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Ata da 76ª 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 31 de agosto de 2021. 

 

  Aos trinta e um dias  do mês de agosto 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 septuagésima sexta Sessão 

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

qual, a exceção do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, compareceram os vereadores Edvaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano do 

Nascimento Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos 

Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, 

Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Silvio de Oliveira Dias, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a 

presente Sessão e convidou o edil Ivamberg dos Santos Lima, para assumir a primeira 

Secretaria, ad hoc. A seguir solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes. Dando prosseguimento o vereador Silvio de Oliveira Dias, na direção dos 

trabalhos, solicitou ao primeiro Secretário, ad hoc, vereador Ivamberg dos Santos Lima, 

que procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que 

vão a seguir:< Indicações nºs 1908 a 1931/2021, de autoria dos vereadores Petrônio 

Oliveira Lima, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luiz Augusto de Jesus, Valdemir da 

Silva Santos, Jhonatas Lima Monteiro e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Moção nº 

175/2021, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira Lima. Correspondências: Ofício nº 

280/2021, datado do dia 25 de agosto do ano em curso e assinado eletronicamente pelo Sr. 

Paulo Cesar Nogueira Fernandes, Coordenador da Presidência da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia-CONDER, encaminhando a esta Casa Nota 

Técnica e Relatório Fotográfico com os devidos esclarecimentos acerca da solicitação de 

providências em relação à rede de esgotamento sanitário, recuperação de calçamento e 
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remoção de entulho no Bairro da Rocinha, no Município de Feira de Santana. Ofício nº 

14/2021, datado do dia 24 de junho do corrente ano e assinado pela Iyalaxé Juçara Lopes, 

Coordenadora Nacional do Grupo Mulheres de Axé do Brasil-MAB, solicitando a esta Casa 

o espaço da Tribuna Livre, para que a supracitada senhora possa se pronunciar quanto a 

ações de intolerância religiosa cometidas nesse espaço que tem a função de demandar ações 

do povo. Ofício nº 01/2021, datado do dia 24 de agosto do ano em curso e assinado pela 

Sra. Maria Conceição Araújo Bispo, Presidente da Associação Feminina do Feira X, 

solicitando o uso da Tribuna Livre para abordar sobre o trabalho social desenvolvido pela 

referida associação. Ofício.Procon nº 090/2021, datado do dia 18 de agosto do corrente ano 

e assinado pelo Sr. Antonio Maurício Santana de Carvalho, Superintendente da 

Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, encaminhando a esta 

Egrégia Casa Balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de julho de 2021. 

OF.SMT/nº 104/2021, datado do dia 25 de agosto do ano em curso e assinado pelo Sr. 

Cleudson Santos Almeida, Diretor Superintendente da Superintendência Municipal de 

Trânsito-SMT, encaminhando para apreciação dessa Egrégia Casa a documentação relativa 

a Receita e Despesa da referida Superintendência, referente ao mês de julho/2021. 

OF.FHFS nº 301/2021, datado do dia 26 de agosto do corrente ano e assinado pela Sra. 

Gilberte Lucas, Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana-FHFS, 

encaminhando para este Legislativo o Balancete mensal e relatórios relativos à Receita e 

Despesa, referente ao mês de julho de 2021, da supracitada fundação>. Durante a leitura do 

Expediente o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres assumiu a direção da 

Mesa. Em Pela Ordem o edil José da Costa Correia Filho requereu a retirada de pauta do 

Projeto de Lei nº 124/2021, de sua autoria. Em consonância com o Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres compôs 

uma comissão formada pelos edis Edvaldo Lima dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima e 

Jurandy da Cruz Carvalho a fim de conduzir ao Plenário a advogada Lorena Peixoto 

Oliveira para fazer uso da Tribuna Livre, conforme Ofício nº 039/2021 da Ordem dos 

Advogados do Brasil - 01ª Subseção – Feira de Santana - Bahia, datado de 20 de agosto de 

2021, protocolizado no dia 24 de agosto de 2021 e assinado pelo seu presidente, o 

advogado Raphael Pitombo. Assumindo a Tribuna a advogada Lorena Peixoto Oliveira, 

Presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB Subseção Feira de Santana, inicialmente saudou a todos e passou a fazer 

pronunciamento acerca do “Agosto Lilás” que tem por objetivo enaltecer a importância da 

conscientização pelo fim da violência contra a mulher e o papel da OAB neste cenário de 

combate e educação da sociedade contra a violência de gênero. Disse que o lugar de mulher 
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é onde ela quiser estar e que a Comissão da Mulher está massificando a divulgação da 

importância do tema em pauta e passou a fazer um histórico sobre a trajetória de Maria da 

Penha que se transformou no ícone de referência acerca da legislação que trata dos crimes 

contra a mulher. Traçou um histórico acera das conquistas das mulheres ao longo da 

história. Finalizou seu pronunciamento conclamando a necessidade de uma proteção geral e 

indistinta com uma mudança de cultura que proteja, enalteça a importância da mulher e 

promova a igualdade de gêneros. A seguir o Presidente desta Casa, vereador Fernando 

Dantas Torres, parabenizou a oradora, registrou a presença do advogado Raphael Pitombo e 

colocou esta Casa à disposição da OAB sempre que for necessário. Em Pela Ordem a 

vereadora Eremita Mota de Araújo parabenizou a advogada Lorena Peixoto Oliveira, 

ressaltando que ficou muito emocionada com o pronunciamento da mesma que, na sua 

opinião, foi um dos mais consistentes realizados nesta Casa Legislativa.  Em seguida o 

Presidente Fernando Dantas Torres convidou os líderes partidários a efetuarem as suas 

inscrições. No momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias em Pela 

Ordem o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes informou que o tempo do seu 

partido será utilizado pela colega Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em seguida, o 

vereador Emerson Costa dos Santos (DC) tentou abrir os olhos do Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho para a questão da mobilidade em Feira de Santana, salientando que 

os viadutos estão sendo duplicados sem a realização de canteiros centrais a fim de poupar 

vidas e é inadmissível que os vereadores desta Casa não façam nada. Destacou que 

apresentará uma Indicação sobre o tema e disse que esperava ser atendido. Declarou que 

fará uma Carta Aberta na defesa de que seja construído um canteiro central no viaduto da 

Avenida Fraga Maia, uma vez que não foi feito na Avenida Nóide Cerqueira. Relatou que 

viadutos são necessários para o progresso da região, assim como a vida das pessoas é 

essencial, portanto deve ser levada em consideração nos estudos de execução de obras que 

envolvam questões de mobilidade. Lembrou alguns cidadãos que morreram nos 

supracitados locais. Salientou que obras foram realizadas sem o diálogo com a sociedade e 

afirmou que a imprensa também deveria cobrar. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Na 

sequência, o edil Fernando Dantas Torres (PSB) mencionou o que bar do vereador Flávio 

Arruda Morais está sendo perseguido, uma vez que foi autuado mais uma vez, e ressaltou 

que estamos vivendo uma “ditadura”. Declarou ter ficado surpreso com uma matéria 

veiculada em um Blog que, em suas palavras, ninguém lê, o qual apresentava três processos 

contra si referentes aos anos de 2012, 2013 e 2018 e um Inquérito que se encontrava em 

segredo de Justiça. Externou que o Supremo Tribunal Federal (STF) não o transformou em 
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processo porque não encontrou indícios que justificassem tal ação, esclarecendo que todos 

foram devidamente arquivados. Afirmou que uma empresa que prestou serviços ao seu 

gabinete enquanto era Deputado se “enrolou”, mas que, ao tomar conhecimento da 

situação, imediatamente foi desligada. Destacou que os fatos apresentados são mentiras e 

que os dois jornalistas que elaboraram a matéria não possuíam idoneidade para falar sobre 

ele. Desafiou o Prefeito Municipal a discutir sobre o seu processo e o dele ao afirmar que 

“ladrão” era ele por ter ido para o presídio dentro de uma viatura. Informou que foi detido 

apenas uma vez na sua vida e que foi justamente por defender os trabalhadores. Voltou a 

discorrer que nunca foi preso como ladrão, bem como outros deputados dessa cidade, 

exceto o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Disse que é honesto, anda corretamente e 

é sério, mas os dois jornalistas tentaram ofender e atacar a sua imagem. Em Aparte, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador presente 

na Tribuna disse que ficava feliz por tentar combater os jornalistas “malfeitores” e ressaltou 

que os seus processos que foram arquivados diziam respeito a impostos que foram 

devidamente pagos e arquivados. Em seguida, falou que estava no meio político há mais de 

vinte anos e desafiou Colbert Martins “donos dos porcos” a debater sobre o assunto, pois 

ladrão e presidiário é o Prefeito. Afirmou que uma empresa do porte da sua pode vir a ter 

alguns problemas, mas que procura andar sempre correto, ressaltando que já recebeu muitas 

propostas “indecentes”, mas que anda no seu caminho reto e sério. Afirmou que está aqui 

para combater malfeitores.  Disse que os seus processos não diziam respeito à “dinheiro na 

cueca”, mas a impostos, que tem uma carga alta neste país, e que a Polícia Federal e o 

Ministério Público Federal mandavam prender ladrões, não homens de bem. Citou os 

políticos João Durval, Otto Alencar, Jacques Wagner e Rui Costa como homens de bem. 

Disse que a imprensa local sequer noticiou, exceto a Rede Globo, no Jornal Nacional e no 

Jornal da Globo, que o ex-Deputado Colbert foi conduzido à prisão, e que ninguém é preso 

sem causa.  Desafiou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho a debater sobre os processos 

de ambos. Neste momento, o Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

questionou até quando a população de Feira de Santana vai pagar e sofrer pela 

incompetência da atual gestão municipal. Falou sobre o valor das passagens do Transporte 

Público, ressaltando buscar um equilíbrio que é inviável.  Disse que a Empresa Rosa não 

inclui mais Feira de Santana na sua rota de ação e questionou se esta empresa abandonará 

suas atividades neste município e que causará um colapso no transporte público municipal. 

Defendeu uma reflexão acerca da retirada dos ônibus de circulação. Destacou a 

incompetência do Poder Executivo em administrar a mobilidade urbana em Feira de 
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Santana. Finalizou afirmando que o povo elegia, mas também tirava do poder. Dando 

continuidade, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) discordou das 

palavras do vereador Fernando Dantas Torres e afirmou que Feira de Santana aprovava o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e disse que as coisas estão complicadas nesta Casa. 

Disse que estava cumprindo “firme e forte” com seu mandato, mas era “atropelado”, pois 

os seus direitos estavam sendo tolhidos, enquanto outros tem seus direitos plenamente 

assegurados. Salientou a sua satisfação em vir trabalhar e em seguida, falou sobre o 

nepotismo cruzado ao mencionar que fará uma queixa no Ministério Público Estadual. Por 

fim, disse que este Parlamento está uma vergonha e que não será mais candidato. Em Pela 

Ordem, o edil José da Costa Correia Filho conclamou os vereadores licenciados a voltarem 

para esta Casa a fim de defender o Governo Municipal. Logo após, o parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que foi o atual Governo Municipal que colocou os 

vereadores para depor no Ministério Público Estadual. Abordou a questão do encerramento 

das atividades da Empresa de Transportes Santana, que atuava há mais de oitenta anos 

nesta cidade, e referiu-se, em especial, aos desempregados, pais e mães de família, ao 

afirmar que tudo isto era fruto das ações dos Governos Municipal e Estadual que fecharam 

as portas das empresas durante a pandemia. Falou que o Governo Municipal era fracassado 

e estava infestado de “macumbeiros” ao invés de adorar a Deus. Destacou que o Poder 

Executivo está perdido, nas trevas, e não sabe para onde ir e se colocou à disposição do 

governo para orar pelo Prefeito. Criticou o atual transporte público municipal e salientou 

que fará uma oração para Deus restaurar a visão espiritual do Prefeito Municipal, que 

“virou as costas” para Ele. Informou que colocaram um “vodu” cheio de alfinetes na porta 

de sua residência e relatou que o jogou fora e satanás foi embora naquele dia. Externou que 

é fiel a Deus, sua família e a Feira de Santana e que não teme a nada. Encerrou seu 

pronunciamento afirmando que é um profeta desta cidade e que está aqui para lutar, junto 

com o Presidente desta Casa, pois é fiel a Deus. Na sequência, o edil Flávio Arruda 

Morais (PSB) parabenizou e exaltou os bons e verdadeiros profissionais da imprensa, em 

especial os que cobrem as Sessões desta Casa. Em seguida, passou a criticar um 

“blogueirinho desclassificado, falido, descompreendido e desmoralizado” que anda 

denegrindo sua imagem e idoneidade. Disse que não tinha seu nome envolvido em 

falcatruas e que ele não foi “laranja” da COF Saúde que protagonizou um dos maiores 

escândalos financeiros desta cidade, com desvio de mais de cem milhões da saúde pública. 

Afirmou que o esse jornalista deveria ser excluído da classe. Declarou que não admitia ser 

chamado de moleque e apresentou um “dossiê” sobre o referido “blogueiro” e salientu que 

este recebia dinheiro público e de outras instituições para defender o Prefeito Municipal. 
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Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) e Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB). Dando continuidade ao pronunciamento, o orador à tribuna informou que 

elaboraria um Requerimento para questionar a relevância que o blog possuía para receber 

tanto dinheiro público. Defendeu os profissionais que fazem jornalismo imparcial e sério 

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

chamou a atenção do Secretário Municipal da SEPREV, senhor Moacir Lima, afirmando 

que nunca subiu à tribuna para defender bandido e ladrão, mas defendia pai de família 

trabalhador que estava sendo perseguido pelo Rapa, por ordem do Prefeito Municipal. 

Disse que a próxima eleição estava próxima e queria ver se o Prefeito teria coragem de 

angariar votos para os seus candidatos a deputados. Afirmou que estava nesta Casa para 

defender o cidadão e questionou quais eram as pessoas que apoiavam o Rapa. Declarou que 

elaborará um Projeto de Lei para acabar com o Rapa em Feira de Santana, tendo a certeza 

que terá a assinatura dos “onze” vereadores. Finalizou afirmando que estará aqui para 

defender sempre os mais necessitados. Neste momento, a segunda Secretária deste 

Legislativo, parlamentar Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que a crítica ao erro não 

poderia fazer com que outro fosse cometido. Falou que existe incompetência administrativa 

por parte do Poder Executivo Municipal, lembrando que tem a “digital” do ex-prefeito José 

Ronaldo na origem desses males, mas que seus pares não poderiam ir à Tribuna, no ensejo 

de criticar o governo, para falar sobre determinadas práticas religiosas de matriz africana. 

Mencionou que a liberdade de expressão não concedia licença para desrespeitar qualquer 

grupo religioso, até porque quem paga o salário de todos aqui não é nenhum grupo 

religioso, mas o cidadão e a cidadã de diversas crenças de maneira geral. Destacou que o 

Estado é laico e que o espaço público não deve ser utilizado por qualquer religião. 

Informou que, neste momento, estava sendo realizado um ato público em defesa dos 

comerciantes da Rua Marechal Deodoro, defendeu a discussão para resolver a questão e 

solicitau licença da presente Sessão para acompanhar o supracitado ato. Convidou seus 

pares a lhe acompanharem. Em Pela Ordem¸ o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

transferiu seu tempo de discurso ao edil Luiz Augusto de Jesus (DEMOCRATAS). Logo 

após, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEMOCRATAS) criticou o uso da Tribuna 

desta Casa para fazer ofensas pessoais e defendeu a gestão do Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho ao destacar que este tem realizado diversas obras nesta cidade. Lembrou que o 

colega Edvaldo Lima apoiou o Governo Municipal por muito tempo e hoje age acusando o 

Prefeito Municipal. Passou a discorrer sobre a atuação da Superintendência Municipal e 

Obras e Manutenção (SOMA) ao listar as obras que estavam sendo executadas atualmente 
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na zona rural e em diversos bairros desta cidade. Anunciou que Feira de Santana era a única 

cidade do Brasil em que o Projeto relativo ao Fundeb foi reprovado, prejudicando a 

melhoria da educação nesta cidade.  Exteriorizou que o Prefeito Municipal trabalhava 

muito, sendo destaque nas ações de prevenção a Covid. Destacou as contundentes ações 

que o Governo Municipal vem adotando para evitar a proliferação da variante Delta, em 

especial no Distrito de Maria Quitéria, a fim de combater a Covid. Criticou as pessoas que 

não utilizam as máscaras de proteção e a superlotação de bares da cidade sem obedecer o 

devido protocolo. Disse que não é contra a abertura de bares e comércio, mas que a ação de 

alguns pode prejudicar a muitos, pois o vírus não acabou.  Salientou que o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho trabalha muito por Feira de Santana, tem Deus no coração e é 

católico. Em seguida, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) disse que a Prefeitura 

Municipal passa por vários problemas de gestão, de planejamento e sempre os denuncia 

diariamente nesta Casa, mas que não há como aceitar misturar os assuntos administrativos e 

políticos com religião, disseminando o ódio, a intolerância e a discriminação. Falou que 

jamais se calará diante desse fato. Afirmou ser católico e respeitar todas as religiões e não 

aceitará que, neste Legislativo, se discrimine qualquer religião, qualquer que seja. Destacou 

que todas as religiões acreditam em Deus e falam de amor, pois Jesus Cristo representa 

amor, compaixão e acolhimento. Salientou que inadmissível misturar política com religião 

a fim de disseminar o ódio. Citou o exemplo do Afeganistão o que se transforma em uma 

teocracia, que justifica a tragédia e o terror em nome da religião. Criticou as discriminações 

de gênero e mencionou o um alto servidor do Governo Federal e o senhor Roberto 

Jefferson que disseminam a intolerância racial e a homofobia. Finalizou dizendo que Jesus 

é amor, tolerância e acolhimento. Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) 

registrou a presença da Comissão Quilombola Lucas da Feira e desejou boas-vindas a 

todos. Em Pela Ordem, os vereadores Silvio de Oliveira Dias (PT), Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) e Ivamberg dos Santos Lima (PT) solicitaram liberação para 

acompanharem o ato público que está sendo realizado pelos feirantes da Ria Marechal 

Deodoro, o que foi prontamente atendido pela vereadora Eremita Mota de Araújo que 

dirigia os trabalhos da Mesa. Na sequência, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB) lembrou que foi eleita para defender o povo e fiscalizar os atos do 

Executivo e que é apartidária no que diz respeito a defesa da população, pois 

independentemente de partido político o mandato lhe pertence. Disse que foi eleita pelo 

MDB, mas que tem a sua posição política, que foi eleita pelo povo e é cobrada pelo mesmo, 

portanto está aqui para militar pela população.  Elogiou o trabalho de excelência executado 

pelo senhor João Vianey, afirmou que não estava defendendo um lado, mas tendo 
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posicionamento. Disse que não se calaria em defesa do povo de Feira de Santana e do 

empoderamento da mulher. Externou que, independentemente do posicionamento político, 

deve existir o discernimento. Relatou que era apartidária no que diz respeito à defesa da 

população. Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA). Logo após, a 

presente Sessão foi suspensa por cinco minutos. Reaberta a Sessão, em Pela Ordem, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho solicitou constar em Ata sua insatisfação acerca do momento 

destinado a cada parlamentar durante o Horário das Lideranças e solicitou que a Mesa 

Diretiva se atentasse à situação. Em resposta, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando dos trabalhos, disse que este assunto deve ser conversado com o Presidente 

Fernando Torres. Em Pela Ordem, os edis Petrônio Oliveira Lima e Edvaldo Lima dos 

Santos solicitaram chamada nominal, no entanto o pedido não foi acatado. Na Ordem do 

Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: Em segunda discussão, em prioridade, o 

Projeto de Lei nº 126/2021, de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes, com votos favoráveis dos vereadores José da Costa 

Correia Filho, Emerson Costa dos Santos, Flávio Arruda Morais, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Jurandy da Cruz Carvalho, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima, Fabiano Nascimento de Souza, 

Ronaldo Almeida Caribé, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias e abstenção 

do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em votação única, o Requerimento nº 210/2021 do edil 

Emerson Costa dos Santos foi adiado de pauta, devido à ausência do autor no Plenário no 

momento da apreciação. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi, momentaneamente, 

transferido para a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária. 

Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo solicitou retirada de pauta do 

Requerimento de sua autoria de nº 211/2021 para que fosse feita uma correção. Assim, em 

votação única, o Requerimento nº 211/2021 foi retirado de pauta, conforme pedido da 

autora. Posteriormente, o comando dos trabalhos diretivos retornou à vereadora Eremita 

Mota de Araújo, segunda Secretária. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

solicitou votação em bloco dos Requerimentos nº 212 e 213/2021 e teve seu pleito 

aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Logo após, os Requerimentos nºs 

212/2021, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo e 213/2021, de iniciativa do 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes foram votados em bloco e aprovados 

pela unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a vereadora Luciane Aparecida da Silva Brito Vieira, primeira Secretária. 

Em Explicações Pessoais, inicialmente, usaram a Tribuna os parlamentares Eremita Mota 

de Araújo e José Marques de Messias. Durante a fala do último orador, a segunda 
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Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, reassumiu os trabalhos diretivos. Dando 

continuidade, em Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os edis Edvaldo Lima dos 

Santos, José da Costa Correia Filho e Emerson Costa dos Santos. Em Pela Ordem, o edil 

Luiz Ferreira Dias registrou a presença dos Senhores Edinho “Jacaré”, Zelito do 

Fluminense, Gil e Pastor Dilson, todos presentes na Galeria desta Casa. Em seguida, os 

vereadores Luiz Augusto de Jesus, Valdemir da Silva Santos e Jurandy da Cruz Carvalho 

também fizeram uso da palavra em Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos convidou o povo feirense para participar de uma manifestação no dia 07 

de setembro a favor da liberdade. Logo após, ainda em Explicações Pessoais, o edil 

Ronaldo Almeida Caribé usou a Tribuna da Casa. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira 

Lima declarou que seu direito de fala tinha sido cerceado. Nada mais havendo por tratar, a 

segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, na direção dos 

trabalhos, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta e três minutos, 

sendo convocada outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta: “O que 

houver”. 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.     

 

   

 

 

 


