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Ata da 38ª 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 12 de 

maio de 2021. 

 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, à hora regimental, 

no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a trigésima oitava Sessão 

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

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

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

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

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

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

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

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

pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, 

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

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

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

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

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

076 e 077/2021, ambos de autoria do edil Flávio Arruda Morais, que, respectivamente, 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a garantir vagas especiais em creches e escolas 

públicas do Município para filhos de presidiários” e “Dispõe sobre a liberação da exigência 

de cobrança nos estacionamentos rotativos aos motoristas de táxis e de transporte individual 

privado (aplicativo) quando estejam em serviço à espera de passageiros e dá outras 

providências”. Projeto de Decreto Legislativo n/n° 004/2021, de autoria do vereador Luiz 

Augusto de Jesus, que “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. 

Jefferson Teles de Barros Lobo, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 120 a 

123/2021, de iniciativa dos vereadores Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Silvio de 

Oliveira Dias e Emerson Costa dos Santos. Indicações nºs 1062 a 1090/2021, de lavra dos 

parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Edvaldo Lima dos Santos, Silvio de Oliveira 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

276 

 

RD 202138 

Dias, Jurandy da Cruz Carvalho, Ivamberg dos Santos Lima, Flávio Arruda Morais, 

Valdemir da Silva Santos e Jhonatas Lima Monteiro. Moções nºs 111 a 113/2021, de 

iniciativa dos edis Fernando Dantas Torres, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Luiz 

Augusto de Jesus. Correspondência: Ofício Executivo nº 60/2021, datado de 30 de abril 

do ano em curso e assinado pelo senhor Antônio Carlos Daltro Coelho, Diretor Presidente 

da Diretoria Executiva da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, 

Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC), encaminhando 

documentação relativa à prestação de contas da citada fundação, referente ao mês de março 

de 2021. Correspondência datada de 07 de maio de 2021 e assinada pelo Presidente do 

Partido Democratas, senhor Mario Costa Borges, comunicando a composição da bancada 

de vereadores do Democratas nesta Casa, representada pelos parlamentares Luiz Augusto 

de Jesus, José Marques de Messias e Pedro Américo de Santana Silva Lopes, ficando a 

liderança do partido a ser escolhida pela maioria dos membros do aludido partido. Ofício 

s/n, datado de onze de maio do corrente ano e assinado pela senhora Edineide Ribeiro 

Santos, solicitando a utilização da Tribuna Livre desta Casa para o dia 13 de maio do ano 

em curso, a fim de tratar sobre a requalificação da Rua Marechal Deodoro. 

Correspondência datada de 07 de maio de 2021 e assinada pelo Senhor Raimundo de Souza 

Pereira, Presidente da Associação dos Condutores Autônomos do Transporte Alternativo, 

Fretamento e Escolar de Feira de Santana e região (Ascotrafs), solicitando a utilização da 

Tribuna Livre desta Casa para tratar sobre o descontentamento da categoria em relação ao 

transporte>. Neste momento, concedeu-se oportunidade de discurso, em Tribuna Livre, à 

enfermeira Juliana Alves Leite Leal, a qual discorreu sobre a importância da enfermagem 

para a sociedade. Relatou que a saúde se configurava como o cerne do trabalho dos 

enfermeiros e expôs que estes profissionais asseguravam a continuidade dos atendimentos 

ao coordenar o processo de trabalho na área de saúde. Salientou que os enfermeiros 

atendiam às necessidades dos empregadores, bem como às demandas dos pacientes ao 

propiciar uma assistência de qualidade. Destacou, ainda, que os enfermeiros eram 

imprescindíveis à execução de políticas e programas em sistemas de saúde. Exteriorizou 

que os referidos profissionais enfrentavam problemas no exercício de suas funções e 

mencionou a precarização e a intensificação do trabalho ao salientar que era necessário 

haver um piso salarial digno. Citou o Projeto de Lei nº 2.564, o qual tramitava no Senado, e 

destacou os problemas enfrentados pelos enfermeiros em meio à pandemia.  Salientou que 

os enfermeiros necessitavam do amparo das leis e das ações dos políticos que se 

comprometeram a lutar pela causa da categoria mencionada. Por fim, solicitou o apoio dos 

parlamentares deste Legislativo. Na sequência, também em Tribuna Livre, franqueou-se a 
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palavra à enfermeira Louise Lima Conceição, a qual se referiu ao discurso da oradora que 

lhe antecedeu à tribuna, bem como mencionou a atuação da vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira enquanto enfermeira e membro da Comissão Especial de Enfrentamento 

à Pandemia do Covid-19. Discorreu que se encontrava lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, atuando na atenção básica em Feira de Santana, e destacou que, nesta data, 

comemorava-se o Dia da Enfermagem. Mencionou as dificuldades e os problemas 

enfrentados pela categoria e destacou que este dia deveria ser entendido como sinônimo de 

resistência. Registrou que o primeiro Projeto de Lei voltado para os enfermeiros foi 

apresentado há sessenta e nove anos e, desde então, a categoria lutava por benfeitorias, tais 

como a redução da jornada de trabalho e o estabelecimento do piso salarial. Expôs que os 

referidos profissionais desejavam o reconhecimento do trabalho, com dignidade, visto que 

se encontravam à frente dos serviços de saúde, prestando atenção básica. Exteriorizou que 

havia mais de dois milhões de profissionais atuando no Brasil e salientou que, devido à 

pandemia, muitos enfermeiros estavam desenvolvendo doenças. Destacou que a sociedade 

deveria reconhecer que a carga horária de trabalho exercida pelos enfermeiros era 

exaustiva. Destacou que a categoria necessitava de condições especiais para a prática 

segura. Mencionou o Projeto de Lei nº 2.564 e expôs os problemas enfrentados pela 

categoria no que concerne à campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao concluir seu 

discurso, solicitou que os vereadores deste Legislativo apoiassem a causa dos enfermeiros. 

Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou sua inscrição no 

Horário das Lideranças Partidárias. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) solicitou sua inscrição no Horário das Lideranças Partidárias. Em 

Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias (PROS) transferiu seu tempo de discurso no Horário 

das Lideranças Partidárias ao vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Em Pela Ordem, 

o edil Flávio Arruda Morais (PSB) solicitou sua inscrição no Horário das Lideranças 

Partidárias. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) transferiu seu 

tempo de pronunciamento, no Horário das Lideranças Partidárias, ao parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB).  No Horário das Lideranças Partidárias, o parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo cedido pelo edil Fernando Dantas Torres (PSD), 

registrou que estava feliz e mencionou os discursos proferidos pelas enfermeiras Juliana 

Alves Leite Leal e Louise Lima Conceição. Declarou que os enfermeiros eram 

importantíssimos para assegurar a saúde pública, sobretudo em meio à pandemia. Destacou, 

ainda, que a categoria recebia salários defasados e externou a importância destes 

profissionais para a sociedade. Exteriorizou que os parlamentares desta Casa apoiariam a 

luta dos enfermeiros. Em seguida, citou a senhora Maria, enfermeira no bairro Feira IX, e 
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exprimiu que muitos profissionais faleceram em meio ao enfrentamento à pandemia. Disse 

que uma amiga sua se encontrava com Covid-19 e os enfermeiros garantiram o atendimento 

desta com zelo e atenção. Mencionou a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) e a atuação desta, enquanto enfermeira, na sociedade. Por fim, destacou que 

apoiava os enfermeiros, os quais sofriam com a falta de atenção por parte do poder público. 

Na sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) disse que, nas últimas legislaturas, 

solicitou a realização de Sessões Solenes para congratular os enfermeiros. Destacou que, 

contudo, devido à pandemia, a homenagem não ocorria há dois anos. Exprimiu que era 

grato aos profissionais, bem como os respeitava pelo trabalho prestado à sociedade, 

sobretudo em tempos de pandemia. Parabenizou a categoria, bem como o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, o Secretário Municipal de Saúde, senhor Marcelo Moncorvo Britto, 

e a gestão do Hospital Dom Pedro de Alcântara pela parceria firmada com o objetivo de 

manter os oito leitos da unidade de terapia intensiva (UTI) no local. Ao tecer suas 

considerações finais, destacou a importância das unidades básicas de saúde neste 

município. Logo após, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) congratulou os 

profissionais da área de saúde, sobretudo os enfermeiros. Mencionou a atuação destes em 

meio à pandemia ao expor que os profissionais se arriscavam para salvar vidas. Destacou 

que trabalhou em uma unidade de saúde por doze anos e, na época, percebera o empenho de 

muitos profissionais, os quais não eram valorizados. Agradeceu ao Prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho por este ter atendido à solicitação de limpeza do local conhecido como Alto 

do Recanto. Destacou, por fim, que a limpeza seria realizada ainda nesta manhã e 

agradeceu ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, senhor Eliziário Ribeiro. Neste 

momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB), em tempo cedido pelos vereadores Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Luiz 

Ferreira Dias (PROS), congratulou os enfermeiros ao destacar que estes prestavam um 

serviço de extrema importância para a sociedade. Mencionou a parlamentar Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) e aproveitou a oportunidade para parabenizá-la. 

Enunciou que elaborou a Indicação nº 1938/2020, a qual solicitava a limpeza de um canal 

no bairro Tomba. Destacou que, na semana anterior, fora ao local juntamente com o 

Superintendente de Operações e Manutenção deste município, senhor João Vianey Marval 

Silva, para avaliar a situação da região mencionada. Salientou esperar que os problemas no 

local mencionado fossem resolvidos com celeridade ao destacar que o referido canal se 

encontrava em situação de abandono. Logo após, mencionou a Indicação nº 1064/2021, de 

sua autoria, a qual solicitava a reativação das faixas de sinalização nas ruas e avenidas deste 
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município e cobrou pela execução desta. Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias 

(PROS). Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna salientou que era necessário 

propiciar a reativação das faixas de sinalização deste município. Em seguida, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), no tempo da liderança do seu partido, 

congratulou os enfermeiros e disse que permaneceria defendendo a categoria e demais 

profissionais da área da saúde, os quais se dedicavam ao cuidado à população. Declarou sua 

felicidade pelo Dia do Enfermeiro, mas ressaltou que não poderia deixar de comentar sobre 

os problemas enfrentados pela categoria. Destacou que os enfermeiros lutavam pela 

alteração da carga horária de trabalho e do piso salarial ao expor que a categoria deveria ser 

reconhecida e valorizada. Indagou o que seria da saúde sem os enfermeiros. Destacou, por 

fim, a necessidade de elaborar uma Moção para apoiar a aprovação do Projeto de Lei nº 

2.564 e conclamou seus pares para também apoiarem a causa. Na sequência, o 

parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) destacou que os enfermeiros 

deveriam ser reconhecidos, assim como os docentes, e mencionou os obstáculos 

enfrentados pelo Prefeito Municipal em meio à crise econômica. Declarou que, diante da 

situação do país, a Mesa Diretiva desta Casa decidiu, no mês de janeiro, reduzir os salários 

dos parlamentares. Salientou que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana enfrentava 

inúmeras dificuldades. Registrou que pertencia à base governista, no entanto, permaneceria 

expondo suas opiniões. Em seguida, conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e 

declarou que este deveria se sensibilizar com a situação do esporte em meio à pandemia. 

Relatou que não acreditava na possibilidade de haver o que se denomina como terceira 

onda da pandemia. Externou que era necessário liberar a prática de esportes neste 

município. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) transferiu seu tempo de 

discurso ao orador à tribuna. Dando continuidade, o parlamentar José da Costa Correia 

Filho (PATRI) destacou que a população feirense desejava retomar a prática de esportes 

coletivos, adotando as medidas de prevenção à Covid-19. Relatou que, ao discursar, fazia 

exposição das necessidades do povo e salientou que o Prefeito Municipal deveria se atentar 

às demais situações ocorridas neste município e não apenas à pandemia. Declarou que 

esperava pelas respostas do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho no que concerne à 

liberação dos campos destinados à prática de esportes. Em aparte, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM). Prosseguindo, o orador à tribuna declarou que era possível haver a realização 

dos jogos do campeonato baiano. Em seguida, registrou que, neste dia, às cinco da manhã, 

esteve nas obras da localidade denominada como Beira Riacho para fiscalizá-las. Expôs 

que não via matérias relacionadas a si no site desta Casa. Declarou que não tinha medo de 

dialogar com seus eleitores e expôs a importância de permanecer lutando para garantir 
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melhorias ao povo. Ao concluir seu pronunciamento, congratulou o Governo do Estado por 

ter garantido a vacinação dos policiais na campanha de combate à Covid-19. Logo após, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) destacou que concordava com o parlamentar que lhe 

antecedeu à tribuna no que concerne à reabertura das praças e campos esportivos. Declarou 

que era possível garantir tal ação mantendo as medidas de prevenção ao coronavírus. 

Exprimiu que muitas pessoas cobravam pela reabertura das praças e campos deste 

município para praticar esportes e destacou que isto se relacionava não apenas ao lazer dos 

cidadãos, mas também à saúde. Mencionou que bares e restaurantes se encontravam abertos 

neste município e conclamou o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Saúde, 

senhor Marcelo Moncorvo Britto, para viabilizarem a reabertura das praças e campos 

esportivos. Salientou, ainda, que a prefeitura investia na construção de praças e demais 

equipamentos públicos de modo a garantir benfeitorias à população e incentivar a prática de 

esportes. Por fim, expôs que o governo municipal propiciará a construção de uma praça no 

povoado de Mantiba e salientou que a obra era oriunda de uma parceria com o Deputado 

Federal José Nunes. Posteriormente, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

congratulou os enfermeiros e mencionou a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) ao expor que seus pares apoiariam a aprovação do Projeto de Lei nº 2.564. 

Salientou que, no entanto, não concordaria com os parlamentares que lhe antecederam à 

tribuna no que concerne ao retorno das práticas esportivas nas praças e campos municipais. 

Destacou que estas poderiam ocorrer de maneira desordenada. Em aparte, o edil José da 

Costa Correia Filho (PATRI). Dando continuidade, o orador à tribuna disse que o futebol, 

por exemplo, se configurava em um esporte de contato constante e que, para liberar a 

prática deste, seria necessário que ao menos setenta por cento da população estivesse 

vacinada. Declarou que o Brasil vacinara apenas treze por cento da população enquanto o 

Chile, no mesmo período, garantiu a vacinação de trinta e nove por cento dos cidadãos. 

Destacou que o Presidente Jair Messias Bolsonaro não tomou as providências necessárias 

para comprar as vacinas. Ao tecer suas considerações finais, ressaltou que a prática 

individual de esportes se encontrava liberada, no entanto, ainda havia preocupação com a 

prática de esportes coletivos. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes (DEM) registrou as mudanças ocorridas na liderança do partido Democratas nesta 

Casa e expôs que os edis Luiz Augusto de Jesus (DEM) e José Marques de Messias (DEM) 

seriam, respectivamente, líder e vice-líder do partido supracitado. Em Pela Ordem, o edil 

José da Costa Correia Filho (PATRI) solicitou que seus pares fossem consultados sobre a 

possibilidade de supressão do Grande Expediente para votação dos Requerimentos 

pautados na Ordem do Dia da presente Sessão. Neste momento, o primeiro Vice-
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Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, consultou o plenário sobre a possibilidade de 

supressão do Grande Expediente, o que foi acatado por unanimidade dos parlamentares 

presentes. Em seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), em tempo cedido pelo 

vereador Emerson Costa dos Santos (DC), declarou que trataria sobre uma iniciativa 

conjunta dos vereadores da oposição nesta Casa ao mencionar os vereadores Silvio de 

Oliveira Dias (PT) e Ivamberg dos Santos Lima (PT). Relatou que o transporte público 

coletivo em Feira de Santana era um problema crônico e destacou que, desde o início do 

período legislativo, tratara sobre a referida questão. Declarou que parte dos Requerimentos 

de sua autoria pautavam-se no cenário caótico do transporte coletivo, algo com o qual a 

população feirense convivia de maneira forçada. Ressaltou que tal cenário fora agravado 

devido à pandemia e mencionou a superlotação dos ônibus. Destacou que encaminhara à 

Prefeitura proposições e Requerimentos e registrou que, no entanto, o governo municipal 

não prestara os devidos esclarecimentos e continuava permitindo que o sistema de 

transporte coletivo funcionasse como vetor de transmissão da Covid-19. Mencionou a 

possibilidade de greve, por tempo indeterminado, a qual foi anunciada pelo Sindicato dos 

Rodoviários devido ao atraso nos pagamentos dos salários dos profissionais. Disse que, por 

conta desta situação, ingressou com uma representação no Ministério Público Estadual e 

salientou que, na terça-feira da semana anterior, reuniu-se com a promotoria do município 

para que as providências necessárias fossem adotadas. Expôs que a referida representação 

tinha por objetivo cobrar os resultados da auditoria contratada no ano de dois mil e dezoito, 

a qual tinha seis meses de prazo e custara o valor de setecentos e noventa e sete mil reais. 

Expôs que, ainda hoje, não se conhecia os resultados da auditoria mencionada. Destacou 

que, na referida reunião, também ficara determinado que os resultados das etapas da 

auditoria deveriam ser apresentados à sociedade. Por fim, externou que a Prefeitura 

Municipal de Alagoinhas rompeu um contrato devido ao descumprimento deste e salientou 

que esta Casa deveria adotar as devidas providências ao mencionar que uma nova comissão 

parlamentar de inquérito (CPI) deveria ser instaurada para tratar sobre a situação do 

transporte coletivo em Feira de Santana. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, 

em seguida, o transferiu ao primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Na 

sequência, o parlamentar José Marques de Messias (DEM), no tempo da liderança do 

partido, congratulou os enfermeiros, bem como os demais profissionais da área de saúde, 

pelo trabalho prestado à sociedade. Em seguida, declarou que foi procurado pelos 

habitantes do distrito de Humildes, os quais conversaram consigo a respeito do aumento do 

índice de violência na zona rural. Conclamou os policiais da 67ª Companhia Independente 
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da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) e o Major Hilton Brandão Lobão para que mais 

viaturas sejam disponibilizadas de modo a evitar os assaltos que têm ocorrido no referido 

distrito. Mencionou que a população estava sofrendo com a situação. Em aparte, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna 

declarou que continuaria cobrando pela atuação da Polícia Militar no referido distrito. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) declarou que a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) seria homenageada por esta Casa, com um buquê de 

flores, pelo Dia do Enfermeiro. Neste momento, o segundo Vice-Presidente deste 

Legislativo, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) informou que, 

neste dia, Feira de Santana recebia um representante do Ministério da Defesa para tratar 

sobre um projeto de articulação da Defesa Civil Municipal, da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS) e da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF). 

Em seguida, solicitou se ausentar da presente Sessão para participar de uma reunião com o 

referido representante. Destacou que tal projeto era de extrema importância porque 

concedia destaque a Feira de Santana. Logo após, a solicitação foi autorizada pelo segundo 

Vice-Presidente deste Legislativo. Em seguida, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias 

(PT) congratulou os enfermeiros e mencionou a importância destes profissionais para a 

sociedade. Destacou que, por meio do sistema único de saúde (SUS), a categoria tivera o 

devido reconhecimento e expôs que muito ainda precisava ser feito. Declarou, ainda, que o 

SUS deveria ser valorizado. Na sequência, discorreu que os servidores públicos municipais 

de Feira de Santana estavam, há vários dias, sem atendimento médico tendo em vista a 

suspensão dos serviços por parte da Unimed. Relatou que a Prefeitura Municipal deveria 

assumir a responsabilidade da situação ao investigar, acompanhar, verificar e garantir o 

atendimento médico dos servidores. Declarou que, nos últimos dias, foi possível perceber a 

situação de abandono dos servidores que se encontravam em tratamento. Indagou o porquê 

de a Prefeitura Municipal repassar os recursos financeiros para que uma corretora realize os 

pagamentos à Unimed. Por fim, registrou que era necessário lembrar-se da saúde dos 

servidores públicos municipais. Logo após, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

congratulou os enfermeiros pelo trabalho prestado por estes, sobretudo em tempos de 

pandemia, à sociedade e mencionou a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB). Externou que a Sessão Ordinária da próxima quinta-feira será transformada em 

Sessão Especial, a partir das nove horas, para discutir questões relativas à agricultura e a 

potencialização desta em Feira de Santana. Declarou que, na Sessão Especial, especialistas 

e profissionais irão discorrer sobre o assunto e citou que a Presidente do Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais, senhora Conceição Borges, representantes da Secretaria da 

Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia e da Agência 

Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), além de demais envolvidos na 

agricultura municipal, se encontrariam presentes na referida Sessão. Externou que a Sessão 

Especial visava garantir o fortalecimento da agricultura neste município e citou a 

importância dos distritos feirenses. Ao concluir seu discurso, registrou que o poder público 

deveria se atentar às necessidades da zona rural. Na sequência, o vereador Flávio Arruda 

Morais (PSB) congratulou a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) 

pelo Dia do Enfermeiro e disse que, no dia seguinte, o transporte público não irá operar em 

Feira de Santana devido à falta de pagamento dos rodoviários. Indagou para onde ia o 

dinheiro relativo às passagens de ônibus e destacou que esta, neste município, era uma das 

mais altas do país. Mencionou o valor da passagem do transporte coletivo em Salvador. 

Salientou que quem mais sofria com a situação era a população. Em seguida, agradeceu ao 

Coronel Nilton Paixão, o qual atendera à sua solicitação para disponibilizar uma viatura ao 

bairro Feira X. Declarou, por fim, que os habitantes do bairro Feira X estavam sofrendo 

com os inúmeros assaltos na região, de modo que lhe cobravam por mais policiamento. 

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

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o edil Valdemir da Silva Santos 

(PV) congratulou os enfermeiros por este dia e mencionou os profissionais da categoria que 

pertenciam à sua comunidade cristã. Destacou a importância da atuação destes profissionais 

na sociedade, inclusive em meio à pandemia, e registrou a dedicação da categoria para 

salvar vidas. Destacou que o reconhecimento e a valorização dos profissionais supracitados 

eram de extrema importância. Em seguida, mencionou a presença do senhor Maurício 

Freitas, estudante de ciência política, na galeria desta Casa. Externou, por fim, o 

profissionalismo deste. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio 

de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Durante a Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 

056/2021, de autoria do edil Emerson Costa dos Santos. Em Pela Ordem, o autor da 

proposição informou que retornara ao Plenário. Em votação à matéria supracitada, esta foi 

aprovada por maioria com dez votos favoráveis, votos contrários dos parlamentares José da 

Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Valdemir da 

Silva Santos, Petrônio Oliveira Lima e abstenção da vereadora Eremita Mota de Araújo. 

Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 736/2021, de iniciativa do parlamentar 

Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus apresentou 

Emenda ao referido Projeto. Sendo assim, baixaram-se as comissões. Em discussão única, 
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o Projeto de Resolução nº 737/2021, de lavra da Comissão Especial de Combate ao 

Covid-19, o qual, em discussão, franqueou-se a palavra ao edil Ivamberg dos Santos Lima. 

Em aparte, o vereador José da Costa Correia Filho. Em seguida, ainda em discussão, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador Luiz Augusto de Jesus. Em aparte, os 

vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Ivamberg dos Santos Lima. Neste 

momento, a presente Sessão foi suspensa por cinco minutos e, em seguida, reaberta. Em 

Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa declarou que, no dia anterior, seis pessoas 

foram vitimadas pela Covid-19 e registrou que a aprovação da matéria supracitada era 

importante para o município. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade à discussão do 

referido Projeto, o vereador Luiz Augusto de Jesus retomou seu pronunciamento. Em 

aparte, o vereador José da Costa Correia Filho. Neste momento, o Presidente desta Casa 

consultou os parlamentares quanto à possibilidade de o tempo destinado ao 

pronunciamento, em discussão, ser reduzido para cinco minutos. Logo após, ainda em 

discussão, franqueou-se a palavra aos edis Jhonatas Lima Monteiro e Jurandy da Cruz 

Carvalho. Na sequência, o edil Jurandy da Cruz Carvalho solicitou que a referida matéria 

fosse adiada de pauta por duas Sessões, o que foi aprovado por unanimidade dos 

parlamentares presentes. Neste momento, o Presidente informou que a referida matéria 

retornaria à Ordem do Dia após as Comissões exararem os Pareceres. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho solicitou que o Requerimento nº 115/2021 fosse 

colocado em pauta na presente Ordem do Dia. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira informou que o referido Requerimento seria votado nesta 

Sessão tendo em vista que a Sessão Especial, proposta para tratar sobre a agricultura em 

Feira de Santana, ocorreria no dia seguinte. Em votação única, o Requerimento nº 

115/2021, de iniciativa do edil Jurandy da Cruz Carvalho, o qual, em votação, franqueou-se 

a palavra ao autor. Em seguida, a proposição foi aprovada por unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que os 

parlamentares fossem consultados quanto à possibilidade de realizar votação em bloco dos 

Requerimentos nºs 071/2021, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira Lima; 092 e 096/2021, 

de lavra do edil Valdemir da Silva Santos e nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 

085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 100, 102, 103 e 104/2021, todos de 

lavra do vereador José Marques de Messias. Em consulta ao plenário, a votação em bloco 

dos referidos Requerimentos foi aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que o Requerimento nº 

071/2021 ganhasse destaque em votação. Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Ferreira 
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Dias solicitou que os Requerimentos nºs 072, 073 e 074/2021, todos de sua autoria, também 

fossem votados em bloco. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio Oliveira Lima agradeceu 

ao edil Edvaldo Lima dos Santos pela iniciativa de solicitar destaque, em votação, ao 

Requerimento nº 071/2021. Na sequência, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que 

o Requerimento nº 075/2021, de sua autoria, também fosse votado em bloco. Em seguida, o 

edil Luiz Augusto de Jesus solicitou destaque, em votação, à referida proposição, o que foi 

aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, indagou se o parlamentar Flávio Arruda Morais 

desejava que os Requerimentos nºs 099 e 105/2021, de sua autoria, também fossem votados 

em bloco, o que foi acatado pelo autor. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

solicitou destaque, em votação, aos Requerimentos nºs 099 e 105/2021, o que, em consulta 

ao plenário, foi rejeitado por maioria dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o 

vereador Flávio Arruda Morais informou que os Requerimentos nºs 099 e 105/2021 

possuíam o mesmo teor. Desse modo, o Requerimento nº 105/2021 foi arquivado.  Sendo 

assim, em votação única, os Requerimentos nºs 072, 073 e 074/2021, de lavra do 

parlamentar Luiz Ferreira Dias; 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 

088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 100, 102, 103 e 104/2021, todos de lavra do 

vereador José Marques de Messias; 092 e 096/2021, ambos de iniciativa do vereador 

Valdemir da Silva Santos, e 99/2021, de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais, os 

quais, em votação, foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Em 

votação única, o Requerimento nº 071/2021, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira Lima, 

o qual, em votação, franqueou-se a palavra ao parlamentar Edvaldo Lima dos Santos. Em 

Pela Ordem¸ o vereador Petrônio Oliveira Lima solicitou discursar em votação ao 

Requerimento supracitado. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou 

discursar em votação ao referido Requerimento. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos declarou que seria contrário à aprovação do referido Requerimento. Prosseguindo 

com a votação, concedeu-se oportunidade de discurso aos parlamentares Petrônio Oliveira 

Lima, Silvio de Oliveira Dias, Jurandy da Cruz Carvalho, Valdemir da Silva Santos e 

Jhonatas Lima Monteiro. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse que os 

mais massacrados na história brasileira foram os indígenas e, ainda assim, ninguém os 

homenageava. Ainda em votação ao Requerimento mencionado, franqueou-se a palavra aos 

edis Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima referiu-se ao vereador Edvaldo Lima dos Santos ao dizer que 

defendia Jesus Cristo. Dando continuidade à votação do referido Requerimento, franqueou-

se a palavra ao parlamentar José da Costa Correia Filho. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 
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Lima dos Santos destacou que seria contrário ao Requerimento nº 071/2021 e mencionou o 

discurso do edil José da Costa Correia Filho. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro declarou que os parlamentares, sistematicamente, solicitavam Pela Ordem. Em 

seguida, relatou que solicitou à Mesa Diretiva, na semana anterior, a realização de um 

inventário referente às pendências da Prefeitura Municipal para com este Legislativo no que 

concerne à resposta aos Requerimentos e Ofícios. Indagou se isto fora realizado. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, informou que a Prefeitura 

Municipal não prestara os devidos esclarecimentos até o presente momento. Em Pela 

Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima solicitou que as medidas cabíveis fossem 

adotadas diante da situação. Dando continuidade à votação do Requerimento nº 071/2021, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Pedro Cícero Marcenio Silva. Em seguida, o 

Requerimento nº 071/2021 foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes, tendo 

voto contrário do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em votação única, o Requerimento nº 

075/2021, de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual franqueou-se a 

palavra, em votação, aos parlamentares Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira 

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

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de 

Jesus solicitou que a denúncia feita pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa constasse em 

Ata, o que não foi acatado pela segunda Secretária. Dando continuidade à votação do 

referido Requerimento, concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador Fernando Dantas 

Torres. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho solicitou discursar em votação 

ao Requerimento supracitado. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, franqueou-se a palavra 

aos edis José da Costa Correia Filho e Silvio de Oliveira Dias. Logo após, em votação, o 

Requerimento nº 075/2021 foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes, tendo 

voto contrário do edil Luiz Augusto de Jesus e abstenções dos parlamentares Fabiano 

Nascimento de Souza, Ronaldo Almeida Caribé, Valdemir da Silva Santos e Jurandy da 

Cruz Carvalho. Em Questão de Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que a 

denúncia feita pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa constasse em Ata. Na sequência, 

o Presidente desta Casa informou que acataria a decisão da segunda Secretária>. Neste 

momento, o Presidente deste Legislativo informou que a Sessão Ordinária da próxima 

quinta-feira será transformada em Sessão Especial, a partir das dez horas, tendo por 

objetivo discutir questões relativas à agricultura em Feira de Santana. Esgotado o tempo 

regimental, o Presidente desta Câmara, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a 

presente Sessão, às doze horas e quarenta e quatro minutos, sendo convocada outra para 
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amanhã, dia treze de maio do ano em curso, à hora regimental, sem pauta prévia. 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.       

 


