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Ata da 79ª 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 08 de 

setembro de 2021. 

 

 

     Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, à hora 

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

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a septuagésima nona Sessão 

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

qual, à exceção do edil Ronaldo Almeida Caribé, 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, 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 Ordinária n/nºs 137 e 138/2021, respectivamente de autoria dos vereadores José da 

Costa Correia Filho e Flávio Arruda Morais, que “Dispõe sobre a proibição da cobrança do 

serviço de esgoto prestado de forma incompleta pela concessionária do Serviço Público de 

Água e Esgoto no Município de Feira de Santana, e dá outras providências” e “Dispõe 

sobre o tempo máximo de espera em unidades de saúde particulares no Município de Feira 

de Santana e dá outras providências”. Projetos de Decreto Legislativo n/nº 12/2021, de 

autoria da Mesa Diretora que “Susta o Decreto Normativo nº 12.301 de 26 de Agosto de 

2021 que tentou regulamentar pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no 

âmbito da Procuradoria Geral do Município de Feira de Santana descumprindo 

procedimento legislativo e inferindo Lei Orgânica do Município e exorbitando no poder de 

regulamentar do Executivo”. Requerimento nº 217/2021, de autoria do vereador Edvaldo 
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Lima dos Santos. Indicações nºs 1987 a 2014/2021, de autoria dos parlamentares Petronio 

Oliveira Lima, Ivamberg dos Santos Lima, Emerson Costa dos Santos, José Marques de 

Messias, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Ronaldo Almeida Caribé, Flávio Arruda 

Morais, Silvio de Oliveira Dias e Josse Paulo Pereira Barbosa. Moções nºs 176 a 188/2021, 

de iniciativa dos edis Petronio Oliveira Lima e Flávio Arruda Morais>. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que no fim 

de semana esteve no município de Ubaitaba, terra do campeão de remo, Izaquias Queiroz e 

na cidade de Itapetinga, acompanhando a abertura do Campeonato Baiano de Remo. 

Discorreu que as duas visitas realizadas tiveram o intuito de sensibilizar a Federação 

Baiana de Remo e a Confederação Brasileira de Desportos sobre a importância do Lago de 

Pedra do Cavalo, o qual possui mais de 30 km disponíveis para a prática do esporte. 

Afirmou que essa luta já foi abraçada pelo Deputado Estadual Ângelo Almeida, pelo 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e pelo Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo 

Carneiro Filho. Destacou que sua intenção é formar atletas e preparar estudantes da escola 

pública municipal para participarem de esportes náuticos. Comunicou que ainda nesta 

manhã receberá o pessoal da Escola de Canoagem da cidade de São Félix para uma visita 

técnica nas , solicitada pela Confederação Brasileira de Desportos e da Federação Baiana de 

Remo, com o intuito de selecionar um local para implantação do esporte no Lago de Pedra 

do Cavalo. Informou que farão visitas às comunidades de Amarela, de Mergulho e da Ponte 

a fim de verificar a possibilidade de implantação do Remo na localidade, juntamente com a 

Prefeitura, o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o Deputado 

Ângelo Almeida e, desse modo, trazer esse esporte que foi fonte de medalha da última 

Olimpíada. Neste momento, o Presidente desta Casa, parlamentar Fernando Dantas Torres, 

solicitou contar em Ata que o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) fez inscrição, no 

Horário das Lideranças, em nome do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) 

quando este não se encontrava no Plenário. Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM e Liderança do Governo) registrou que esteve ontem no centro da cidade em 

defesa do direito de liberdade de expressão, quando testemunhou a concentração de pessoas 

de todas as idades e classes de maneira ordeira participando do ato cívico na Avenida 

Getúlio Vargas. Informou que hoje ouviu o Deputado José Neto, que participa todos os 

anos do “Grito dos Excluídos”, organizado pelos sindicatos, tecendo críticas ao presidente 

Bolsonaro. Questionou quais as melhorias que o Governo do Estado, que está no poder há 

quinze anos, proporcionou à zona rural de Feira de Santana, bem como quais os programas 

criados pelo governo do PT em prol dos agricultores da região. Perguntou também quais 

foram as escolas construídas na zona rural, porque só se ouve falar em benefícios 
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proporcionados pelo Governo Municipal e a manutenção dos programas do Governo 

Federal. Disse que o Deputado José Neto foi líder do governo e não trouxe nenhum 

benefício para a zona rural de Feira de Santana, a exemplo de estradas, praças, policlínicas, 

UPAs, dentre outras. Registrou que apenas se recorda da água que é um convênio com a 

Agência Reguladora, Estado, Município e Embasa, ressaltando que o “líquido precioso” é 

pago pelo povo e que mesmo assim existem localidades em que a água ainda não chegou. 

Disse que existe muito discurso bonito por parte do deputado supracitado e do deputado 

Robson Almeida. Passou a falar sobre o policiamento “capenga” que existe nos distritos, 

destacando que a violência aumenta a cada dia. Afirmou que o Deputado José Neto só 

critica os governos federal e municipal e esquece de criticar o Governo do Estado, que 

abandonou Feira de Santana. Voltou a questionar quais os benefícios que o Governo do 

Estado trouxe para Feira de Santana, salientando que os menores recursos são destinados a 

este município e que o Governo do Estado criou a “fila da morte”, uma vez que as pessoas 

estão morrendo enquanto aguardam regulação. Falou que existe muito discurso bonito, 

muita promessa no período eleitoral e nada foi cumprido até agora, apenas enganação para 

a população. Informou que a Frente Parlamentar desta Casa tem visitado os distritos e 

constatado o abandono por parte do Governo do Estado e o que existe é discurso “bonito”. 

Criticou o abandono para com os servidores públicos estadual, os quais tiveram os salários 

e afirmou que o Governo Municipal vem suprindo as falhas e trabalhando pela zona rural 

de Feira de Santana. Logo após, o parlamentar José da Costa Correia Filho (Patriota) 

discorreu sobre manifestações ocorridas no feriado de sete de setembro. Disse que foi um 

dia histórico para o Brasil, pois os brasileiros mostraram qual a verdadeira bandeira do país. 

Registrou que os petistas pisaram na bandeira do Brasil e ao lado desta colocaram a 

bandeira do partido PSOL. Em Aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos usou a palavra. De 

volta à palavra, o orador disse que o movimento não foi do Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, mas do povo. Depois, falou que um Projeto de Lei de sua autoria relacionado ao 

esgoto sanitário foi lido no dia de hoje e solicitou apoio dos colegas para a aprovação do 

mesmo. Posteriormente, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) demonstrou sua tristeza 

pela atual situação da saúde neste município, em que pessoas acidentadas estão fazendo 

“vaquinha” e rifas para conseguir pagar por cirurgias. Disse que o Secretário Municipal de 

Saúde é atuante, mas precisa ser mais humano lembrando que ele é um ortopedista e que o 

Prefeito Municipal é médico. Afirmou que o povo está pedindo socorro e que a segunda 

maior cidade do Estado está com deficiência nesta área. Conclamou o Prefeito Municipal e 

o Secretário de Saúde a proporcionarem um atendimento mais adequado para a população 

desta cidade e resolver as situações citadas. Passou a falar sobre os trabalhos da Comissão 
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de Saúde desta Casa, em que faz parte, destacando que esta vem discutindo a questão das 

cirurgias de acidentados neste município em busca de resolver o problema. Agradeceu a 

atuação do Hospital Geral Clériston Andrade que, no seu entendimento, está de portas 

abertas para a realização dessas cirurgias ortopédicas, voltando a questionar a atuação do 

Governo Municipal e criticando o descaso do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal 

de Saúde. Foi aparteado pelos edis Sílvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Luiz 

Augusto de Jesus e Ivamberg dos Santos Lima. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o parlamentar Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-

Presidente. Em seguida, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD), após saudar os 

presentes, externou que leu em determinados blogs que alguns vereadores insatisfeitos com 

sua gestão irão entrar na Justiça para tirá-lo da Presidência desta Casa. Expôs que ficou 

surpreso com a informação, pois sua administração é baseada na honestidade e no rigor, 

apesar de ser “duro” em alguns momentos. Relatou que o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

utiliza o carro da Câmara Municipal para levar pessoas a Salvador, porém, às vezes, ele 

nega o pedido por entender que o carro deve estar à disposição para transportar os 

vereadores para a capital e não eleitores. Ressaltou que diversas pessoas parabenizam a sua 

administração, a exemplo do Jornalista Uziel Bueno, da Rede Bandeirantes. Agradeceu ao 

edil Sílvio de Oliveira Dias por ter solicitado, no início da Legislatura, que o salário dos 

vereadores não fosse aumentado, pedido que foi imediatamente acatado pela Mesa Diretiva 

e apoiado pelo grupo de Aliados e pela oposição. Registrou que sua administração não seria 

boa se não fosse o apoio dos edis que pertencem a estes grupos, pois é difícil administrar 

com vereadores que só pensam em si. Expôs que quando anunciou o aumento real de 

cinquenta por cento para os efetivos, o qual entrará em votação, o vereador José da Costa 

Correia Filho disse que não aceitava e cobrou o aumento dele. Explicou que os efetivos 

deste Legislativo não recebem aumento há vários anos, porque os presidentes anteriores só 

se preocupavam em “dar” cargos aos vereadores. Interrogou o Ministério Público porque 

não pede a ele os nomes dos funcionários da Empresa Esfera e o setor de trabalho. Falou ao 

“Grupo dos Sete” que sairá da Presidência da Casa no momento que encerrar o seu 

mandato e achar que já fez sua participação na Câmara de Feira de Santana e não por 

chantagem de quem acha que a Casa da Cidadania deve dar sempre mais. Salientou que 

cumprirá o seu tempo, pois conforme o Regimento Interno, é necessário votos de quatorze 

vereadores para retirada do Presidente da Câmara e, nesse caso, apenas sete edis desejam 

sua saída da Presidência. Afirmou que a Presidência nunca recebeu pedido de Assessor 

Especial formalizado pelo “grupo dos sete”, no entanto os vereadores componentes deste 

grupo entraram na Justiça com esse pleito. Comunicou que criou uma forma de economizar 
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os recursos da Casa passando a assessoria especial para a Mesa Diretiva e para as 

Comissões. Questionou se sairá desta Casa por ter dado aumento aos efetivos, por ter 

economizado dois milhões e quatrocentos mil para benefício de cidadão feirense ou por 

combater o prefeito corrupto? Disse que este Parlamento está mal acostumado, pois os 

Projetos da Prefeitura não passavam pela Presidência, iam direto para o setor Legislativo e 

depois era colocado em pauta. Disse acreditar que a justiça fará justiça. Em Aparte, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho fez uso da palavra. Em Questão de Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos. De 

volta ao pronunciamento, o tribuno Fernando Torres congratulou o “Grupo dos Onze” e a 

oposição e anunciou que continuará trabalhando com rigor e tratando o dinheiro público 

com honestidade. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente 

Fernando Dantas Torres. Dando continuidade, a parlamentar Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), também nos tempos dos edis Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC), desafiou os presentes a pesquisarem se uma Câmara de Vereadores 

é obrigada a acatar os pedidos do Poder Executivo. Afirmou que, ao contrário, a 

Constituição Federal garante independência do Poder Legislativo Municipal e afirma que 

nenhuma outra esfera pode interferir no seu trabalho. Explicou que a independência entre 

os poderes é a regra do jogo. Neste momento, a Sessão foi suspensa por cinco minutos. 

Reaberta a Sessão, a vereadora Eremita Mota de Araújo relatou que era vereadora de 

situação e sofreu muito porque colegas registravam em gravação quando ela passava o 

tempo de discurso para o ex-vereador de oposição Roberto Tourinho. Lembrou que a regra 

do jogo é conviver com as mudanças. Elogiou o vereador Fernando Torres por reforçar que 

ganhou a eleição para Presidente da Câmara. Citou a frase de Thomas Edison “A 

insatisfação é a principal motivadora do progresso” para dizer que ocorreram muitas 

mudanças nesta Casa, tais como a maneira de receber os projetos do Executivo, a 

participação mais independente dos vereadores e o respeito pela oposição. Depois, falou 

que um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando que algumas pessoas ligaram para 

determinada emissora de rádio afirmando que a Câmara Legislativa queria o “toma lá dá 

cá”. Questionou qual o setor de imprensa que não tem o apoio do município e fala bem do 

município. Demonstrou satisfação por fazer parte da mudança da Câmara. Rememorou que 

nunca teve abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em outras gestões. 

Registrou que os vereadores perderam o recesso parlamentar para aprovar uma Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) digna para a população, fizeram abertura de CPI, não 

aceitaram determinações do Prefeito da forma que chegam na Casa, abriram a Tribuna 

Livre Popular. Salientou que a mudança gera insatisfação para o bem e a insatisfação 
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motiva o progresso. Em Aparte, o edil Jurandy da Cruz Carvalho fez uso da palavra. 

Findando seu pronunciamento, a oradora Eremita Mota de Araújo afirmou que sempre há 

fofocas sobre o Presidente nos bastidores porque ele está fazendo um trabalho correto. Em 

seguida, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), em tempo cedido 

pelo edil Emerson Costa dos Santos (DC), abordou a data de ontem, em que foi 

comemorada a independência do Brasil, falando sobre a questão dos Direitos Humanos, 

destacando que é perceptível que este país vive numa “escravidão política” e que está nesta 

Casa para lutar pelo povo e para o povo. Falou sobre a necessidade de assumir as 

responsabilidades, uma vez que todos deste Legislativo foram eleitos pelo povo, assim 

devem apresentar projetos e ideias em prol da população. Afirmou que possui seus 

princípios e que está nesta Casa aprendendo a cada dia e tentando colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos. Afirmou que o dia a dia junto ao eleitor lhe ensina a trabalhar, 

pois há um envolvimento com as ideias apresentadas por ele. Disse que a independência 

precisa ser comemorada na acepção da palavra, o que ainda não ocorre, pois é necessário 

lutar e reivindicar o que o povo necessita. Falou que foi eleita pelo MDB, mas que em se 

tratando de lutar em prol do povo é apartidária, pois nesse momento não se deve olhar sigla 

e sim a necessidade do povo que a elegeu. Finalizou parabenizando a atuação do Presidente 

Fernando Torres nesta Casa, ressaltando que, como bom administrador, sabe o que está 

fazendo e que tem a certeza que votou no Presidente para que mudanças fossem 

promovidas, o que está acontecendo, mesmo que existam reações contrárias. Dando 

prosseguimento o edil Flávio Arruda Morais (PSB) disse que ontem foi presenciada uma 

verdadeira falta de empatia e respeito com os profissionais do entretenimento nesta cidade, 

pois se presenciou manifestações com aglomerações, mas apenas o setor de entretenimento 

é punido, numa verdadeira hipocrisia e falta de empatia. Falou sobre a questão de 

sobrevivência dos profissionais que trabalham com eventos. Afirmou que verificando as 

imagens de várias localidades do país os protocolos sanitários foram “quebrados”, 

destacando que está na hora de deixar o povo trabalhar, uma vez que cumprem com todas 

as regras impostas pelas autoridades sanitárias. Falou sobre a incoerência de aglomerar com 

mais de vinte milhões de pessoas e não liberar eventos com a participação de quinhentas 

pessoas. Afirmou que não tem nada contra as manifestações e criticou as “intrigas” entre as 

autoridades do país, ressaltando que todos devem lutar por seus direitos e que o setor de 

entretenimento precisa voltar a trabalhar. Em Aparte os edis Edvaldo Lima dos Santos e 

Pedro Cícero Marcenio Silva. Neste momento, o terceiro Vice-Presidente deste Legislativo, 

edil José Marques de Messias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) informou que, no dia anterior, ocorreu uma 
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grande manifestação em Feira de Santana, mas prepostos da Prefeitura Municipal não 

tomaram as devidas providências diante da situação. Registrou que, no entanto, o poder 

público municipal, regularmente, adotava ações que prejudicavam os bares e restaurantes 

deste município e salientou que, de algum modo, tal fato demonstrava que havia uma 

perseguição velada ao edil Flávio Arruda Morais (PSB). Em Pela Ordem, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) solicitou contar em Ata que a vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) atribuiu à Prefeitura Municipal as manifestações ocorridas no dia anterior, as quais, 

na verdade, foram incentivadas pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) registrou que não cabia à vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB) rebater discursos. Na sequência, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) disse que os poderes tem que ser harmônicos, porém independentes e que tanto  

nesta Casa como no nosso país estão acontecendo diversas manifestações em que o 

Governo Federal apresenta uma ideia de golpe no STF, quando se pode ver uma tentativa 

de ingerência por parte do Presidente da República. Criticou as aglomerações, lembrando as 

mortes causadas pela Covid 19, ocorridas no Brasil. Informou ao colega Luiz Augusto de 

Jesus que muita coisa que ele falou sobre a zona rural é de competência do Poder Executivo 

Municipal. Passou a citar os números referente a ligação de água na zona rural de Feira de 

Santana. Criticou o Governo Municipal que, no seu entendimento, não está fazendo a sua 

parte. Em Aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus fez uso da palavra. Em Pela Ordem, 

o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) destacou que o Governo do Estado continuava 

cobrando impostos sobre os combustíveis. Na sequência, o edil Silvio de Oliveira Dias 

(PT) disse que as manifestações ocorridas no Brasil no dia anterior representaram uma 

grave ameaça à democracia. Afirmou que foi observada a tentativa de uma minoria usurpar 

o poder, promovendo uma ruptura política no país. Rememorou que toda minoria quando 

deseja tomar o poder utiliza da força das armas. Disse que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro utiliza as redes sociais para falar com uma minoria “cega” que lhe segue. Assim, 

ele chamou a atenção da mídia que utiliza a internet, pois o Presidente da República alterou 

uma Lei de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, através de uma Medida 

Provisória, para impedir que postagens que ofendam a democracia sejam retiradas da rede. 

Disse que a Câmara de Deputados tem a obrigação de rejeitar essa Medida Provisória. Por 

fim, elogiou a fala do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o qual disse que utilizava a 

data sete de setembro para anunciar investimentos e empregos. Disse também que é 

necessário colocar novamente o pobre como prioridade. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos, referiu-se ao colega Ivamberg dos Santos Lima ao relatar que não se 

deveria atribuir a culpa pelos mais seiscentos mil óbitos em decorrência da Covid-19 ao 
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Presidente Jair Messias Bolsonaro. Além disso, disse que foi pra rua com muita alegria para 

defender a democracia do país. No momento destinado ao Grande Expediente, o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo cedido pelo parlamentar Fernando Dantas 

Torres, disse que já elogiou o trabalho do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho com 

relação à Covid-19, mesmo o prefeito não querendo dialogar com os vereadores. No 

entanto, ele disse acreditar que os edis não podem ser hipócritas de esconder o trabalho 

desenvolvido pelo Governador Rui Costa na Bahia, pois apenas os ex-Governadores 

Antônio Carlos Magalhães e João Durval Carneiro se assemelham a este. Lamentou 

discursos que tentam descaracterizar o trabalho do homem de bem Rui Costa, tal como o 

escândalo da compra de respiradores que não chegaram ao Estado que tentam imputar ao 

Governador. Depois, disse que as pesquisas que mostram repúdio ao Presidente Jair 

Messias Bolsonaro são encomendadas, pois até o momento nada desabona a sua conduta. 

Falou que há alguns exageros por parte do mencionado presidente, porém nada que diminua 

seu belíssimo trabalho. Externou que o Presidente da República mostrou no dia anterior que 

possui apoio do povo. Em seguida, parabenizou a Secretária de Educação, Professora Anaci 

Bispo Paim com quem esteve reunido, junto com sua assessoria, reivindicando melhorias 

para o distrito de Jaguara. Agradeceu ao Secretário de Saúde pela atenção dada às 

solicitações em prol do supracitado distrito. Comunicou que as suas Emendas serão 

destinadas para a localidade, requereu aos seus colegas que também tiveram votos em 

Jaguara que destinem parte das Emendas para o distrito. Por fim, solicitou que os colegas se 

respeitassem nesta Câmara e não ferissem a honra de ninguém. Neste momento, o primeiro 

Vice-Presidente desta Câmara, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou constar em 

Ata o discurso do edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e o parabenizou. Em seguida, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB), em tempo cedido pela vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB) parabenizou o Presidente Fernando Dantas Torres pela condução 

desta Casa com ética e responsabilidade. Destacou que a mudança causa conflitos, mas foi 

necessária para a independência deste Legislativo. Afirmou que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro também enfrenta dificuldades para promover mudanças no país. Parabenizou os 

patriotas feirenses que no dia anterior estiverem presentes nas manifestações do dia sete de 

setembro com a pauta da liberdade, da democracia e do amor. Em Pela Ordem, os edis 

Luiz Augusto de Jesus, Josse Paulo Pereira Barbosa, Edvaldo Lima dos Santos, José da 

Costa Correia Filho, Jhonatas Lima Monteiro, Valdemir da Silva Santos, Fabiano 

Nascimento de Souza e José Marques de Messias solicitaram inscrição no momento 

destinado às Explicações Pessoais. Na Ordem do Dia, em Pela Ordem¸ o vereador 
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Ivamberg dos Santos Lima informou que, no dia seguinte, a Sessão Ordinária será 

transformada em Sessão Especial, a partir das dez horas e trinta minutos, para que seja 

apresentada a Campanha Câmara Solidária. Registrou, ainda, que após a presente Sessão 

haverá uma reunião entre os membros da Comissão de Enfrentamento à Pandemia da 

Covid-19. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa desculpou-se com o 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Antônio Carlos Borges Júnior, ao 

registrar que este compareceu nesta Casa no último dia dois, no entanto, não teve 

oportunidade para dialogar com os vereadores. Solicitou, ainda, que o vereador Emerson 

Costa dos Santos retirasse de pauta o Requerimento nº 210/2021. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos registrou a presença do Sr. Gildásio Leno na galeria desta Casa. 

Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos destacou que não retiraria o 

Requerimento nº 210/2021 da pauta da Ordem do Dia da presente Sessão. Na sequência, 

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

107/2021, de autoria do edil Jhonatas Lima Monteiro, o qual, em votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes com quinze votos favoráveis. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 018/2021, de iniciativa do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, com 

Emenda nº 01/2021, de lavra do autor e Parecer exarado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR). Em votação ao Parecer, este foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu 

o comando da Mesa Diretiva. Logo após, em votação à Emenda, esta foi aprovada por 

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

unanimidade dos presentes com dezessete votos favoráveis. Em discussão única, o 

Projeto de Resolução nº 736/2021, de iniciativa do parlamentar Ivamberg dos Santos 

Lima, com Emenda nº 02/2021, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus, e Parecer exarado 

pela CCJR. Em votação ao Parecer, este foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

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

Ordem, o vereador Petrônio Oliveira Lima indagou qual Projeto de Resolução estava em 

votação. Logo após, em votação à proposição, esta foi aprovada por unanimidade dos 

presentes com dezessete votos favoráveis. Ainda em votação, o edil Silvio de Oliveira Dias 

registrou que o Deputado Estadual Robson Almeida esteve presente na manifestação “O 

Grito dos Excluídos”, a qual ocorreu no dia anterior. Na sequência, o Presidente desta Casa 

enalteceu o referido deputado e mencionou que, desde a primeira Sessão da atual 

legislatura, deparou-se com situações equivocadas que, comumente, ocorriam durante a 

Ordem do Dia, sobretudo no que concernia à apreciação dos Requerimentos. Citou o Art. 

282 do Regimento Interno desta Casa ao informar que não cabia discussão aos 
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Requerimentos pautados na Ordem do Dia que fossem endereçados ao Prefeito Municipal e 

Secretários, pois estes deveriam ser apreciados por processo simbólico neste Plenário. 

Desse modo, apresentou aos edis Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Silvio de 

Oliveira Dias uma cópia do referido artigo. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias 

solicitou que, diante do exposto pelo Presidente, os Requerimentos nºs 210, 214 e 216/2021 

fossem votados em bloco. Em Questão de Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

destacou ter solicitado ao edil Emerson Costa dos Santos a retirada de pauta do 

Requerimento nº 210/2021 e salientou que o Superintendente da Superintendência de 

Operações e Manutenção (SOMA), Sr. João Vianey, era competente e sempre estava 

disposto a dialogar. Por fim, declarou que seus pares deveriam ser respeitosos uns com os 

outros. Neste momento, o Presidente solicitou que fosse registrado em Ata que tentou 

dialogar com o Líder do Governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de Jesus, acerca do 

equívoco presente no Regimento Interno, no entanto, este se recusou, de modo que a 

alternativa foi dialogar com o Vice-Líder do Governo, vereador Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Em Pela Ordem¸ o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes destacou 

que havia contradições no Regimento Interno e mencionou o Art. 282 ao dizer que, em seu 

entendimento, durante a apreciação dos Requerimentos a palavra não poderia ser concedida 

em discussão, mas apenas em votação. Neste momento, o Presidente solicitou registrar em 

Ata que, através de acordo com as lideranças dos partidos e a Mesa Diretiva, não haverá 

mais discussão durante a apreciação dos Requerimentos, franqueando-se a palavra aos 

parlamentares apenas em votação. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais solicitou 

que o Requerimento nº 216/2021, de sua autoria, fosse apreciado em bloco. Neste 

momento, o Presidente desta Casa solicitou que os parlamentares dialogassem entre si antes 

de solicitarem adiamento ou retirada de pauta das proposições. Em Pela Ordem, o 

vereador Silvio de Oliveira Dias destacou que, diante das divergências, solicitaria a votação 

em bloco dos Requerimentos nºs 214 e 216/2021. Na sequência, em votação única, os 

Requerimentos nºs 214 e 216/2021, respectivamente, de autoria dos edis Pedro Cícero 

Marcenio Silva e Flávio Arruda Morais, os quais, em votação, foram aprovados por 

unanimidade dos presentes. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes disse que, pelo que lembrava, o Requerimento nº 210/2021 tinha sido 

apreciado na semana passada e indagou ao autor da proposição se seria possível adiá-la de 

pauta para dirimir dúvidas. Em seguida, o vereador Emerson Costa dos Santos, autor do 

referido Requerimento, informou que se ausentou da Sessão Ordinária em que este se 

encontrava pautado na Ordem do Dia, de modo que a votação foi adiada. Salientou que tal 

informação foi confirmada pela Divisão Legislativa desta Casa. Neste momento, o 
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Presidente desta Câmara registrou que o Requerimento supracitado foi adiado de pauta no 

dia trinta e um de agosto e consultou os parlamentares sobre a possibilidade de 

preestabelecer um número de inscritos para discursarem em votação aos Requerimentos, o 

que foi acatado por unanimidade dos presentes. Salientou, ainda, a necessidade de 

reformular o Regimento Interno deste Legislativo. Em votação única, o Requerimento nº 

210/2021, de lavra do parlamentar Emerson Costa dos Santos, o qual, em votação, 

franqueou-se a palavra ao autor e aos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa e Edvaldo 

Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais registrou que a Prefeitura 

Municipal teria destaque se todos os secretários municipais agissem como o 

Superintendente João Vianey. Posteriormente, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, registrou que era favorável em solicitar que os secretários municipais 

prestassem os devidos esclarecimentos nesta Casa e salientou que o referido 

superintendente era uma pessoa íntegra. Por fim, registrou a presença das senhoras Jaci e 

Paula na galeria desta Casa. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu 

ao Presidente, edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa destacou que o Requerimento nº 210/2021 estava prejudicado em seu teor, visto 

que se referia ao dia primeiro de setembro do ano em curso. Na sequência, o edil Emerson 

Costa dos Santos exprimiu que o referido Requerimento foi pautado, tardiamente, na 

Ordem do Dia e destacou que este poderia ser apreciado na presente Sessão. Na sequência, 

o Presidente desta Casa referiu-se ao edil Emerson Costa dos Santos ao dizer que este 

deveria solicitar adiamento de pauta da referida matéria para retificação. Em Seguida, o 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes propôs que os Secretários Municipais 

fossem convidados, individualmente, para prestarem os devidos esclarecimentos nesta 

Casa. Posteriormente, o Presidente destacou que a ideia era válida e relatou que os 

secretários municipais poderiam se pronunciar a cada quinze dias neste legislativo. Em 

seguida, o vereador Emerson Costa dos Santos sugeriu que, a cada quinze dias, a Sessão 

Ordinária fosse transformada em Audiência Pública para que os secretários municipais 

prestem os devidos esclarecimentos à população. Neste momento, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, nomeou uma Comissão Especial, composta pelos vereadores 

Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Valdemir da Silva 

Santos, Emerson Costa dos Santos e Jhonatas Lima Monteiro, para convidar os secretários 

municipais a esta Casa a cada quinze dias, de modo que estes possam prestar informações à 

sociedade acerca das ações da administração pública. Em Questão de Ordem, o edil Silvio 

de Oliveira Dias expôs que, nas últimas Audiências Públicas ocorridas nesta Casa, nenhum 
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representante da Prefeitura Municipal esteve presente. Em Pela Ordem, o vereador 

Emerson Costa dos Santos registrou que a presença dos secretários municipais de 

planejamento, desenvolvimento urbano e transporte e trânsito era fundamental para tratar 

sobre mobilidade urbana. Logo após, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

exteriorizou que, em sua opinião, não era produtivo convocar mais de um secretário 

municipal para prestar esclarecimentos em um mesmo dia. Em Pela Ordem¸ o edil 

Jhonatas Lima Monteiro expôs que, se um secretário municipal recebesse o convite e, ainda 

assim, não viesse a esta Casa, os parlamentares poderiam convoca-lo. Neste momento, o 

Presidente desta Casa, parlamentar Fernando Dantas Torres, solicitou que fosse registrado 

em Ata que o edil Luiz Augusto de Jesus estava jogando no celular durante a Sessão. Em 

seguida, o edil Emerson Costa dos Santos reiterou que, para tratar sobre mobilidade urbana, 

mais de um secretário municipal deveria ser convidado para dialogar nesta Casa. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou que era democrático, mas apoiava a 

convocação dos secretários municipais a esta Casa. Na sequência, o Presidente registrou 

que o Requerimento nº 215/2021 estava prejudicado devido ao acordo estabelecido entre os 

parlamentares. Em seguida, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que a 

formação da Comissão Especial supracitada fosse publicada no Diário Oficial Eletrônico 

através de Portaria. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro destacou que o 

Requerimento nº 215/2021, de sua autoria, solicitava ao Secretário Municipal da Fazenda 

(SEFAZ), Sr. Expedito Eloy, informações documentais relativas à avaliação das metas 

fiscais. Neste momento, o Presidente solicitou que constasse em Ata que o edil Luiz 

Augusto de Jesus estava atrapalhando a presente Sessão. Dando continuidade, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro reiterou que a apreciação do Requerimento nº 215/2021 era de 

extrema importância. Em seguida, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas 

Torres, reiterou que o vereador Luiz Augusto de Jesus estava atrapalhando o andamento da 

presente Sessão porque dialogava com o parlamentar Petrônio Oliveira Lima durante o 

pronunciamento do edil Jhonatas Lima Monteiro. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio 

Oliveira Lima declarou que estava calado. Em Pela Ordem, o parlamentar José Marques de 

Messias registrou a presença dos senhores “Mundinho e Júnior do Pau Seco” na galeria 

desta Casa. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa sugeriu que o edil 

Jhonatas Lima Monteiro retirasse de pauta o Requerimento nº 215/2021 e salientou que, 

após a presente Sessão, a Comissão Especial, formada neste dia, poderia se reunir para 

convidar os secretários municipais a esta Casa. Neste momento, o Presidente desta Câmara 

solicitou registrar em Ata que a Comissão Especial formada para convidar os secretários 

municipais a esta Casa a cada quinze dias, de modo que estes possam prestar informações à 
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sociedade acerca das ações da administração pública, deveria ter dois suplentes indicados 

pela Mesa Diretiva, sendo eles os vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e 

Petrônio Oliveira Lima. Na sequência, o Presidente consultou os parlamentares quanto à 

criação da referida Comissão. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

registrou seu voto contrário à criação da referida comissão. Sendo assim, a criação da 

Comissão Especial supracitada foi aprovada por maioria dos vereadores presentes com voto 

contrário do edil Edvaldo Lima dos Santos. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho solicitou se ausentar da presente Sessão para acompanhar a equipe de canoagem 

de Feira de Santana, o que não foi acatado pelo Presidente desta Casa por conta da Ordem 

do Dia. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro registrou que o objetivo 

do Requerimento nº 215/2021 era solicitar os documentos relativos à prestação de contas 

por parte da SEFAZ. Mencionou, ainda, que, na última Audiência Pública de Avaliação das 

Metas Fiscais, o secretário Expedito Eloy se comprometeu, caso fosse solicitado, a 

conceder a documentação necessária. Em votação única, o Requerimento nº 215/2021, de 

iniciativa do vereador Jhonatas Lima Monteiro, o qual, em votação, franqueou-se a palavra 

ao autor e ao vereador Emerson Costa dos Santos, que se referiu ao edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa ao dizer que este lutava pelo povo, entretanto, atualmente mudou seu 

posicionamento. Indagou se o referido edil acreditava que a população não queria saber 

quantos e quais imóveis foram desapropriados para a implantação do BRT, bem como qual 

valor foi pago em cada desapropriação e a origem deste recurso. Salientou que os feirenses 

observavam tudo e exteriorizou que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa tinha “mudado a 

casaca” ao salientar que este poderia se tornar líder ou vice-líder do governo nesta Casa 

pela forma como atuava. Mencionou, ainda, que a mudança de posicionamento do edil 

supracitado era resultado da nomeação dos agentes distritais no distrito de Jaguara. 

Exprimiu que se entristecia ao notar que um edil traía não apenas o grupo ao qual pertencia, 

mas também a população, de maneira sorrateira. Disse que, por muitas vezes, o vereador 

mencionado teceu críticas negativas ao Prefeito Municipal, entretanto, passou a defendê-lo 

nas últimas Sessões. Por fim, salientou que as atitudes do vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa se configuravam em um absurdo. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou que o discurso do vereador Emerson Costa dos Santos constasse em Ata. 

Destacou, ainda, que desejava ser respeitado e que o referido edil traiu o Deputado Federal 

José Neto nas últimas eleições municipais. Na sequência, ainda em votação ao 

Requerimento nº 215/2021, concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador Edvaldo 

Lima dos Santos. Em seguida, franqueou-se a palavra ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa, 

que se referiu ao discurso do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos ao dizer que este, 
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outrora, teceu críticas ao ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Registrou que, no entanto, 

o referido ex-prefeito “comprou” o vereador supracitado com a nomeação dos seus filhos 

em cargos da administração pública municipal, o silenciando e passando a contar com seu 

apoio. Declarou que o edil mencionado “vendeu por dois contos de réis” sua família. 

Solicitou ser respeitado e exteriorizou que não possuía cargos no governo municipal ao 

declarar que o vereador Edvaldo Lima dos Santos queria esconder que seus familiares 

possuíram cargos na Prefeitura municipal. Em seguida, referiu-se ao pronunciamento do 

vereador Emerson Costa dos Santos ao dizer que este se aliou, nas últimas eleições, ao 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho em troca de setenta cargos na administração pública 

municipal, no entanto, foi traído. Expôs que outros vereadores eram contrários ao 

Requerimento em votação e reiterou que jamais fez negociações para conseguir cargos na 

Prefeitura Municipal. Por fim, disse que pessoas ligadas a si foram nomeadas no distrito de 

Jaguara porque ajudaram o Prefeito Municipal na última campanha eleitoral. Neste 

momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva e informou que o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, não estava se sentindo bem, de modo que a presente Sessão seria 

encerrada e a apreciação do Requerimento nº 215/2021 teria continuidade em outra Sessão. 

Assim, a primeira Secretária declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e treze 

minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia nove de setembro do ano em curso, à 

hora regimental, com a seguinte pauta: <o que ocorrer>. Para constar, eu, Jeany Santos de 

Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


