Casa na próxima terça-feira, às nove 
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horas, para expor as ações da referida instituição. Solicitou, ainda, a autorização da Mesa 

Diretiva acerca da questão. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho 

(PATRI) relatou que se equivocou em seu pronunciamento acerca do Ouvidor desta Casa e 

ex-vereador Messias Gonzaga porque não o via no Plenário. Destacou que, após ser 

orientado por um servidor desta Casa, se encaminhou até a Ouvidoria, oportunidade na qual 

dialogou com o Ouvidor e percebeu que este atuava efetivamente. Por fim, desculpou-se 

pelas críticas que fizera. Na sequência, o Presidente registrou que o Ouvidor Messias 

Gonzaga sempre estava presente nesta Casa e atuava de maneira efetiva. Aproveitou a 

oportunidade para congratular o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) pelo pedido de 

desculpas. Em seguida, o Presidente desta Casa nomeou uma Comissão Especial, composta 

pelos parlamentares Luiz Ferreira Dias (PROS), Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) e Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), para exarar Parecer ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 014/2021, de sua autoria. Logo após, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB), também em tempo cedido pela parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), 

demonstrou sua preocupação com o bairro Parque Getúlio Vargas, em especial a rua São 

Roque, ao relatar que esta se encontrava totalmente destruída. Destacou que era um absurdo 

ocorrer tal situação e afirmou que a cidade estava sem governo. Relatou que a população 

votou em um cidadão que transferia a sua responsabilidade para os outros e deixava a 

cidade abandonada. Comentou sobre a situação crítica da rua El Salvador, bem como a da 

praça central no bairro do Tomba, e questionou o que não estava abandonado em Feira de 

Santana. Defendeu a revitalização da cidade e disse que será preciso recorrer ao “Pai, ao 

Filho e ao Espírito Santo” para resolver os problemas em Feira de Santana. Informou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho recorreu ao ex-Presidente Michel Temer para fazer 

frente a si, à vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), ao vereador Ronaldo 

Almeida Caribé (MDB), ao vereador licenciado José Carneiro Rocha e ao edil Fabiano 

Nascimento de Souza (MDB). Disse que os vereadores mencionados participaram de uma 

reunião muito proveitosa, na qual esteve presente o Sr. Lúcio Vieira Lima e a cúpula do 

partido MDB na Bahia, e relatou que, após o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho tomar 

conhecimento daquela, comentou que “pato novo não consegue mergulhar fundo”. 

Registrou, através de metáforas, que, algumas vezes, o “pato velho” nem conseguia 

mergulhar. Exteriorizou que o Prefeito Municipal recorreu ao ex-Presidente Michel Temer 

para não perder o partido, mas, ainda assim, suas ações não surtiriam efeito. Enunciou que 

o Prefeito Municipal não respeitava o MDB, mas tinha sido eleito através do trabalho dos 

vereadores, da coligação de partidos e, sobretudo, por meio dos esforços das pessoas que 

trabalharam para garantir a sua eleição. Em aparte, a vereadora Luciane Aparecida Silva 
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Brito Vieira (MDB) disse que tinha total liberdade para dialogar com o Presidente Estadual 

do MDB e questionou qual seria o problema se ocorresse um encontro entre os filiados do 

MDB, visto que Feira de Santana não possuía um diretório. Comentou que informações 

descabidas eram divulgadas com o objetivo de desonrar a imagem dos vereadores do MDB, 

os quais ajudaram a eleger o Prefeito Municipal. Afirmou que os vereadores deveriam se 

impor e que nada lhe impediria de ir a Salvador, pois tinha o direito de ir e vir. Informou 

que trouxe o MDB Mulher para esta cidade e que era Presidente da divisão em Feira de 

Santana ao exteriorizar que, se não encontrava apoio local, recorria à Diretoria Estadual do 

partido. Dando continuidade ao pronunciamento, o orador à tribuna parabenizou o diretório 

estadual do MDB e agradeceu o apoio recebido, reafirmando que trabalhará para retomar o 

partido. Referiu-se ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao dizer que este precisava 

adotar uma efetiva postura de gestor e frisar que os secretários municipais eram 

encarregados de administrar este município. Ao tecer suas considerações finais, afirmou 

que esta Casa, por intermédio do Presidente e dos vereadores, não deixará o Prefeito 

Municipal destruir a cidade. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

agradeceu à vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) pela concessão do tempo de 

pronunciamento. Posteriormente, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

relatou que, no dia anterior, ocorreu uma reunião no Conjunto Viveiros, a qual contou com 

a participação do Capitão Ivan, da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar. 

Afirmou que o encontro também foi intermediado pelo vereador Petrônio Oliveira Lima 

(REP) e contou com a presença do edil Valdemir da Silva Santos (PV). Destacou que a 

reunião foi proveitosa e registrou que as conversas que mantinha com o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho eram fruto da amizade entre ambos. Afirmou que possuía caráter e 

que era um homem de palavra ao revelar que informou ao Presidente, vereador Fernando 

Dantas Torres, as dificuldades de conversar com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. 

Enunciou que gostaria que o edil José Marques de Messias (DEM) estivesse presente neste 

momento e comentou sobre o dia em que este chorou por sua esposa, que recebia um 

salário mínimo e tinha perdido o cargo que possuía na Prefeitura Municipal.  Relatou que o 

referido edil também chorou em reunião com o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, oportunidade na qual disse que não conseguia ficar sem os cargos do governo 

municipal para dar continuidade ao seu projeto político. Alertou que o vereador supracitado 

também deveria chorar pelas pessoas que realizaram concursos públicos e não foram 

nomeadas e pelos pacientes que não conseguiam atendimento médico nas policlínicas. 

Comentou que tinha jurado fidelidade eterna ao Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, bem como ao denominado “grupo dos dez” vereadores aliados. Frisou que o 
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edil José Marques de Messias deveria lembrar-se da credibilidade junto aos seus eleitores 

do distrito de Humildes e afirmou que o cargo da esposa deste não foi reestabelecido pelo 

Prefeito Municipal. Por fim, afirmou que tinha sido eleito para defender o povo e que o 

parlamentar José Marques de Messias (DEM), por alguns cargos, abandonou os seus 

companheiros do “grupo dos dez”. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) 

informou que entregaria o Código de Ética e Decoro Parlamentar deste Legislativo aos seus 

pares. Na sequência, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discorreu sobre as visitas que 

a Frente Parlamentar de Agricultura Familiar tem realizado nos distritos de Feira de 

Santana. Antecipou que, no próximo dia oito, estará no distrito Maria Quitéria e destacou 

que os deputados que representavam Feira de Santana foram convidados para ouvirem os 

pleitos da população rural. Destacou que, apesar de sofrida, a população rural colocava 

alimento na mesa do povo brasileiro. Argumentou que, independentemente de partido, os 

deputados federais e estaduais concediam verbas à zona rural. Exteriorizou que, na 

oportunidade, serão discutidas temáticas relativas à agricultura familiar, à saúde e à 

educação. Convidou o Presidente deste Legislativo, vereador Fernando Dantas Tores, a 

comparecer à reunião. Ao concluir seu discurso, revelou que, na próxima sexta-feira, a 

Frente Parlamentar de Agricultura Familiar estará no distrito de Matinha. Logo após, o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) agradeceu a oportunidade de participar de 

uma reunião, no dia anterior, no Conjunto Viveiros e registrou que fazia um trabalho social 

com algumas famílias do local. Relatou que os moradores viveram momentos difíceis, pois, 

nos últimos dez dias, oito motocicletas foram roubadas na região supracitada. Destacou que 

a situação da Segurança Pública no referido conjunto era assustadora e relatou que, 

juntamente com os parlamentares Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) e Petrônio Oliveira 

Lima (REP), bem como com o comando da 65ª Companhia Independente da Polícia 

Militar, discutiu sobre estratégias para o enfrentamento e a diminuição da violência no 

Conjunto Viveiros. Revelou que, na oportunidade, a comunidade local soube que a 

violência não se combatia apenas com viaturas e armas. Afirmou que saiu da reunião com 

um sentimento positivo. Em seguida, lembrou que, há dois anos, estava tudo acertado para 

a realização dos campeonatos de futebol Master Copa de Bairros, Copa dos Distritos e 

Copa de Base, entretanto, devido à pandemia tudo ficou paralisado. Por fim, conclamou o 

Prefeito Municipal para autorizar a realização dos referidos campeonatos, bem como a 

abertura do estádio Alberto Oliveira. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a 

segunda Secretária deste Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), assumiu 

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

comentou que o mês de setembro terminará no dia seguinte e, ainda hoje, esperava pelo 
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início do funcionamento do BRT em Feira de Santana. Afirmou que o BRT não estava 

funcionando efetivamente e que isso não era surpresa para ninguém, pois o Prefeito 

Municipal, constantemente, não cumpria com o que prometia e relatou que não era possível 

tentar disfarçar o que estava escancarado. Informou que o BRT era um projeto no qual mais 

de cem milhões de reais foram investidos e jogados no “ralo”, pois as “casas de pombo” 

estavam abandonadas ao longo da Av. João Durval quando o recurso financeiro deveria ter 

sido investido a favor da população feirense. Ao finalizar seu discurso, demonstrou sua 

indignação com a situação e conclamou seus pares para lutarem de modo a punir os 

culpados, pois todos sabiam quem eles eram, visto que estavam na Prefeitura Municipal há 

mais de vinte anos. Na sequência, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da 

Oposição) teceu comentários acerca do episódio reativo à queima da bandeira do país, 

durante a apresentação de um projeto musical, assunto exposto nesta Casa pelo edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) na sessão anterior. Disse que era preciso ter cautela com 

a criminalização de determinadas práticas e passou a explicar a simbologia das bandeiras 

em torno de causas e comunidades, destacando que estas nunca foram neutras e podiam ser 

mais ou menos significativas na vida das pessoas. Afirmou que, no caso de alguns países, 

os símbolos nacionais foram construídos de “baixo para cima”, ou seja, o povo definiu seus 

símbolos e estes foram tornados oficiais, a exemplo do Hino da França, que era uma 

marcha construída em meio a uma revolução popular, assim como a bandeira da União 

Soviética, que apresentava uma foice e um machado representando a união do campo e da 

cidade, e a bandeira de Minas Gerais, que era o símbolo da Inconfidência Mineira. Falou 

que a bandeira do Brasil, ao longo dos anos, foi explicada de maneira equivocada e 

discorreu sobre a origem e a representação dos símbolos nacionais, bem como sobre a 

relação afetiva a estes, o que pode acarretar revoltas e diversas maneiras de apropriação. 

Afirmou que a artista Tertuliana Lustosa realizou o seu “ato de protesto” como uma 

denúncia relativa à violência transfóbica e homofóbica, as quais o Brasil era recordista. 

Chamou a atenção da sociedade para a questão legal e leu o Decreto Lei de 1978, o qual foi 

revogado pela Lei de Segurança Nacional de 1983, que também foi revogada por uma lei de 

2021, sancionada pelo atual Governo Federal. Registrou que estas leis não apresentavam 

nenhum tipo de penalidade específica e afirmou que a extrema direita brasileira, que “bate 

continência” para os Estados Unidos, deveria saber que queimar a bandeira era um ato 

político, permitido pela Suprema Corte daquele país, e que o Brasil seguia o mesmo 

entendimento, desde que o ato fosse privado. Ao concluir seu pronunciamento, disse que a 

artista realizou o ato contra a homofobia e os crimes que atentavam contra a vida. Em Pela 

Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) congratulou o orador à tribuna por seu 
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profundo conhecimento no que concernia à história mundial e do Brasil, no entanto, 

registrou que não poderia se calar porque o referido edil não deveria utilizar fatos históricos 

para justificar um ato irresponsável. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteira 

(PSOL) indagou o que o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) utilizava para 

fundamentar seu argumento. Posteriormente, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) destacou 

as melhorias realizadas no conjunto Feira X, na rua J, tais como a limpeza da praça do 

Skate, no largo da rua N, travessa Miguel Farias. Agradeceu ao Governo Municipal pela 

ação, referindo-se ao Superintendente de Operações e Manutenção, Sr. João Vianey, e ao 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Eliziario Ribeiro. Afirmou que as melhorias 

eram frutos de solicitações que partiram do seu mandato. Em seguida, destacou que o 

Conjunto Feira X tinha, aproximadamente, sessenta e seis mil habitantes e não dispunha de 

uma base permanente da Polícia Militar. Revelou que, juntamente com o Deputado 

Estadual Ângelo Almeida, lutava para reverter tal situação. Acrescentou que participou de 

uma reunião com o comandante da Companha de Policiamento Regional Leste (CPRL), 

Nilton Paixão, na tratativa de reativar a base da PM. Apelou às autoridades competentes 

para tentar mudar o cenário caótico da segurança pública ao frisar que este prejudicava a 

imagem do conjunto. Na sequência, a segunda Secretária desta Casa justificou a ausência 

momentânea dos edis Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) e Fernando Dantas 

Torres (PSD) na presente sessão. Em seguida, registrou que, tendo em vista a ausência dos 

parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho (PL) e Edvaldo Lima dos Santos (MDB) no 

plenário, convidaria a próxima oradora inscrita no Grande Expediente, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), para fazer uso da palavra. Em Pela Ordem, o edil 

Luiz Augusto de Jesus (DEM) registrou que, no dia anterior, a Rádio Cultura em Feira de 

Santana completou setenta e um anos de existência. No momento destinado ao Grande 

Expediente, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) disse que os 

vereadores deveriam ter postura e credibilidade junto aos colegas e à comunidade. 

Salientou que, no que concernia à defesa da população, era apartidária e registrou que era 

muito procurada pelos cidadãos. Salientou que não era vereadora que ia aos locais quando 

faltava apenas um ano para as eleições e argumentou que, durante as visitas, colhia os 

reclames da população e ficava sabendo das deficiências da atuação do poder público. 

Revelou que representava os enfermeiros, bem como a saúde municipal, por isso, não podia 

ficar calada quando sabia que postos de saúde estavam sem médicos e enfermeiros, assim 

como quando os referidos profissionais não recebiam seus salários. Comentou que o Centro 

de Saúde Dr. Leone Leda estava sem as especialidades que possuía anteriormente. 

Registrou que as pessoas tinham medo de reivindicar melhorias por achar que estavam 
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contra a gestão pública municipal. Advertiu que, ainda que sofresse qualquer tipo de 

retaliação, estaria tranquila. Assinalou que um vereador não colocava ninguém em cargos 

públicos, apenas indicava. Argumentou que não queria ficar conhecida por ter indicado 

pessoas e usá-las em eventuais reeleições. Defendeu uma nova postura da vereança, na qual 

o parlamentar seja reconhecido pelo trabalho que desenvolve no seu bairro. Acrescentou 

que as mulheres deveriam participar mais da política e salientou que o “grupo dos dez” não 

era contra o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e defendeu a valoração do papel do 

vereador. Em aparte, os edis Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Petrônio Oliveira Lima 

(REP). Na sequência, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

congratulou a oradora à tribuna e mencionou uma citação de Albert Einstein. Logo após, o 

edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre o Projeto Novo Centro, afirmando 

que todos assistiam a um conjunto de propagandas do município que apresentavam uma 

ideia de que o centro da cidade será recuperado para melhorar a mobilidade das pessoas a 

partir de obras que estavam em andamento há algum tempo. Destacou que, no entanto, a 

realidade era diferente do que as propagandas institucionais apresentavam. Criticou a 

morosidade da realização das obras, o que prejudicava o fluxo no centro da cidade e 

ressaltou que não foram assegurados recursos de acessibilidade. Disse que o Projeto Novo 

Centro tinha uma “embalagem” problemática e passou a citar vários pontos com 

dificuldades de acesso, em especial em épocas de chuva. Criticou não apenas a aparência 

do Novo Centro, mas também o conteúdo que, no entendimento do orador, era uma forma 

de elitização de Feira de Santana, pois o citado projeto seria utilizado como “álibi” para a 

expulsão do comércio popular de rua, que era tradição nesta cidade. Falou que o projeto 

mencionado era elitista e autoritário. Traçou o histórico da retirada dos artesãos do Centro 

de Abastecimento, ressaltando que esta envolveu “terror e violência”, sem qualquer 

respeito a fim de construir o Shopping Popular que, segundo o orador, foi para benefício de 

apenas um cidadão. Disse que os comerciantes que foram “retirados” do local viviam um 

verdadeiro “sufoco econômico” e destacou que estava acontecendo um desdobramento da 

citada situação, que era a tentativa de retirada dos feirantes do centro da cidade, 

reafirmando que esta era uma atitude elitista para “cumprir favores” com o grande 

empresariado do comércio. Falou que havia uma disposição do Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho e do Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Carlos Brito, de passar pelos 

mais humildes, pelos mais pobres, que há centenas de anos contribuíam com a riqueza e o 

crescimento de Feira de Santana. Afirmou que também havia uma verdadeira obsessão no 

que concernia à retirada dos feirantes, destacando que todos os discursos de justificativa 

foram vencidos e o conflito permanecia, uma vez que não existia diálogo. Disse que o 
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Poder Público não aceitava que havia um projeto alternativo para manter os feirantes de 

maneira ordeira e organizada, e conclamando a população feirense para apoiar a causa. 

Concluiu seu discurso com a frase: “a Marechal fica”. Neste momento, a segunda 

Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando da Mesa Diretiva, 

nomeou uma Comissão Especial, composta pelos parlamentares Silvio de Oliveira Dias 

(PT), Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), para 

exarar Pareceres aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 016 e 017/2021, respectivamente, 

de lavra dos edis Ivamberg dos Santos Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Durante a 

Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em prioridade e em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 128/2021, de autoria da Mesa Diretiva, o qual 

teve Parecer favorável exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), 

Parecer contrário exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) e 

Emendas 01, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira Lima, 02 e 03, de lavra do vereador 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, todas com Pareceres contrários exarados pela 

CCJR. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima apresentou uma Emenda à 

proposição. Em seguida, a segunda Secretária registrou que a Emenda apresentada estava 

prejudicada e solicitou adiamento de pauta da matéria por uma sessão, o que, após consulta 

ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em prioridade e em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 140/2021, de iniciativa da Mesa Diretiva, o qual teve 

Pareceres exarados pela CCJR e CFOF, em votação, aprovados por unanimidade dos 

presentes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus relatou que, anteriormente, o 

vereador Silvio de Oliveira Dias apresentou uma Emenda à proposição supracitada. Em 

Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira solicitou que o vereador 

Luiz Augusto de Jesus esperasse por alguns minutos até que a situação fosse avaliada. Em 

Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias registrou que a Emenda apresentada outrora 

não era de sua autoria, mas sim da Mesa Diretiva. Na sequência, a primeira Secretária desta 

Casa, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fez a leitura da Emenda 01, de 

autoria da Mesa Diretiva. Em votação aos Pareceres da Emenda 01, estes foram aprovados 

por unanimidade dos presentes. Em votação à Emenda, esta também foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Em votação aos Pareceres à matéria supracitada, estes também 

foram aprovados por unanimidade dos presentes. Em votação ao Projeto mencionado, 

franqueou-se a palavra aos vereadores Fernando Dantas Torres, que foi aparteado pelo edil 

Jhonatas Lima Monteiro, e Jurandy da Cruz Carvalho. Em seguida, a matéria foi aprovada 

por unanimidade dos presentes com dezoito votos favoráveis. Logo após, a segunda 

Secretária deste Legislativo registrou que o projeto supracitado era de extrema importância 
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e seria um legado da gestão do Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Neste 

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

Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima registrou que estava 

presente. Logo após, o Presidente desta Casa salientou que, quando um parlamentar se 

ausentasse do Plenário por alguns minutos, o líder de sua base poderia justificar. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 116/2021, de lavra do edil Petrônio Oliveira 

Lima, o qual teve Parecer exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em votação à matéria, esta também foi aprovada por unanimidade dos presentes 

com dezenove votos favoráveis. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus sugeriu a 

votação em bloco dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 006, de sua autoria; 008 e 009, 

ambos de lavra do vereador José da Costa Correia Filho e 011/2021, de iniciativa do edil 

Flávio Arruda Morais, o que, após consulta ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Sendo assim, em discussão única, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 

006/2021, de autoria do parlamentar Luiz Augusto de Jesus; 008 e 009/2021, ambos de 

lavra do edil José da Costa Correia Filho e 011/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda 

Morais, os quais tiveram Pareceres exarados por Comissões Especiais, em votação, 

aprovados por unanimidade dos presentes. Em votação às matérias, estas também foram 

aprovadas por unanimidade dos presentes com vinte votos favoráveis. Em Pela Ordem, o 

edil Evaldo Lima dos Santos apresentou a Lei nº 372/2021, promulgada nesta Casa no dia 

anterior. Na sequência, o Presidente deste Legislativo congratulou o edil Edvaldo Lima dos 

Santos e os taxistas pela promulgação da matéria. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa registrou que, nesta manhã, esteve no Shopping Popular para participar da 

comemoração dos trinta anos de criação do cargo de Agente Comunitário de Saúde e 

representar esta Casa Legislativa. Declarou que solicitou ao Secretário Municipal de Saúde, 

Sr. Marcelo Britto, mais atenção à categoria. Parabenizou, ainda, os profissionais da classe 

e registrou que elaborará uma Moção de Congratulação. Destacou que o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho e o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho estiveram presentes na 

comemoração, no entanto, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não compareceu. Por 

fim, solicitou que as informações constassem em ata. Em seguida, o Presidente informou 

que os Requerimentos nºs 233 e 234/2021, ambos de autoria do edil Edvaldo Lima dos 

Santos, serão apreciados na próxima sessão e convocou os parlamentares aliados do “grupo 

dos dez” para uma reunião após o término da presente sessão. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima lembrou que o programa Câmara Solidária 

encerrará na próxima sexta-feira e informou que, no dia anterior, o membros da Comissão 

relativa ao referido programa foram ao Corujão e à Lucidata para solicitar donativos. Em 
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Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais solicitou constar em ata que os Srs. 

Hélio e Débora, assessores do Deputado Estadual Ângelo Almeida, se encontravam 

presentes na galeria desta Casa>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e 

quatorze minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia trinta de setembro do ano em 

curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em prioridade e em segunda discussão, o 

Projeto de Lei nº 140/2021, de autoria da Mesa Diretiva. Em segunda discussão, o Projeto 

de Lei nº 116/2021, de lavra do edil Petrônio Oliveira Lima. Em votação única, os 

Requerimentos nºs 233, 234 e 239/2021, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 

235/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais; 236 e 237/2021, de lavra do edil 

José da Costa Correia Filho e 238/2021, de iniciativa do parlamentar Jhonatas Lima 

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

Santos>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates 

desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


