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Ata da 43ª 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 25 de 

maio de 2021. 

 

Aos vinte e cinco 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 quadragésima terceira 

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

Legislatura, na qual, à exceção do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, 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, 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 n/nºs 088, 089 e 090/2021, na 

devida ordem, de autoria dos edis Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus e do 

Poder Executivo, que, respectivamente, “Institui a Semana Municipal de Educação, 

Conscientização e Enfrentamento à endometriose a ser realizada anualmente na terceira 

semana do mês de março e dá outras providências”; “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

locadoras de veículos automotores disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito do município de Feira de Santana, e dá 

outras providências” e “Dispõe sobre o repasse de recursos públicos municipais para 

Organização da Sociedade Civil através de Parceria, para fins de inexigibilidade de 

chamamento público”. Pareceres nºs 090, 091 e 092/2021, todos exarados pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando, respectivamente, pelo indeferimento 
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dos Projetos de Lei nºs 073 e 074/2021, ambos de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio 

Silva, e 075/2021, de lavra da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Parecer nº 

093/2021, exarado pela comissão supracitada, opinando favoravelmente à tramitação do 

Projeto de Resolução nº 739/2021, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais. 

Requerimento nº 125/2021, de lavra do parlamentar José da Costa Correia Filho. 

Indicações nºs 1.115 a 1.141, de iniciativa dos vereadores Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Silvio Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus, Flávio Arruda 

Morais e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Moção nº 120/2021, de autoria do edil 

Petrônio Oliveira Lima>. Durante a leitura do Expediente, o Presidente deste Legislativo, 

edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, 

franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre, ao senhor José Carlos dos Passos Souza, 

representante do Movimento Água é Vida (MAV), o qual discorreu sobre os vinte e quatro 

anos do referido movimento e a importância deste para a sociedade. Mencionou o ex-

parlamentar e sociólogo Ildes Ferreira e destacou a atuação deste em Feira de Santana. 

Relatou as muitas ações nas quais o movimento supracitado esteve à frente, tais como 

impedir a privatização da Embasa no ano de mil novecentos e noventa e oito. Exteriorizou 

que o MAV tinha por objetivo garantir a sensibilização e conscientização da população 

quanto à importância da água e citou os três projetos propostos pelo referido movimento, 

tais como MAV Recicla e Nota Premiada. Exprimiu que, ainda assim, o MAV enfrentava 

algumas dificuldades para tratar sobre questões ambientais com determinados grupos 

sociais. Destacou que os representantes do movimento supracitado estavam dispostos a 

dialogar com os parlamentares deste Legislativo para apresentar propostas e projetos. Citou 

os trabalhos realizados pelo MAV nos últimos anos, bem como a Resolução nº 333 do 

Ministério da Saúde ao salientar a necessidade de mais ações serem propostas pelo poder 

público. Conclamou a população para preservar o meio ambiente e conhecer a história do 

Movimento Água é Vida. Destacou que os parlamentares Eremita Mota de Araújo (PSDB), 

Luiz Augusto de Jesus (DEM), Luiz Ferreira Dias (PROS), Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) e José Marques de Messias (DEM) sempre recordavam do MAV e apoiavam a 

causa. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, registrou que o 

MAV era de extrema importância para a sociedade, assim como o assunto tratado pelo 

orador à tribuna. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo mencionou a Sessão 

Especial ocorrida na legislatura anterior, a qual tratou sobre a importância da água. Em 

seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) indagou se o referido movimento ainda 

realizava a coleta de óleo nas empresas, de modo que o representante do MAV esclareceu 

que sim, no entanto, nem todas as instituições cooperavam. Salientou que, ainda assim, era 
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necessário conscientizar a população. Logo após, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN) congratulou o orador à tribuna e o MAV ao salientar que o referido movimento 

poderia contar com sua verba de subvenção. Posteriormente, o parlamentar Luiz Ferreira 

Dias (PROS) destacou que o orador à tribuna e o MAV poderiam contar consigo. Na 

sequência, o Presidente desta Casa parabenizou o senhor José Carlos dos Passos Souza, 

representante do MAV. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM), em tempo cedido pelo parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM), discorreu que, no último domingo, ouviu o Programa Boca de Forno, da Rádio 

Subaé, no qual o Deputado Federal Zé Neto foi questionado sobre o fato de ter estado 

presente nesta Casa, na semana anterior, para participar de uma reunião entre os membros 

da CPI das cestas básicas. Relatou que, na oportunidade, o referido deputado expusera que 

dialogou com parlamentares e com o Diretor desta Casa, senhor Fábio Lucena. Registrou, 

ainda, que o deputado mencionado ficou por cerca de seis minutos na sala de reuniões onde 

os membros da CPI, os parlamentares Emerson Costa dos Santos (DC), Silvio de Oliveira 

Dias (PT) e Eremita Mota de Araújo (PSDB), se encontravam presentes. Em aparte, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB). Dando continuidade, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus (DEM) reiterou o que fora dito pelo referido deputado no Programa Boca de Forno 

e salientou que este, ao ser entrevistado, externou que também dialogara com os edis Luiz 

Ferreira Dias (PROS) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) quando esteve neste Legislativo. 

Disse que o referido deputado era a pessoa mais interessada na realização da CPI das cestas 

básicas visto que movia uma ação judicial contra a Prefeitura Municipal. Externou que a 

reunião mencionada não fora divulgada aos cidadãos e à imprensa. Salientou que tal fato 

era incoerente. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) transferiu seu 

tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Posteriormente, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) exprimiu que, algumas vezes, o Deputado Federal Zé Neto esteve nesta Casa 

e ressaltou que qualquer político poderia fazer o mesmo. Registrou, ainda, que trabalhava 

muito por Feira de Santana ao reivindicar por melhorias às diversas localidades deste 

município. Ao finalizar seu pronunciamento, relatou que o referido deputado deveria 

aceitar o fato de não ter tido êxito nas últimas eleições municipais. Logo após, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) referiu-se ao orador que lhe antecedeu à tribuna e disse 

que não entendia o nervosismo deste. Em seguida, congratulou os trabalhadores rurais por 

este dia e mencionou a importância da atuação destes para a sociedade. Exteriorizou que, 

no dia anterior, a Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19 esteve no 

Centro Universitário UNIFTC para visitar o local de vacinação. Salientou que os membros 

da comissão supracitada ficaram estarrecidos com a quantidade de pessoas aglomeradas na 
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instituição. Declarou que, em diálogo com o Secretário Municipal de Saúde, senhor 

Marcelo Moncorvo Britto, os membros da referida comissão expuseram a necessidade de 

ampliar os locais de vacinação devido às longas filas na UNIFTC. Enunciou que a Pfizer 

esclarecera que, após descongeladas, as doses das vacinas poderiam ser armazenadas por 

um período de cinco dias se a temperatura fosse mantida entre dois e oito graus Celsius. 

Declarou que a aglomeração na fila para vacinação na UNIFTC não deveria ser justificada 

tendo como argumento a temperatura na qual as doses deveriam ser armazenadas. 

Registrou que a logística relativa à campanha de vacinação deveria ser revista e salientou 

que os membros da referida comissão permaneceriam cobrando por ações com o objetivo 

de aperfeiçoar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao concluir seu 

pronunciamento, relatou que era necessário garantir um melhor atendimento à população. 

Em seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) congratulou a Defensoria Pública de 

Feira de Santana, a qual garantiu os direitos de um vendedor ambulante que atuava no 

Shopping Popular em relação à cobrança das mensalidades referentes aos meses de 

fevereiro e abril deste ano. Salientou que a cobrança fora indevida visto que o término da 

carência ocorreria no final do mês em curso. Conclamou o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho para viabilizar a carência das mensalidades referentes ao aluguel dos boxes do 

Shopping Popular até dezembro, de modo a assegurar direitos aos vendedores ambulantes. 

Mencionou as dificuldades enfrentadas pela categoria e o fato de os referidos trabalhadores 

lutarem para sobreviver em tempos de crise. Por fim, disse que os parlamentares deveriam 

apoiar os vendedores ambulantes. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o 

parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) destacou que foi deputado federal durante 

oito anos e sempre visitava esta Casa para dialogar com alguns parlamentares e o 

Presidente à época. Disse que era normal um deputado frequentar a Câmara Municipal para 

dialogar com os vereadores e conhecer as demandas do município. Referiu-se ao edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) ao registrar que este deveria convidar o Deputado Federal José 

Nunes para vir a esta Casa e dialogar com os parlamentares. Relatou, ainda, que era normal 

o Deputado Federal Zé Neto querer saber sobre o andamento da CPI das cestas básicas. 

Mencionou que, como Presidente desta Casa, convidou o Senador Otto Alencar e o 

Deputado Federal Otto Alencar Filho para visitarem este Legislativo de modo a dialogar 

com os parlamentares. Ao tecer suas considerações finais, exteriorizou que gostaria de ser 

avisado quando o Deputado Federal Zé Neto se encaminhasse a esta Casa. Neste momento, 

o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Logo após, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) congratulou o 
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time Bahia de Feira e mencionou a estrutura construída por este. Parabenizou, ainda, o 

senhor Jodilton Souza ao relatar que este era um empreendedor que vislumbrava inúmeras 

possibilidades. Destacou que, há dez anos, o referido time destacava-se pelo trabalho 

apresentado à população. Em seguida, referiu-se ao time Fluminense de Feira ao dizer que a 

antiga administração deste deixou a desejar. Registrou que o novo Presidente e Vice-

Presidente do time supracitado promoviam diversas ações para alcançar os torcedores e 

mencionou a possibilidade de os cidadãos se associarem ao Fluminense de Feira ao 

contribuírem com um valor. Declarou que se associaria ao referido time com o objetivo de 

apoiá-lo. Expôs que era torcedor do Bahia, mas não deixaria de contribuir, enquanto 

cidadão, com o Fluminense de Feira. Desejou sorte ao time supracitado e salientou que a 

nova gestão deveria atuar com transparência. Disse, ainda, que concederia boa parte de sua 

verba de subvenção ao Fluminense de Feira no ano de dois mil e vinte e dois. Ao finalizar 

seu pronunciamento, disse que Feira de Santana deveria ser valorizada. Posteriormente, o 

edil Emerson Costa dos Santos (DC) desafiou os parlamentares que apoiavam o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro a analisarem as ações deste em meio à pandemia. 

Indagou se algum vereador deste Legislativo concordava com as aglomerações promovidas 

em meio aos avanços da Covid-19. Declarou que mais de quatrocentas e cinquenta mil 

pessoas foram vitimadas pelo coronavírus no Brasil e questionou qual vereador teria 

coragem para discursar à tribuna e concordar com as aglomerações que ocorriam em 

diversas localidades do país. Discorreu que, independentemente de ideologias partidárias, o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro negligenciava a ciência e as vidas. Ressaltou que, devido 

às ações do Presidente, muitas pessoas estavam sofrendo. Em aparte, o vereador Luiz 

Ferreira Dias (PROS). Ao concluir seu discurso, o orador à tribuna enunciou que seus pares 

deveriam se pronunciar a respeito das ações do Presidente Jair Messias Bolsonaro em 

tempos de pandemia. Em seguida, o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) registrou 

que ocorria um colapso nos hospitais municipais e destacou que muitas pessoas estavam à 

espera de disponibilização de leitos nas unidades de terapia intensiva (UTIs). Salientou que, 

na última semana, recebera cerca de quinze ligações de pessoas que lhe pediram apoio no 

que concerne à intermediação com o sistema de regulação do estado. Conclamou a 

população e disse que todos deveriam se conscientizar e evitar aglomerações, seguindo os 

protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em seguida, destacou 

que destinou recursos próprios para propiciar a iluminação na feirinha do bairro Feira X. 

Registrou que, há três meses, cobrava por melhorias no local e salientou que, por ser 

morador do bairro supracitado, entendia a necessidade de propiciar a iluminação local para 

garantir segurança aos vendedores ambulantes. Em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias 
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(PROS). Logo após, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) conclamou o Governo do 

Estado e a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) para se atentarem 

ao crescimento dos índices de violência neste município. Relatou que se espantava com o 

fato de os representantes da Polícia Militar não prestarem esclarecimentos diante da 

situação enfrentada pelos feirenses. Destacou que, na última sexta-feira, houve um arrastão 

na Avenida José Falcão, fato que gerou pânico na população. Expôs que havia vídeos 

referentes à situação sendo veiculados nas redes sociais e, ainda assim, a SSP-BA alegava 

que nada ocorrera. Externou que a situação era triste e que, neste município, mais de cem 

pessoas foram vitimadas desde o mês de janeiro. Exteriorizou que Feira de Santana era 

considerada uma das cidades mais violentas do mundo. Ao tecer suas considerações finais, 

ressaltou que não adiantava criticar o Governo do Estado e que era necessário realizar uma 

“força tarefa” para garantir a segurança pública neste município. Neste momento, o 

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

Mesa Diretiva. Na sequência, o vereador Petrônio Oliveira Lima (REP) congratulou os 

trabalhadores rurais por este dia e mencionou a importância da atuação destes para a 

sociedade. Exteriorizou que havia diversos projetos sociais neste município, no entanto, 

estes sofriam com a falta de apoio por parte do poder público e das iniciativas privadas. 

Mencionou o Projeto “Bola pra Frente”, localizado no Conjunto Viveiros e idealizado pelo 

professor Bira. Destacou que, atualmente, o referido projeto era coordenado pelo professor 

“Tonho da Vela”. Registrou que um atleta do bairro Viveiros, senhor Emerson Lima, 

iniciou sua carreira no referido projeto e, atualmente, atuava no time Atlético de 

Alagoinhas. Expôs que o atleta supracitado era seu amigo e que sempre lutou por 

benfeitorias. Relatou, ainda, que o senhor Emerson Lima fora usuário de drogas e percebeu 

que, através do esporte, era possível impedir que os jovens seguissem para a criminalidade. 

Destacou que havia muitas dificuldades para que entidades sociais conseguissem apoio e 

salientou que a violência seria superada através da educação, da cultura e de ações sociais. 

Salientou, ainda, que o senhor Bira e o referido projeto poderiam contar consigo. Por fim, 

congratulou o idealizador e o coordenador do referido projeto, bem como o atleta Emerson 

Lima. Em seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) registrou que, se havia 

problemas com a vacinação, isto ocorria devido à omissão do poder executivo federal. 

Salientou que, no entanto, a gestão pública municipal e a gestão pública estadual também 

tinham um papel importante diante da situação. Declarou que as aglomerações ocorridas 

durante a vacinação, no dia anterior, eram injustificáveis e inadmissíveis. Exteriorizou que 

as filas e aglomerações na UNIFTC foram geradas por erro da gestão municipal, de modo 

que argumentos não poderiam ser apresentados. Registrou que protocolara duas Indicações 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

340 

 

RD 202143 

nesta Casa. Expôs que a primeira era relativa à inclusão de gestantes, puérperas e lactantes, 

com e sem comorbidades, no grupo de vacinação. Destacou que o Brasil possuía um alto 

índice de gestantes, puérperas e lactantes que faleceram devido à Covid-19. Enunciou que a 

segunda Indicação cobrava a descentralização territorial da vacinação neste município e 

indagou o porquê de a campanha ocorrer de maneira centralizada em Feira de Santana. Em 

seguida, apresentou dois Ofícios encaminhados pela Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) à Prefeitura Municipal, sendo datados dos dias dezenove de fevereiro e 

dezoito do mês em curso. Salientou que, nos Ofícios, a UEFS se disponibilizava a auxiliar 

todo o processo de vacinação, desde o planejamento à execução da campanha, e concedia o 

campus. Declarou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não respondeu aos Ofícios. 

Enunciou, por fim, que a população feirense sofria com a situação. Logo após, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) referiu-se ao pronunciamento do edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) ao dizer que este não deveria se preocupar com a vida alheia. Exteriorizou 

que o referido parlamentar deveria se atentar às suas atitudes a fim de realizar seus 

objetivos. Mencionou que treze vereadores que atuaram na legislatura passada não tiveram 

êxito nas últimas eleições. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) disse que 

o Regimento Interno deveria ser cumprido visto que a parlamentar à tribuna transferira seu 

tempo de pronunciamento ao edil Fernando Dantas Torres (PSD). Na sequência, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) esclareceu que a concessão de tempo não fora 

efetivada. Em Questão de Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) voltou a 

solicitar que o Regimento Interno desta Casa fosse cumprido. Neste momento, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, esclareceu que o Presidente 

Fernando Dantas Torres não contabilizara a concessão de tempo da vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB). Solicitou, ainda, que o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

respeitasse o tempo de pronunciamento da vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB). 

Dando continuidade, a oradora à tribuna declarou que o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) era tão curioso que acabava se prejudicando em diversas situações. Destacou que 

sempre se preocupou com seus posicionamentos nesta Casa e salientou que a preocupação 

exagerada que o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) destinava aos seus pares o prejudicava. 

Enunciou que o fato de o referido edil se atentar às questões alheias se configurava em uma 

atitude negativa. Ao concluir seu pronunciamento, relatou que muitos deputados 

frequentavam esta Casa e mencionou o Deputado Federal Marcelo Nilo e um discurso 

relativo à equidade feito por este. Logo após, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) declarou que ficou paralisado diante do discurso do vereador Emerson Costa dos 

Santos (DC) sobre as ações do Presidente Jair Messias Bolsonaro em meio à pandemia, 
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bem como devido ao apoio que o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) destinou ao 

pronunciamento daquele. Enunciou que o Presidente da República não era genocida e 

relatou que aqueles que deixaram de construir hospitais porque estavam mais preocupados 

com a edificação de estádios de futebol ou com o encaminhamento de recursos financeiros 

para ajudar outras nações poderiam ser classificados desta forma. Externou que genocidas 

eram aqueles que deixaram de cumprir com as ações que garantiriam melhorias ao povo 

brasileiro. Relatou que o Secretário da Saúde do Estado da Bahia, senhor Fábio Vilas-Boas, 

declarou que as fábricas de cerveja deveriam ser fechadas porque, do contrário, mais 

pessoas seriam vitimadas pela Covid-19. Indagou se os parlamentares concordavam com o 

fato de várias pessoas serem demitidas se a proposta fosse efetivada. Mencionou diversas 

situações nas quais as pessoas se aglomeravam. Registrou que a Covid-19 gerava vítimas, 

mas a fome causava um caos ainda maior. Por fim, declarou que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro atuava a favor da população brasileira. Neste momento, a primeira Secretária 

desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Na sequência, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) exprimiu que, neste município, 

não havia organização no que concerne à campanha de vacinação. Salientou que as filas 

estavam imensas no ponto de vacinação localizado na UNIFTC e disse que não entendia o 

porquê de a vacinação ocorrer na instituição supracitada visto que havia muitos espaços 

públicos disponíveis para utilização. Ressaltou que tal fato demonstrava que, a todo o 

momento, eram feitas propagandas sobre a referida instituição universitária. Enunciou que, 

no dia anterior, as pessoas ficaram horas nas filas sem acesso a sanitários. Exteriorizou que 

os portadores de deficiência não eram vacinados neste município. Disse que, muitas vezes, 

documentos e relatórios eram exigidos para que a referida categoria fosse vacinada; outras 

vezes, relatava-se que não havia vacina. Registrou que algumas pessoas enfrentavam 

problemas sérios, dificuldade de locomoção e comorbidades, no entanto, continuavam sem 

o amparo do poder público municipal. Em seguida, mencionou que o líder do governo nesta 

Casa, edil Luiz Augusto de Jesus (DEM), causava transtornos no plenário, mas não 

fiscalizava o que ocorria nas filas de vacinação da UNIFTC. Mencionou o fato de os 

membros da Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19 terem ido ao 

campus da UNIFTC, no dia anterior, para averiguar as aglomerações e a falta de estrutura 

durante a vacinação. Em aparte, o edil Emerson Costa dos Santos (DC). Dando 

continuidade, o orador à tribuna reiterou que o Deputado Federal Zé Neto estivera nesta 

Casa para dialogar com os parlamentares na última segunda-feira porque não sabia que as 

Sessões Ordinárias passaram a ocorrer nas terças, quartas e quintas-feiras. Neste momento, 

o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 
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comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

esclareceu que não transferiu seu tempo de pronunciamento a um de seus pares e, por isso, 

gostaria de fazer uso da palavra. Logo após, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

discorreu sobre o fato de funcionários e donos de parques de diversões enfrentarem 

dificuldades devido à pandemia. Salientou que, para evitar as aglomerações, os parques 

foram fechados temporariamente e os empresários estavam vendendo muitos brinquedos 

para conseguir sobreviver. Conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para 

liberar a abertura dos parques de diversão seguindo as recomendações da OMS. Em 

seguida, mencionou que o Atlético de Alagoinhas fora campeão no jogo do último domingo 

e citou o jogador Emerson Lima. Ao tecer suas considerações finais, solicitou ao líder do 

governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de Jesus (DEM), calma porque era necessário viver 

“um dia após o outro”. Na sequência, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) declarou 

que seus pares lhe conheciam e indagou o porquê de os membros da CPI das cestas básicas 

ficarem nervosos com seus pronunciamentos. Reiterou o que dissera anteriormente ao 

mencionar o discurso do Deputado Federal Zé Neto no Programa Boca de Forno. Disse que 

a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) se interessava em apoiar o referido deputado. 

Destacou que jamais foi traíra e enunciou que o Deputado Federal Zé Neto tinha interesse 

na CPI das cestas básicas porque gostaria que uma nova eleição ocorresse. Ao concluir seu 

pronunciamento, externou que o referido deputado deveria conceder dezesseis milhões de 

reais em emendas parlamentares a este município para cumprir com o compromisso 

firmado no distrito de Tiquaruçu juntamente com candidatos a vereador nas últimas 

eleições. Em Pela Ordem, edil Emerson Costa dos Santos (DC) referiu-se ao vereador Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) ao dizer que este sempre mencionava o Prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho ainda que o gestor municipal não fosse citado pela CPI das cestas básicas. 

Exprimiu que, se o Deputado Federal Zé Neto prometera destinar uma verba, isto deveria 

ser feito. Salientou que o Prefeito Municipal, até o presente momento, não propiciara a 

construção de um gripário para atender à população feirense mesmo que a verba necessária 

esteja disponível. Registrou que, comumente, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) não 

concedia aos seus pares o direito à resposta. Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota 

de Araújo (PSDB) relatou que o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) deveria prosseguir com 

suas ações, sobretudo no que concerne ao fato de levar informações ao Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho. Declarou que, por ser curioso, o parlamentar supracitado sempre se 

atentava às ações alheias. No momento destinado ao Grande Expediente, o parlamentar 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) destacou que, nos dias vinte e seis, vinte 

e sete e vinte e oito de maio do corrente ano, haverá uma Audiência Pública para tratar 
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sobre o Plano de Drenagem de Feira de Santana. Ressaltou que este era muito cobrado 

nesta Casa por diversos parlamentares e destacou que o referido plano será um marco para 

a história feirense. Expôs desejar a participação da população feirense na referida audiência 

pública visto que esta era fundamental para ajustar o plano e a discussão. Salientou que a 

estratégia da Prefeitura Municipal, devido à pandemia, foi propiciar a realização de uma 

audiência pública on-line e mencionou que um link fora disponibilizado para garantir o 

acesso dos cidadãos. Exteriorizou que a ideia inicial se pautava na realização de visitas 

domiciliares para fazer pesquisas, no entanto, com o avanço do projeto e da pandemia, não 

fora possível propiciar isto. Declarou que a alternativa de encaminhar formulários digitais 

de pesquisa e a ideia de realizar três audiências públicas foram de extrema importância. 

Disse que, quando a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Fundação Politécnica 

idealizaram as audiências públicas, o horário destas acabou chocando as Sessões Ordinárias 

desta Casa. Exprimiu que seria viável criar uma comissão especial nesta Casa para que dois 

ou três vereadores pudessem participar das audiências públicas supracitadas porque o tema 

discutido era de extrema importância para este município. Mencionou que o plano de 

drenagem resolveria um problema crônico em Feira de Santana. Expôs que visitara, no 

último fim de semana, o Conjunto José Ronaldo, onde havia um problema de drenagem. 

Disse que era necessário buscar soluções para todo o município.  Em aparte, o parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). Dando continuidade, o orador à tribuna discorreu que, 

durante a realização das audiências mencionadas, haverá uma equipe da fundação 

politécnica disponível para dialogar com a população através de um chat. Destacou, por 

fim, que as referidas audiências serão transmitidas no YouTube, bem como haverá a 

disponibilização de um formulário digital, através do site da Prefeitura Municipal, para que 

as pessoas possam fazer questionamentos. Neste momento, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) solicitou que o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) parasse de dizer coisas a 

si e lhe respeitasse. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou 

calma ao vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM). Logo após, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, solicitou que os presentes se colocassem de pé para 

a Promulgação do Decreto Legislativo nº 02/2021, que “Dispõe sobre a concessão da 

Comenda Maria Quitéria ao Senhor Rogério Silva Vieira, e dá outras providências”. 

Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 020/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, 

o qual teve Parecer contrário exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR). Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo solicitou a retirada de pauta 

dos Projetos de Lei nºs 020 e 051/2021, ambos de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, 
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para averiguações. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus declarou que 

apenas o autor poderia solicitar a retirada de pauta dos Projetos. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos declarou que, após dialogar com a Presidente da CCJR, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, concordava com a retirada de pauta dos projetos 

mencionados. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus declarou que os Pareceres só 

poderiam ser retirados se dois membros da CCJR estivessem presentes. Neste momento, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa esclareceu que, como autor, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos poderia solicitar a retirada de pauta dos Projetos de Lei nºs 020 e 051/2021. Sendo 

assim, as referidas proposições foram retiradas de pauta. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 046/2021, de iniciativa do edil Jurandy da Cruz Carvalho, o qual teve 

Parecer exarado pela CCJR opinando pela devolução para correção. Em Questão de 

Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes registrou que o autor da proposição 

não se encontrava neste plenário. Sendo assim, o referido Projeto foi adiado de pauta 

devido à ausência do autor. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 048/2021, de 

lavra do parlamentar José Marques de Messias, o qual teve Parecer contrário exarado pela 

CCJR. Devido à ausência do autor, a matéria foi adiada de pauta. Em primeira discussão, 

o Projeto de Lei nº 051/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, o qual teve 

Parecer contrário exarado pela CCJR. Atendendo à solicitação do autor, a referida matéria 

foi retirada de pauta. Em Questão de Ordem¸ o edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes solicitou que os parlamentares fossem consultados quanto à possibilidade de 

votação, em bloco, dos Requerimentos nºs 106 e 123/2021, ambos de lavra do edil 

Ivamberg dos Santos Lima; 109 e 121/2021, ambos de autoria do parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias e 110, 113, 114 e 122/2021, todos de iniciativa do vereador Emerson Costa 

dos Santos. Em Pela Ordem¸ o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima solicitou destaque, 

em votação, para o Requerimento nº 106/2021. Como não houve consenso por parte dos 

parlamentares, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes sugeriu que o plenário fosse 

consultado quanto à possibilidade de votação, em bloco, dos Requerimentos nºs 107 e 

108/2021, ambos de lavra do edil Luiz Ferreira Dias; 112/2021, de autoria do vereador 

Petrônio Oliveira Lima; 116/2021, de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres; 117 e 

118/2021, ambos de lavra do parlamentar Luiz Augusto de Jesus e 120/2021, de autoria do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em consulta ao plenário, os 

parlamentares aprovaram a votação em bloco dos referidos Requerimentos. Sendo assim, 

em votação única, os Requerimentos nºs 107, 108, 112, 116, 117, 118 e 120/2021 foram 

aprovados por unanimidade dos presentes. Em votação única, o Requerimento nº 

106/2021, de iniciativa do edil Ivamberg dos Santos Lima, o qual, em votação, franqueou-
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se a palavra ao autor da matéria. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, 

ainda em votação ao Requerimento supracitado, concedeu-se oportunidade de discurso aos 

vereadores Luiz Augusto de Jesus e Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento, o edil Silvio 

de Oliveira Dias solicitou que o plenário fosse consultado quanto à possibilidade de 

votação, em bloco, dos Requerimentos nºs 109 e 121/2021, ambos de sua autoria; 

123/2021, de lavra do edil Ivamberg dos Santos Lima e 110, 113, 114 e 122/2021, todos de 

iniciativa do parlamentar Emerson Costa dos Santos. Em votação à referida proposta, esta 

foi aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes. Ainda em votação ao 

Requerimento nº 106/2021, franqueou-se a palavra ao parlamentar Silvio de Oliveira Dias. 

Logo após, em votação ao referido Requerimento, este foi aprovado por unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em votação única, os Requerimentos nºs 109, 110, 113, 114, 

121, 122 e 123/2021 foram aprovados por unanimidade dos parlamentares presentes>. Em 

Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres congratulou a parlamentar Eremita Mota de 

Araújo pela condução dos trabalhos neste dia. Nada mais havendo por tratar, a segunda 

Secretária deste Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a 

presente Sessão, às onze horas e treze minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia 

vinte e seis de maio do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em 

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

da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF)>. 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.       

 


