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Ata da 84ª 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 21 de 

setembro de 2021. 

 

Aos vinte e um dias  do mês de setembro 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 octogésima quarta  Sessão 

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

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

Eremita Mota de Araújo, Fabiano 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, 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 primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira 

Dias, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da 

vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior 

que foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Dando prosseguimento o vereador 

Silvio de Oliveira Dias, na direção dos trabalhos, solicitou à primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que procedesse a leitura das matérias previamente 

constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir:<Projeto de Lei nº 143/2021 de 

autoria do Poder Executivo que “Autoriza a abertura de crédito adicional especial, na forma 

que indica, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 225 a 228/2021 de autoria dos 

edis Ronaldo Almeida Caribé e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Indicações nº s 

2.108 a 2.121/2021 de lavra dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Ronaldo 

Almeida Caribé, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Silvio de Oliveira Dias e Flávio Arruda Morais. Moções nºs 217 a 238/2021 de autoria do 

parlamentar Flávio Arruda Morais. Ofício nº 52/2021 do Conselho Municipal da Pessoa 

com Deficiência de Feira de Santana, datado de 15 de setembro de 2021, assinado pelo seu 

Presidente, Sr. Reinaldo Ferreira Maia, solicitando a utilização da Tribuna Livre deste 
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Legislativo para falar sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ofício GS 

nº 1629/2021 da secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, datado de 17 de 

setembro de 2021, assinado pelo Chefe de Gabinete, Sr. Jailson Rodrigues Duarte, em 

resposta ao Requerimento nº214/2021 e Ofício nº 329/2021, informando que o Secretário 

de Saúde do Município coloca-se à inteira disposição desta ilustre Casa no dia 22 de 

setembro de 2021, às 10:00 horas, para prestar as informações requeridas e quaisquer 

esclarecimentos>. Nesse momento o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira 

Dias, em consonância com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, convidou os líderes 

a fazerem suas inscrições. No momento destinado ao Horário das Lideranças 

Partidárias, os seguintes parlamentares fizeram uso da palavra: Jossé Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), em tempo cedido pelos vereadores Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) e 

Eremita Mota de Araújo (PSDB), disse que tem buscado muito a Deus, orado 

constantemente, e passou a fazer uma oração para todos nesta Casa, em especial para o 

Presidente Fernando Torres, que vem enfrentando muitas “guerras” e “contra-ataques”, por 

lutar em prol da cidade e do povo de Feira de Santana. Leu a mensagem “A Armadura de 

Deus” e, em seguida, solicitou ao responsável pelo áudio a tocar o “Ato Profético de Deus”, 

fazendo uma oração concomitantemente, em proteção ao Presidente Fernando Dantas 

Torres. Afirmou que o bem vencerá o mal, pois Deus sempre o estará protegendo. 

Profetizou que esta guerra será vencida, salientando que renuncia ao seu mandato se todos 

que se levantarem contra o Presidente, não tiverem o devido castigo. Em aparte o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos citou o Salmo 91. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, 

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

Diretiva. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Viera (MDB) 

registrou que o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) entrou em contato consigo para informar 

que chegará atrasado à presente Sessão porque estava na inauguração de uma escola 

municipal, juntamente com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em seguida, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que ouvir a voz de Deus traz refrigério para a 

alma. Depois, falou que esta Casa aprovou uma lei de sua autoria há mais de vinte dias e até 

o momento o Poder Executivo não a sancionou. Argumentou que as pessoas estão sendo 

prejudicadas pelo “prefeito Denilton Filho”. Afirmou que os taxistas estão passando 

dificuldades no município, porque o prefeito não sancionou a lei que permitirá realizar a 

transferência dos seus veículos. O parlamentar solicitou que o Presidente deste Legislativo 

promulgasse a referida lei porque os taxistas são primordiais na cidade. Lembrou que a 

população não votou no Sr. Denilton Filho para gerir a cidade, mas o mesmo está atuando 

devido a uma ditadura imposta pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e avisou que na 
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próxima eleição uma pessoa preparada para atender a todos será eleita pelo povo. Em 

seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), utilizando também o tempo cedido pelo 

parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD), após saudar a todos e agradecer o dom da vida, 

relatou que esteve em diversas localidades de Feira de Santana e ouviu os reclames dos 

moradores contra o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. 

Assinalou que junto com o edil Silvio Dias esteve na festa da localidade Alecrim Miúdo, 

distrito Maria Quitéria.  Relatou visitas aos campos de futebol e as solicitações de apoio do 

Poder Público para o fomento do esporte. Assinalou que na Feira Livre do bairro Tomba, os 

feirantes e consumidores reclamaram contra o abandono do entreposto comercial. 

Acrescentou que o mesmo abandono é extensivo as demais feiras livres da cidade a 

exemplo do bairro Cidade Nova e Sobradinho. Informou que os consumidores solicitam 

limpeza, lixeiras e iluminação pública. Solicitou mais apoio aos camelôs que acordam de 

madrugada para comercializar os produtos nas feiras livres. Disse que fica triste em fazer 

parte do governo municipal devido ao abandono com que trata os camelôs. Frisou que o 

Centro de Abastecimento está abandonado pelo Poder Público municipal. Pincipalmente o 

Shopping Popular. Informou que a Prefeitura Municipal está cobrando R$ 40,00 pelo metro 

quadrado. Observou que há camelôs com guias de R$ 150,00 a 200,00. Argumentou que a 

categoria não tem condições de arcar com tais valores.  Atentou que o projeto do governo 

municipal é transferir os feirantes da rua Marechal Deodoro para o Centro de 

Abastecimento e demais feiras livres, ressaltando que não há estrutura suficiente para 

receber esses novos feirantes. Lembrou que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto 

disponibilizou recursos para os camelôs e os motoboys soteropolitanos e em Feira de 

Santana, o prefeito não tem compaixão com tais categorias, pois  “quer jogar os nossos 

camelôs com bosta, mijo e não tem estrutura”. Clamou para que o prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho seja mais humano e olhe com mais compaixão para os feirantes, motoboys e 

taxistas, que são seres humanos, salientando que se fosse o pai dele o prefeito teria carinho, 

e amor pelos trabalhadores de Feira de Santana. Acrescentou que não adianta um Centro 

bonito e o povo passando fome, pois a vida deve estar acima de tudo. O parlamentar 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) enfatizou e agradeceu ao Deputado Federal José Nunes 

pela doação de cinquenta mil alevinos e tilápias, efetuada pelo DNOCS, resultado de 

Emenda parlamentar de autoria do citado Deputado e com a participação do Secretário 

Pablo Roberto. Ressaltou que essa doação ao pessoal do mergulho se reproduzirá com o 

objetivo de colocar comida na mesa do povo. Passou a falar sobre o sucesso da Frente 

Parlamentar de Agricultura Familiar que tem ouvido a população da zona rural nas suas 

necessidades, destacando que as pessoas tem comparecido maciçamente às reuniões da 
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citada Frente Parlamentar, citando os distritos que foram ouvidos, a exemplo de Ipuaçu, 

Humildes e Jaíba. Encerrou seu pronunciamento informando que na próxima sexta-feira, 

juntamente com os vereadores da Frente Parlamentar, estarão no distrito de Jaguara e 

convidou as vereadoras desta Casa a participarem. Em aparte o edil Silvio de Oliveira Dias 

parabenizou o orador, que foi o mentor da criação da Frente Parlamentar, destacando a boa 

resposta da população. Logo após, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) disse que, 

nos últimos dias, pela tarde, tem visitado os bairros da cidade, e ao observar que os 

residenciais do programa Minha Casa Minha Vida estão em situação precária levou 

solicitação de melhorias para o Chefe do Poder Executivo e para o Secretário de Serviços 

Públicos, Eli Ribeiro. Falou que soube, em conversas, que existiam poucas pessoas 

contratadas pela secretaria para atender os cinquenta e dois condomínios do Minha Casa 

Minha Vida, por isso, ele fez uma Indicação solicitando aumento do quantitativo de pessoal 

e teve sua solicitação atendida pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, para quem ele 

teceu comentários de gratidão. A seguir o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) 

demostrou sua preocupação com a atual situação de abandono do bairro Viveiros e Novo 

Horizonte, inclusive com realização de manifestações solicitando melhorias, em especial a 

realização de um retorno a fim de melhorar a mobilidade dos moradores, uma vez que, após 

a duplicação da BR 116 Norte, o bairro ficou isolado. Ressaltou que tal problema só existe 

porque a população é de baixa renda, pois se a obra fosse realizada em área nobre isso não 

ocorreria, pois tudo é um “jogo de interesses”. Finalizou conclamando o DNIT e o 

Consórcio Nordeste para resolverem o problema apresentado. Em aparte o edil Edvaldo 

Lima dos Santos informou que houve audiência nesta Casa sobre a questão e o parlamentar 

Silvio de Oliveira Dias parabenizou o orador, destacando a excelente atuação. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) registrou que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, nas próximas eleições, será reeleito no primeiro turno. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) disse que o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) aproveitava o momento para fazer campanha política. Prosseguindo, o edil José da 

Costa Correia Filho (Patriota) disse que a eleição ainda será em 2022, mas está em um 

trabalho constante em busca de melhorias para a cidade de Feria de Santana. Por isso 

agradeceu ao prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho e ao Sr. João Marcelo 

“Banha”, Pedro Paulo, João Falcão, e ao Secretário Eliziario Ribeiro pelo importante 

trabalho desenvolvido em Feira de Santana, pois ontem iniciou troca de lâmpadas LED no 

bairro Rua Nova, depois de ter realizado o mesmo trabalho no bairro Queimadinha, do qual 

o vereador Jhonatas Monteiro é representante. Disse que o edil Jhonatas é um futuro 

deputado estadual. Frisou que podem reclamar, podem criticar, mas o que importa são as 
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obras que o governo está realizando. Relatou que passou por todas as ruas do conjunto 

Feira VII e dos bairros Tomba, Panorama, conjuntos Amazonas, Luciano Barros, Sergio 

Carneiro e Fraternidade. Informou que os moradores estavam reclamando que os 

representantes dos referidos bairros brigaram com o prefeito  deixaram de solicitar os 

serviços de conservação. Acrescentou que querem impedir que o vereador do gueto solicite 

melhorias e reformas das quadras poliesportivas, praças e dar dignidade aos moradores. 

Acrescentou que há várias ruas do bairro Rua Nova necessitando de esgoto pluvial. Ao edil 

Edvaldo Lima negou aparte e assinalou que já sabia que o vereador diria que as melhorias 

foram por sua Indicação. Solicitou mais respeito ao seu mandato, pois foi chamado pela 

população local para proceder as visitas e levará pessoalmente ao prefeito Colbert Martins 

os reclames da população. Pregou voto no presidente Bolsonaro. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que, neste momento, ocorria uma 

manifestação na Secretaria Municipal de Saúde, oportunidade na qual os funcionários 

solicitavam a concessão de EPIs. Por fim, mencionou que os servidores municipais da área 

da saúde, bem como as unidades de saúde, estavam padecendo.  Dando continuidade ao 

Horário das Lideranças o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que parte do 

debate nesta Casa é com relação a nomeação dos cargos da Administração Pública de 

maneira indevida por indicação política e que muitas vezes existe uma “mistura” na 

questão, pois existem os cargos que são de coordenação que envolvem sintonia política 

com o projeto da gestão e que outra coisa completamente diversa é essa “farra do boi” que 

acontece aqui neste município por cerca de duas décadas. Afirmou que até a função de 

estagiário é feita por indicação política, salientando que, infelizmente, o “grosso” do 

funcionalismo público municipal deixou de ser efetivo, passando a ser temporários, com 

vários vínculos precários. Disse que é uma vergonha o desempenho deste município, 

reforçando o fato de que a Prefeitura perdeu duas sentenças em relação ao concurso público 

da área de saúde, lembrando que foi realizado no ano de 2010. Reforçou que as pessoas 

aprovadas na área de saúde estão aguardando há mais de dez anos por nomeação e 

convocação, destacando que não é por falta de necessidade de profissionais, pois há todo 

momento são recebidas denúncias de falta de pessoal nas unidades de saúde do município. 

Questionou como pode ser explicada a falta de profissionais de saúde, se existe um 

concurso em aberto, afirmando que a única explicação é “empurrar” pessoas com relações 

políticas, no lugar de convocar pessoas para trabalhar com vínculo efetivo legal, a partir de 

concurso público. Finalizou seu discurso afirmando que o Prefeito “se esconde” sob a 

justificativa de que não foi intimado. Em seguida, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias 

(PT) discursou sobre o transporte público realizado pelo sistema STPAC. Relatou que os 
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motoristas estão sofrendo com a desorganização existente na Secretaria Municipal de 

Transportes no que diz respeito à fiscalização. Expôs que é comum perceber na cidade vans 

plotadas com as mais diversas cores. Chamou a atenção da prefeitura para o cumprimento 

de seu papel como concessionária e detentora do papel fiscalizador para assim conseguir 

oferecer à população um transporte público de qualidade. Afirmou que o Poder Público não 

planeja, não fiscaliza e não cumpre o seu papel. Discorreu sobre a necessidade de 

bilhetagem única nos transportes, incorporando também os do sistema STPAC para que as 

pessoas sejam beneficiadas com a opção de escolha. Salientou que a STPAC está 

disponível para conversar com a prefeitura de modo a participar de um contrato 

emergencial e ajudar na resolução do problema do transporte público. Ressaltou que os 

feirenses não suportam mais o problema exposto que já perdura há vinte anos. Lembrou 

que a população está na iminência de ver os ônibus deixarem a cidade e que a tarifa 

cobrada aqui é uma das mais caras do país, além disso, existe um BRT paralisado. Avisou 

que enquanto outras cidades baianas estão melhorando seus sistemas de transportes, Feira 

de Santana tem regredido. Findando seu pronunciamento, o orador disse que é oportuno 

cobrar de forma efetiva um posicionamento da prefeitura, por isso essa Câmara cumpre um 

importante papel de instalar uma CPI do transporte público, através de um Requerimento 

protocolado nesta Casa. Assim, solicitou do Presidente instalação da CPI e nomeação dos 

membros para que os trabalhos possam ser iniciados e desvendar o problema do transporte 

ineficiente, caro e que não cumpre o papel de transportar as pessoas. Em seguida, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT), após saudar os presentes, frisou que se a distribuição de 

cargos na Prefeitura Municipal ocorre da maneira que foi relatada, o mesmo acontece com 

as Indicações que os vereadores fazem. Relatou que em entrevista, um vereador teria 

comentado que infelizmente o prefeito só faz as coisas para quem está do lado dele, como 

deixou claro o parlamentar Valdemir Santos. Ressaltou que as Indicações propostas pela 

oposição, que poderiam melhorar a qualidade de vida do povo, não são realizadas porque 

quem indica não está do lado do prefeito. Assinalou que o povo é prejudicado com tal 

prática. Disse que o governo deveria ver as Indicações daqueles que estão preocupados com 

as melhorais da cidade. Acrescentou que se o vereador está com o governo ou não é 

obrigação do prefeito pôr em pratica as Indicações. Relatou que esteve em Humildes e 

observou que a travessa Joselito Amorim é uma tragédia, uma vergonha. Pois, quando 

chove a artéria fica intransitável devido a falta de drenagem. Revelou que formulou uma 

Indicação para a realização da melhoria e lamentou o fato da ação não ser executada, por 

ser de oposição e do PT. Afirmou que se há “farra do boi” para a Indicação dos cargos 

existe também predileção para acolher as Indicações. Informou que hoje pela manhã 
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concedeu entrevista ao programa Acorda Cidade, da Rádio Sociedade de Feira de Santana, 

sobre o programa Câmara Solidária. Esclareceu que a iniciativa visa arrecadar alimentos, 

roupas, fraldas descartáveis e agasalhos para doar aos que mais necessitam. Solicitou apoio 

da comunidade e dos vereadores para a referida campanha. Na sequência, o vereador 

Fabiano Nascimento de Souza (MDB) no tempo do Republicanos, cedido pelo 

parlamentar Petrônio Oliveira Lima, agradeceu ao Prefeito Municipal de Feira de Santana, 

Colbert Martins da Silva Filho, que no último sábado esteve no distrito Humildes levando 

benefícios à população, fruto de reivindicações do seu mandato. Assinalou que não será 

fácil administrar o município, mas que estará firme e forte ao lado do Prefeito com a 

bancada governista. Frisou que será construída em Humildes a primeira UPA em um 

distrito da Bahia. Assegurou que em breve a população de Humildes terá mais qualidade no 

atendimento de Saúde. Agradeceu também ao secretário Saulo Figueiredo pela entrega de 

160 alvarás dos mototaxistas. Ressaltou que foi uma grande conquista da categoria que 

lutou por 12 anos para ter este benefício, uma vez que saíram da condição de licitação para 

concessão no mesmo estilo que os taxistas.  Ao edil Silvio de Oliveira Dias assinalou que a 

mesma luta deverá ser empreendida pelos motoristas do transporte alternativo. Lembrou 

que já foi motorista de transporte alternativo e defendeu que esta categoria também tenha a 

emissão de alvará de funcionamento. Ponderou que não defende o transporte clandestino e 

sim o alternativo. Quanto a travessa Joselito Amorim, lembrou ao edil Ivamberg Lima que 

tanto ele quanto o vereador José Marques de Messias já formularam diversas Indicações 

solicitando a realização de melhorias. Disse que a obra será executada em breve, mas cabe 

ao Governo do Estado promover a obra de esgotamento sanitário. Adiantou que diversas 

outras ruas também serão contempladas com melhorias. Em seguida a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), utilizando o horário do Partido DC, por cessão do 

parlamentar Emerson Costa dos Santos, informou que, na condição de vereadora atuante e 

sendo cobrada pela população, fez um Requerimento nesta Casa solicitando explicação 

acerca da atual situação do Centro Especializado Dr. Leone Leda, questionando para onde 

as pessoas devem se dirigir. Informou que o Posto de Saúde do bairro Panorama está há 

cinco meses sem um profissional médico e que sua obrigação como pertencente a área de 

saúde e vereadora apartidária precisa cobrar solução para essa situação, a fim de atender 

aos anseios da população. Destacou que existem outros postos de saúde nessa mesma 

situação de falta de profissionais, acarretando transtornos ao cidadão. Solicitou do Prefeito 

Colbert, na condição de médico e atuante, a olhar pelo povo e resolver essas questões. 

Lembrou que esta Casa está realizando uma campanha solidária, conclamando todos a 

colaborarem a fim de amenizar o sofrimento das pessoas mais necessitadas, que estão 
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realmente precisando de ajuda. Agradeceu a colaboração do Presidente desta Casa, 

vereador Fernando Dantas Torres, destacou a sua sensibilidade, e informou que estará, 

juntamente com o colega Ivamberg dos Santos Lima, buscando doações para a citada 

campanha. Finalizou ressaltando a necessidade dos vereadores desta Casa assumirem o seu 

mandato, que foi conferido pelo povo, com posicionamento na defesa dessa mesma 

população. Dando continuidade, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM e 

Liderança do Governo) disse tem escutado o colega Edvaldo Lima dos Santos falar, nas 

últimas sessões, que o prefeito da Cidade é o Sr. Denilton, no entanto, reforçou que o 

comando da prefeitura é do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Frisou que cada pessoa 

tem um jeito diferente de governar. Citou que já foi aliado e também adversário político do 

ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho e aprendeu a respeitar o modelo de gestão do mesmo, 

assim como respeita o perfil do atual prefeito. Expôs que o prefeito Colbert Martins 

mantem relação de confiança com algumas pessoas, dentre essas, o Sr. Denilton e Sra. Liu, 

porém quem governa a cidade é o prefeito. Em Aparte, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos questionou como o prefeito Colbert Martins da Silva Filho consegue governar sem a 

voz, terceirizando seu papel. De volta à palavra, o vereador Pedro Américo disse que 

entende que o Sr. Denilton e a Sra. Liu têm responsabilidades grandes na prefeitura e 

lembrou ao colega o quanto é difícil para um prefeito administrar sozinho uma cidade 

grande e complexa como Feira de Santana, então é natural que ele delegue algumas funções 

para pessoas de sua confiança. Afirmou que acompanha o trabalho dos diversos secretários 

nesse momento de escassez de recursos e de pessoal, os quais têm colaborado com a gestão 

municipal. Externou que o prefeito tem total responsabilidade por esta gestão e 

desempenhará um excelente papel do ponto de vista dos projetos. Em Aparte, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos questionou quem autorizou o Sr. Denilton a contratar vinte e duas 

pessoas bem como perguntou quem é responsável por realizar os pagamentos ao pessoal da 

saúde, das empreiteiras e dos transportes. Em seguida, o orador na tribuna, afirmou que 

alguns processos passam pelo Secretário de Governo e cabe a este realizar o diálogo e fazer 

o acompanhamento, além disso ressaltou que cabe ao prefeito e ao secretário da pasta as 

decisões. Logo após, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) no tempo cedido pelo vereador 

Pedro Américo lembrou que hoje é o Dia da Árvore e foi comemorado com atividade de 

plantio na avenida Nóide Cerqueira. Relatou que após este local deslocou-se para a Escola 

Comendador Jhonatas Telles de Carvalho, localizada no bairro Conceição. Lembrou que o 

saudoso senador Antonio Carlos Magalhaes esteve na inauguração da referida unidade 

escolar em um local praticamente deserto e hoje está totalmente urbanizado. Revelou que 

além da reforma, a escola ganhará uma quadra poliesportiva coberta. Adiantou que a 
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presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilbert Lucas, anunciou ampliação 

de exames para os homens no Centro de Diagnóstico do Câncer (CMDC) com especialistas 

em cardiologia, nutrição, endocrinologia, urologia. Ressaltou que são 28 escolas 

construídas, ampliadas ou reformadas. Ressaltou a construção da Escola Cívico Militar. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) referiu-se ao discurso do 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DC) ao expor que elaborou um Requerimento para 

solicitar à Senhora Gilberte Lucas, Diretora da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, 

esclarecimentos acerca das obras em algumas unidades de saúde. Neste momento, o 

Presidente desta Casa registrou que, nesta data, comemorava-se o Dia do Radialista e 

solicitou que a informação constasse em Ata. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) destacou a importância da data. Em seguida, o Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, fez uma saudação aos radialistas presentes na galeria deste 

Legislativo. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) solicitou a 

retirada do Requerimento nº 214/2021, o qual convidava o Secretário Municipal de Saúde, 

Sr. Marcelo Britto, a esta Casa para prestar esclarecimentos. Registrou que, por conta de 

uma possível Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que será instaurada nesta Casa para 

averiguar a situação da saúde em Feira de Santana, em momento oportuno, o referido 

Secretário será ouvido. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, consultou os parlamentares sobre a possibilidade de retirada do Requerimento 

mencionado, o que foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes, com votos 

contrários dos edis José da Costa Correia Filho e Luiz Augusto de Jesus. Em seguida, o 

Presidente destacou que seria melhor ouvir o Secretário Municipal de Saúde durante os 

trabalhos da CPI supracitada. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitou constar em Ata a presença do cientista político Leon Vanderley na galeria desta 

Casa. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho registrou que era contrário à 

retirada do Requerimento supracitado. Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de 

Jesus mencionou que o Requerimento mencionado foi aprovado por unanimidade em outra 

Sessão e destacou que a solicitação de retirada teria efeito após consulta aos parlamentares. 

Por fim, relatou que era contrário à retirada do referido Requerimento. Na sequência, o 

Presidente deste Legislativo registrou que a solicitação de retirada foi colocada em votação 

minutos antes e solicitou que a informação constasse em Ata. Em Questão de Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa registrou que a solicitação de retirada do 

Requerimento supracitado foi colocada em votação anteriormente. Neste momento, a 

presente Sessão foi suspensa por dez minutos para que os vereadores do “grupo dos dez”, 

bem como da oposição, se reunissem. Reaberta a Sessão, o Presidente desta Casa, o 
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parlamentar Fernando Dantas Torres, solicitou da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, primeira Secretária, a leitura do Projeto de Lei nº 143/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: < Em 

redação final, o Projeto de Resolução nº 736/2021, de autoria do edil Ivamberg dos 

Santos Lima. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes registrou que 

a matéria se encontrava em redação final, de modo que poderia ser apreciada mesmo com a 

ausência do autor. Solicitou, ainda, discorrer em votação à matéria supracitada. Neste 

momento, o Presidente realizou uma chamada nominal, na qual se verificou que todos os 

parlamentares estavam presentes. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

registrou que se ausentaria da presente Sessão para participar de uma audiência. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias relatou que estava presente nesta Casa. Na 

sequência, o Presidente desta Câmara, edil Fernando Dantas Torres, informou que estava se 

sentindo mal por conta dos efeitos da segunda dose da vacina contra a Covid-19 e registrou 

que se ausentaria da presente Sessão. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e registrou 

que a presente Sessão seria suspensa por cinco minutos. Reaberta a presente Sessão, 

retomou-se a apreciação da matéria e a palavra foi franqueada, em votação ao Projeto 

supracitado, ao edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos solicitou constar em Ata a presença do vereador licenciado e 

Secretário Municipal de Agricultura, Sr. Pablo Roberto, na galeria desta Casa. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho registrou que o Sr. Márcio da Saúde se 

encontrava na galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o vereador Ronaldo Almeida Caribé 

enalteceu o Secretário Pablo Roberto. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos 

registrou a presença do Sr. Jean Caverna, na gelaria deste Legislativo. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus registrou a presença do Sr. Geraldão, liderança do 

bairro Sim, na galeria desta Casa. Em seguida, foi concedida a oportunidade de discurso, 

ainda em votação à matéria supracitada, ao edil Ivamberg dos Santos Lima. Em seguida, 

ainda em votação, a matéria mencionada foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, o primeiro Vice-Presidente desta Casa informou que o Projeto de Lei nº 

128/2021 seria adiado de pauta, por duas Sessões, após acordo entre os membros da Mesa 

Diretiva. Neste momento, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 140/2021. Sendo assim, a primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, realizou a leitura da matéria e informou que todos os 

parlamentares recebiam, antecipadamente, cópias das proposições pautadas para a Ordem 

do Dia. Por fim, sugeriu que a entrega das cópias fosse cancelada para, a cada Sessão, 
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realizar a leitura das matérias pautadas na íntegra. Neste momento, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa acatou a sugestão. Em prioridade e em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 140/2021, de lavra da Mesa Diretiva, o qual teve Pareceres exarados pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR e  Comissão de Finanças, Orçamento 

e Fiscalização - CFOF. Neste momento, apresentou-se a Emenda 01, de modo que baixou 

às Comissões. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes registrou 

que era necessário conceder cópia das matérias pautadas para a Ordem do Dia aos 

parlamentares e expôs que apresentou um Projeto de Resolução que tratava sobre a entrega 

da pauta para a Ordem do Dia quarenta e oito horas antes da votação. Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei nº 018/2021, de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva. 

Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou 

adiamento de pauta da matéria supracitada por duas Sessões. Em Pela Ordem, o autor da 

matéria supracitada concordou com o vereador que lhe antecedeu. Sendo assim, em votação 

à solicitação mencionada, esta foi aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes. 

Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 048/2021, de iniciativa do vereador José 

Marques de Messias, com Emendas 01, de lavra do edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, a qual teve Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 

CCJR e 02, de autoria do vereador Jhonatas Lima Monteiro, sem Parecer. Em Pela Ordem, 

o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou adiamento de pauta da matéria 

por cinco Sessões, justificando que apresentou uma Emenda ao Projeto, assim como o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro, no entanto, elas eram conflitantes porque tratavam sobre 

o mesmo artigo. Relatou que, por conta disso, dialogaria com o referido edil para tomar as 

devidas providências. Sendo assim, em votação à solicitação mencionada, esta foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 042/2021, de 

lavra do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, Substitutivo do autor supracitado com 

Parecer contrário exarado pela CCJR. Devido à ausência do autor, a matéria foi adiada de 

pauta. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021, de autoria do 

edil Luiz Augusto de Jesus, o qual teve Parecer exarado por Comissão Especial. Em 

discussão à proposição, franqueou-se a palavra ao autor da matéria. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que os parlamentares fossem consultados 

quanto à possibilidade de adiamento da matéria supracitada por conta da falta de quórum 

para apreciação. Em seguida, após verificar que havia a quantidade necessária de 

parlamentares para dar seguimento à apreciação da matéria, o Parecer à proposição 

supracitada foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

votação à matéria, concedeu-se oportunidade de pronunciamento aos vereadores Edvaldo 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

728 

 

RD 202184 

Lima dos Santos, Jurandy da Cruz Carvalho, Petrônio Oliveira Lima e Valdemir da Silva 

Santos. Em seguida, a proposição supracitada foi aprovada por unanimidade dos presentes 

com dezessete votos favoráveis. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

solicitou que os Requerimentos pautados neste dia fossem apreciados em bloco, o que, após 

consulta, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº 224/2021, de sua 

autoria. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou a retirada de pauta dos 

Requerimentos nºs 217 e 218/2021, ambos de sua autoria. Em Pela Ordem, o edil Jurandy 

da Cruz Carvalho registrou a presença do Sr. Sóstenes, filho do edil Valdemir da Silva 

Santos, na galeria desta Casa. Logo após, em votação única, os Requerimentos nºs 215, 

219 e 220/2021, de autoria do vereador Jhonatas Lima Monteiro; 221/2021, de inciativa da 

vereadora Eremita Mota de Araújo; 222/2021, de lavra do parlamentar Emerson Costa dos 

Santos e 223/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, em votação, 

foram aprovados por unanimidade dos parlamentares presentes>. Nada mais havendo por 

tratar, o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, na direção 

dos trabalhos, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta e nove 

minutos, sendo convocada outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte 

pauta:<Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 042/2021 de autoria do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa, acompanhado de Substitutivo, com Parecer contrário da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Em votação única os Requerimentos nºs 

225/2021 de lavra do edil Ronaldo Almeida Caribé; 226, 227 e 228/2021 de autoria do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes>. 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.     

 

   

 

 

 


