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Ata da 65ª 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 04 de 

agosto de 2021. 

 

Aos quatro dias do mês de agosto 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 sexagésima quinta Sessão 

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

qual, à exceção do edil Jhonatas Lima Monteiro, 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, José 

da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da 

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

Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio 

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

Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, Presidente 

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

Araújo, segunda Secretária, a leitura das Atas das Sessões anteriores, as quais foram 

submetidas à apreciação plenária e aprovadas 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: 

<Projeto de Lei n/nº 122/2021, de autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias que “Institui 

no âmbito no Município de Feira de Santana o Centro Municipal de Equoterapia, voltado 

para crianças e adultos com deficiência física e/ou mental e/ou distúrbio comportamental e 

dá outras providências”. Requerimentos nºs 164 a 167/2021, de autoria dos edis Pedro 

Cícero Marcenio Silva, José Marques de Messias, Silvio de Oliveira Dias e Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira. Indicações nºs 1619 a 1646/2021, de iniciativa dos 

parlamentares José Marques de Messias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Edvaldo 

Lima dos Santos, Silvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Morais, Luiz Ferreira Dias e 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Moções nºs 149 a 151/2021, todas de inicitiva do 

vereador Luiz Augusto de Jesus. Correspondências: OF.GAB/Prefeito nº125/2021, datado 

do dia 06 de julho do ano em curso e assinado pelo Prefeito Municipal, Dr. Colbert Martins 
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da Silva Filho, em resposta ao Requerimento nº 120/2021, de autoria do vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, prestando esclarecimentos sobre o cumprimento da Lei nº 

3550/2015, conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais e encaminhando em anexo a cópia do processo de Autorização Ambiental nº 

58.972/2019. OF. nº 01/2021, datado do dia 23 de Agosto do ano em curso e assinado pelo 

Sr. Luiz Claudio de Santana Oliveira, Presidente da Associação de Taxistas de Feira de 

Santana-UNITAXI, solicitando o uso da Tribuna Livre em data oportuna, para tratar de 

assuntos relacionados ao serviço de táxi-lotação no âmbito do Município de Feira de 

Santana, tais como padronização e organização do sistema>. Em seguida, o Presidente 

Fernando Dantas Torres consultou o Plenário quanto à suspensão do Horário das 

Lideranças e do Grande Expediente e teve seu pedido aprovado por unanimidade dos 

edis presentes. Dando continuidade, o Presidente Fernando Dantas Torres comunicou que, 

de acordo com o Artigo 339 do Regimento Interno, o período de discussão é encerrado por 

inexistência de orador escrito, de modo que, na oportunidade em que as Emendas feitas 

pelo vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes foram apresentadas à Presidência, 

não havia mais orador escrito, assim sendo, o momento de discussão foi encerrado e será 

procedida a votação da matéria. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes disse que a interpretação do Presidente Fernando Torres estava equivocada e 

explicou o por quê. Em Pela Ordem, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias discordou da 

fala do colega Pedro Américo de Santana Silva Lopes, pois a Sessão na qual as Emendas 

foram recebidas foi encerrada e não suspensa. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes esclareceu que na votação do Parecer contrário às Emendas 

apresentadas, após as Emendas serem derrubadas, deu-se início à primeira discussão. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus ratificou a fala do edil Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que 

um “grupo organizado” desejava que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não fosse votada e 

solicitou a mesma fosse colocada em votação na presente data. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa parabenizou o Presidente por consultar a 

Procuradoria da Casa para dirimir as dúvidas, mantendo o zelo pelo Parlamento e destacou 

que sete vereadores deste Legislativo intencionam induzir o Presidente ao erro. Em 

Questão de Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima disse que há uma falta de 

entendimento sobre o que significa primeira e segunda discussão. Em Questão de Ordem, 

o parlamentar José da Costa Correia Filho questionou se há um Parecer escrito da 

Procuradoria desta Casa sobre as dúvidas suscitadas. Em resposta, o Presidente disse que 

fez uma consulta para orientação. Logo após, releu o artigo 339 do Regimento Interno. 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

530 

 

RD 202165 

Acerca dessa discussão, em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho externou 

sua discordância sobre comentários feitos pelo Presidente Fernando Torres acerca da falta 

de conhecimento dos vereadores a respeito de projetos em tramitação, observando que os 

edis não possuem a mesma assessoria disponível à Presidência. Dando início à Ordem do 

Dia, foi apreciada a seguinte matéria: <Em segunda discussão, a elaboração legislativa 

especial, Projeto de Lei Ordinária n/nº 110/2021, de iniciativa do Poder Executivo, que: 

“Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da lei orçamentária referente ao exercício 

financeiro de 2022, e dá outras providências”, de acordo com o Artigo 368 e seus 

parágrafos do Regimento Interno da Casa da Cidadania. Em votação, o edil Sílvio de 

Oliveira Dias usou a palavra. Depois, o Presidente Fernando Torres solicitou à primeira 

secretária, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a inscrição dos vereadores que falarão 

durante a votação e consultou o Plenário quanto à diminuição do tempo de fala à tribuna 

para três minutos, em razão da Sessão Solene que ocorrerá em seguida. Após o plenário 

acatar o pedido, deu-se prosseguimento com a fala do edil Jurandy da Cruz Carvalho à 

Tribuna. Em Pela Ordem, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima inquiriu quantos minutos 

ficou acordado para cada vereador falar em votação. Depois, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus registrou que, mesmo sem inscrição prévia, todos os edis têm direito a falar em 

votação. Em resposta, o Presidente disse que foi feito um acordo com os vereadores para 

que cada um falasse por três minutos a fim de que a sessão não se prolongasse, porém 

retomaria o tempo de dez minutos estabelecido pelo Regimento Interno. Em Pela Ordem, 

o edil Edvaldo Lima dos Santos parabenizou o Presidente desta Casa e destacou que foi 

feito um acordo com os edis sobre o tempo à Tribuna, mas provavelmente o colega Luiz 

Augusto de Jesus não escutou. Em Questão de Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa disse que alguns colegas querem que o Presidente descumpra o Regimento Interno 

para que consigam um motivo para irem à justiça. Depois, o Presidente teceu comentários 

sobre a postura de alguns edis que são “comandados” pelo Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho. Em seguida, em votação, o vereador Luiz Augusto de Jesus usou a Tribuna. 

Em Pela Ordem, o parlamentar José Marques de Messias parabenizou o Presidente pela 

postura e solicitou que ele retomasse o acordo feito com os edis diminuindo para três 

minutos o tempo de fala em votação. Em Questão de Ordem, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa sugeriu a declinação da fala em votação para que o tempo da Sessão 

Solene não foi invadido. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva Santos pediu a 

seus pares que mantivessem o equilíbrio e respeitassem os convidados que aguardavam a 

Sessão Solene na Galeria; além disso, pediu aos colegas que discursassem apenas por três 

minutos. Logo após, o Presidente disse que aceitaria a proposta do edil Valdemir da Silva 
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Santos desde que o pedido fosse feito em nome do “grupo dos sete”. Em seguida, o 

Presidente Fernando Torres solicitou constar em Ata que, a pedido da Liderança do 

Governo, em nome do vereador Valdemir da Silva Santos, o tempo de fala à Tribuna seria 

diminuído de dez para dois minutos. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos requereu que a Ata fosse concluída e assinada no final da sessão, no entanto seu 

pedido não foi acatado. Em Pela Ordem, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias, em razão 

do edil Luiz Augusto de Jesus ter se autodenominado como Minoria, solicitou que o 

Presidente consultasse, oportunamente, o “grupo dos sete”, quanto a transferência da 

Liderança da Maioria para o “grupo dos onze”. Ainda em votação, os parlamentares 

Edvaldo Lima dos Santos e Petrônio Oliveira Lima usaram a Tribuna. Durante o discurso 

do último edil, o Presidente Fernando Torres consultou o Plenário sobre o início da votação 

no painel e teve seu pleito aceito. Dando prosseguimento, os parlamentares Josse Paulo 

Pereira Barbosa e Eremita Mota de Araújo também usaram a palavra em votação. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias registrou voto favorável ao Projeto e 

informou que o edil Jhonatas Lima Monteiro, se estivesse presente, também votaria a favor. 

Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa requereu consulta aos vereadores 

inscritos quanto à declinação da fala para que o tempo da Sessão Solene não ficasse 

prejudicado. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais declinou da fala em votação. 

Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos Lima também falou em votação. Em Pela Ordem, 

o vereador José Marques de Messias registrou a presença do jovem Gabriel Nunes, filho do 

Deputado José Nunes, na Galeria da Casa. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva registrou voto favorável ao projeto. Em seguida, o parlamentar Valdemir da 

Silva Santos também discursou em votação. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos 

Santos Lima disse que, em seu discurso, em momento algum citou o nome do colega 

Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o edil Petronio Oliveira Lima registrou que a 

vereadora Eremita Mota de Araújo o apontou em seu discurso e explicou que cada vereador 

tem direito de votar como desejar. Na sequência, os edis Fabiano Nascimento de Souza e 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes também usaram a palavra em votação. Durante o 

discurso do último orador, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pela segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, a fim de que o vereador Fernando Dantas 

Torres falasse na Tribuna, em votação. Logo após, os trabalhos da Mesa foram reassumidos 

pelo Presidente. Em Pela Ordem, os vereadores Emerson Costa dos Santos, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias e José Marques de Messias registraram 

votos favoráveis ao Projeto. Em Pela Ordem o parlamentar Flávio Arruda Morais registrou 

a presença do senhor apelidado de Ran, na Galeria. Em Pela Ordem, o edil Silvio de 
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Oliveira Dias criticou os vereadores que se abstiveram desta votação. Finalizando, o edil 

José da Costa Correia Filho usou a palavra em votação. Em Pela Ordem, o edil Silvio Dias 

disse que o Legislativo tem autonomia para votar na LDO. Em Questão de Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que alguns vereadores não estão respeitando 

os convidados que participarão da Sessão Solene que ocorrerá a seguir. Logo após, o 

Projeto de Lei nº 110/2021, elaboração legislativa especial, de iniciativa do Poder 

Executivo foi aprovado por unanimidade dos edis presentes, com doze votos favoráveis, 

dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Ivamberg dos 

Santos Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa, Silvio de Oliveira Dias, Pedro Cícero Marcenio 

Silva, Ronaldo Almeida Caribé, Flávio Arruda Morais, Emerson Costa dos Santos, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias e José Marques de Messias e sete 

abstenções, dos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio 

Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Fabiano 

Nascimento de Souza e José da Costa Correia Filho. Nada mais havendo, em razão da 

Sessão Solene que ocorrerá em seguida, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, às dez horas e cinquenta minutos, 

sendo convocada outra para amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta: <o que 

ocorrer>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei 

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

 


