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Ata da 47ª 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 02 de 

junho de 2021. 

 

Aos dois dias do mês de junho 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 sétima Sessão 

Ordinária, referente à primeira 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 Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flavio 

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 Cicero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Silvio 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 vereadores presentes. Neste momento, o terceiro 

Vice-Presidente deste Legislativo, edil José Marques de Messias, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva e, logo após, o transferiu à segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de 

Araújo. Em seguida, esta 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 094/2021, de iniciativa do vereador Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, que “Cria o sistema de cadastro e registro de bicicletas no âmbito 

de Feira de Santana, e dá outras providências”. Requerimento nº 130/2021, de lavra do 

edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Indicações nºs 1179 a 1203/2021, de autoria 

dos parlamentares Silvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes e Jhonatas Lima Monteiro. Moção nº 123/2021, de iniciativa do 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho>. Na sequência, concedeu-se oportunidade de discurso, 

em Tribuna Livre, ao jornalista Girlanio Guirra, que discorreu sobre o fato de alguns 

profissionais de imprensa terem selecionado alguns parlamentares que tiveram destaque 
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neste semestre. Registrou que os representantes da categoria mencionada vislumbravam a 

homenagem há algum tempo, no entanto, só conseguiram efetuá-la nesta legislatura. 

Mencionou alguns profissionais de imprensa ao declarar que estes realizavam a cobertura 

das Sessões Ordinárias e escolheram três vereadores para serem homenageados neste dia. 

Salientou que houvera um empate técnico e dois vereadores foram escolhidos em terceiro 

lugar. Comentou sobre a importância dos assessores de imprensa e destacou que os 

profissionais que atuavam na cobertura das Sessões Ordinárias desta Casa deveriam ser 

respeitados pelo trabalho prestado à sociedade. Declarou que, no mês de dezembro, a 

homenagem será prestada novamente e, a partir do próximo ano, ocorrerá apenas uma vez. 

Enunciou que passara quase dois anos sem realizar a cobertura das Sessões Ordinárias desta 

Casa porque outrora fizera uma matéria demonstrando seu repúdio ao fato de esta Casa ter 

propiciado um camarote para determinadas pessoas durante a Micareta de Feira de Santana. 

Disse que, por várias vezes, houve ameaça de suspensão do Troféu Oscar Folia e relatou 

que, por algum tempo, os profissionais de imprensa que realizavam a cobertura das Sessões 

Ordinárias nesta Câmara foram desprezados. Exteriorizou que, vez ou outra, durante a 

legislatura anterior, pagamentos foram oferecidos aos profissionais de imprensa e registrou 

que não possuía vínculo com esta Câmara, de modo que não poderia recebê-los. Ao 

concluir seu pronunciamento, declarou que votara nos parlamentares Petrônio Oliveira 

Lima (REP), Fernando Dantas Torres (PSD) e Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) como 

legisladores que se destacaram neste semestre. Logo após, franqueou-se a palavra, em 

Tribuna Livre, ao jornalista Elias Lúcio, que externou sua satisfação diante da 

homenagem prestada a alguns parlamentares. Mencionou que votara nos parlamentares 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), Flávio Arruda Morais (PSB) e Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) para serem homenageados como legisladores de destaque. Ressaltou que, após 

votação de todos os profissionais de imprensa envolvidos, decidiu-se homenagear os 

seguintes parlamentares: Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Silvio de Oliveira Dias (PT), 

Flávio Arruda Morais (PSB) e Fernando Dantas Torres (PSD). Destacou que, devido a um 

empate técnico, os dois últimos parlamentares mencionados ficaram em terceiro lugar. 

Logo após, o orador à tribuna convidou os vereadores supracitados para receberem uma 

placa em alusão à referida homenagem. Devido à ausência do edil Fernando Dantas Torres 

(PSD) durante a entrega da placa, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) foi 

convidada para recebê-la em seu nome. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, 

em seguida, o transferiu à segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo. Ao 

concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna destacou a atuação dos parlamentares 
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homenageados na sociedade. Posteriormente, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

mencionou que o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, respeitava os 

profissionais de imprensa deste município. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente 

desta Câmara, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. No 

Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

congratulou a Secretária Municipal de Educação, senhora Anaci Paim, e mencionou a 

presença desta no programa Acorda Cidade. Salientou que, na oportunidade, a referida 

secretária tratara sobre questões relativas à construção de escolas neste município, bem 

como discorrera acerca das creches municipais. Declarou que havia quase cinquenta e dois 

mil alunos matriculados na rede pública municipal e duzentas e seis escolas atendiam esta 

demanda. Mencionou o discurso feito pelo Governador Rui Costa, no qual este mencionara 

que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não se atentava para a educação em Feira de 

Santana. Lamentou o fato de o referido governador declarar que este município estava 

abandonado devido à falta de iluminação pública e limpeza. Enunciou que a população 

repudiava o pronunciamento do Governador Rui Costa. Em Pela Ordem, o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP) transferiu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Dando 

continuidade ao discurso, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) mencionou que, no dia 

anterior, a Prefeitura Municipal encaminhara um Ofício a esta Casa para tratar sobre alguns 

projetos em tramitação, sendo eles: Projeto de Lei Complementar 001/2021 e os Projetos de 

Lei Ordinária nºs 004, 005, 006 e 007/2021. Registrou que o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho mencionara a importância das referidas matérias para a sociedade e solicitou 

que estas fossem votadas, com celeridade, neste legislativo. Ao tecer suas considerações 

finais, conclamou o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, para que os 

Projetos mencionados sejam colocados em pauta com brevidade. Em Pela Ordem, o 

vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) transferiu seu tempo de pronunciamento ao 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Posteriormente, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), em tempo cedido pelos vereadores Eremita Mota de Araújo (PSDB) e 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), congratulou os parlamentares homenageados pelos 

profissionais de imprensa nesta Sessão. Disse que, no dia anterior, esteve na Policia Federal 

de Feira de Santana para prestar esclarecimentos acerca da denúncia que fizera sobre a 

distribuição de cestas básicas na campanha eleitoral do ano passado. Declarou que, na 

última sexta-feira, recebera uma intimação da Polícia Federal em seu gabinete. Relatou que, 

durante a oitiva que ocorrera no dia anterior, respondeu aos questionamentos que lhe foram 

feitos pelo Delegado da Polícia Federal, doutor Fábio Marques. Expôs que, na 

oportunidade, citara as denúncias que outrora fizera em uma reunião da CPI das cestas 
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básicas neste Legislativo. Enunciou que a Justiça Eleitoral da Bahia determinou a apuração 

sobre a possível distribuição irregular de cestas básicas no último pleito eleitoral. Relatou 

que, durante a oitiva, expusera sua versão acerca dos fatos e declarou que o processo 

seguiria em segredo de justiça. Exprimiu que sites e programas de rádio divulgaram o fato à 

época e exteriorizou que era sério e respeitava a todos. Ao concluir seu discurso, citou o 

edil José da Costa Correia Filho (PATRI) e relatou que as matérias jornalísticas possuíam 

valor. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) declarou que, nesta 

semana, foi possível ver, através dos meios de comunicação, o atrito entre o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho e o Governador Rui Costa no que concerne à segurança 

pública em Feira de Santana. Mencionou a Constituição Federal ao ressaltar que segurança 

pública era um dever do estado e registrou que cerca de cento e oitenta e sete pessoas foram 

vitimadas desde o mês de janeiro do ano em curso. Solidarizou-se com as pessoas que 

perderam seus familiares devido à violência neste município e declarou que o Governador 

Rui Costa tentava atribuir a responsabilidade do estado com a segurança pública a outrem. 

Salientou que a violência que assolava este município gerava descontentamento e tristeza à 

população. Ao finalizar seu discurso, exprimiu que a população sofria devido à falta de 

segurança no distrito Governador João Durval Carneiro e enunciou que, por várias vezes, a 

viatura destinada à região quebrou e não havia outra para substituí-la. Em seguida, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) declarou que elaborou uma Indicação 

relativa à pintura dos redutores de velocidade de Feira de Santana. Relatou que um redutor 

de velocidade instalado na Avenida Tomé de Souza não estava pintado, de modo que, 

recentemente, houve um grave acidente em frente à Igreja Assembleia de Deus localizada 

na região. Registrou que a vítima, a qual conduzia uma motocicleta, caíra no pátio da igreja 

supracitada. Conclamou o Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito 

(SMT), senhor Cleudson Santos Almeida, ao solicitar que a situação fosse analisada e 

resolvida para propiciar segurança à população. Destacou, ainda, a atuação do referido 

superintendente. Em aparte, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS). Ao concluir seu 

pronunciamento, o orador à tribuna disse que era necessário sinalizar os redutores de 

velocidade e declarou que acompanhava o trabalho do referido superintendente, de modo 

que cobraria pela pintura dos redutores mencionados. Logo após, o parlamentar Flávio 

Arruda Morais (PSB) discorreu sobre a homenagem que recebera por parte dos 

profissionais de imprensa na presente Sessão e agradeceu aos envolvidos. Salientou que os 

referidos profissionais tinham papel fundamental na divulgação das notícias, ações e dos 

trabalhos ocorridos nesta Casa. Congratulou os demais parlamentares homenageados e os 

jornalistas que discorreram em Tribuna Livre. Ressaltou que a homenagem se configurava 
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em um incentivo e demonstrava que, enquanto vereador, atuava da maneira esperada pela 

população. Por fim, citou os profissionais de imprensa que participaram da referida 

homenagem e, mais uma vez, agradeceu pelo reconhecimento. Posteriormente, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) discorreu sobre a campanha “Eu mereço uma dose de 

respeito”, criada pelos deficientes com o objetivo de assegurar a vacinação da categoria 

contra a Covid-19. Declarou que recebeu um Ofício da Associação de Surdos de Feira de 

Santana e salientou que este solicitava a vacinação da categoria. Relatou que o plano 

municipal de imunização, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de 

Santana, descumpria o compromisso assumido pelo país porque a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tipificavam como crime a 

recusa ou a dificuldade no que concernia à internação ou prestação de assistência médica 

hospitalar e ambulatorial às pessoas com deficiência. Relatou que a população surda de 

Feira de Santana ainda não estava inserida no plano municipal de imunização. Enunciou 

que protocolara, na Secretaria Municipal de Saúde, um Ofício para solicitar a imediata 

inclusão dos surdos no plano municipal de imunização. Ao tecer suas considerações finais, 

exteriorizou que o movimento municipal “Vacina Já” destinava-se à garantia de imunização 

das pessoas com deficiência. Na sequência, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) 

declarou que, nas últimas Sessões, registrara a necessidade de o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho assegurar a concessão de carência no aluguel dos boxes do Shopping Popular. 

Relatou que muitos vendedores ambulantes estavam sofrendo porque não conseguiam arcar 

com as despesas relativas ao aluguel dos boxes do referido entreposto comercial. Salientou 

que o Prefeito Municipal concedera dois meses de carência, no entanto, os vendedores 

ambulantes precisavam, diante da situação econômica e da pandemia no país, de pelo 

menos seis meses para enfrentar as dificuldades financeiras. Exprimiu a necessidade de 

realocar alguns vendedores ambulantes no primeiro pavimento do Shopping Popular e 

ressaltou que a categoria supracitada necessitava do apoio do poder público municipal. 

Conclamou o Prefeito para ir ao referido entreposto comercial e dialogar com os 

profissionais supracitados para conhecer as demandas destes. Ao concluir seu 

pronunciamento, disse que permaneceria lutando pela categoria e que, nesta Casa, os 

parlamentares deveriam fazer o mesmo. Em seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) agradeceu a homenagem que recebeu dos profissionais de imprensa que 

realizavam a cobertura das Sessões Ordinárias nesta Casa, bem como o reconhecimento que 

tivera em seu trabalho enquanto legislador. Salientou que se sentia lisonjeado e mencionou 

a importância do trabalho dos profissionais de imprensa para a sociedade feirense. Logo 
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após, discorreu sobre o aniversário de quarenta e cinco anos da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), ocorrido no dia trinta e um de maio. Destacou que a instituição 

possuía diversos cursos de graduação e pós-graduação, além de projetos de pesquisa em 

andamento, programas de extensão e mais de vinte e oito mil profissionais formados. 

Enunciou que isto foi possível após muita luta para garantir uma instituição democrática, 

autônoma e socialmente referenciada à população. Discorreu, ainda, que a UEFS teve um 

papel importante no que concernia à interiorização do ensino superior e ressaltou que, 

anteriormente, este era restrito à capital. Registrou que, além disso, a citada universidade 

também se destacara na transformação do espaço universitário com a adoção de políticas de 

ações afirmativas. Expôs a necessidade de esta Casa reconhecer a UEFS como um 

patrimônio da comunidade e conclamou seus pares para defenderem a universidade pública. 

Ao finalizar seu discurso, relatou que apresentaria uma Moção de Congratulação à UEFS 

por seus quarenta e cinco anos de história. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) registrou que a TV Subaé, no dia anterior, completara trinta e três anos e 

mencionou a importância desta para a sociedade. Logo após, o vereador José da Costa 

Correia Filho (PATRI) conclamou os parlamentares da oposição para dialogarem com 

governo do estado de modo a propiciar a melhoria do esgotamento sanitário no bairro 

Rocinha. Salientou que a situação enfrentada pelos habitantes do local era de 

responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). 

Relatou que elaborara um Requerimento para solicitar a realização de benfeitorias no bairro 

supracitado e declarou que, além de si, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM) também visitava a referida comunidade para dialogar com os habitantes. Salientou 

que o referido Requerimento tinha por objetivo solicitar a melhoria do esgotamento 

sanitário na região mencionada, além de propiciar o calçamento e a retirada de entulhos 

gerados devido a uma obra da Conder. Em aparte, os edis Luiz Augusto de Jesus (DEM) e 

Flávio Arruda Morais (PSB). Dando continuidade, o orador à tribuna mencionou o 

Deputado Federal José Neto e destacou que este não lutava pela realização de benfeitorias 

no bairro supracitado. Destacou que muitos tentavam prejudicar a Prefeitura Municipal e 

esqueciam quem eram os verdadeiros responsáveis pela situação da região mencionada. 

Ressaltou que o governo do estado deveria fazer a sua parte e mencionou os índices de 

violência em Feira de Santana e a necessidade de assegurar a segurança pública aos 

feirenses. Ao finalizar seu pronunciamento, destacou que, no próximo ano, haverá eleições 

e registrou que observará se o referido deputado irá ao bairro Rocinha para dialogar com a 

população e obter votos. Posteriormente, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

congratulou os profissionais de imprensa pela homenagem feita a alguns parlamentares. Em 
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seguida, mencionou o vídeo no qual o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho denunciou a 

ausência de ações por parte do governo estadual na segurança pública deste município. 

Congratulou o Prefeito Municipal e disse que, na última segunda-feira, o Governador Rui 

Costa, de maneira furiosa, referiu-se ao gestor municipal ao mencionar a falta de limpeza 

pública em Feira de Santana. Externou que o Governador Rui Costa tecia comentários 

sobre a limpeza pública neste município quando deveria se preocupar com a situação do 

Detran e do Centro de Convenções. Relatou que, desde o mês de janeiro do corrente ano, 

ocorreram cento e oitenta e sete homicídios em Feira de Santana. Disse que o Governador 

deveria se preocupar com ações para garantir a segurança pública neste município. 

Congratulou o Deputado Federal José Neto por ter buscado soluções para este município 

diante do alto índice de violência. Salientou que Feira de Santana necessitava de ações por 

parte do governo do estado. Por fim, parabenizou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

por prosseguir com ações que visavam propiciar benefícios aos cidadãos. Em Pela Ordem, 

o edil Luiz Ferreira Dias (PROS) registrou a presença do ex-vereador “Tonho Branco” na 

galeria desta Casa. Neste momento, o Presidente desta Câmara, edil Fernando Dantas 

Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu à segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Na sequência, o vereador Fernando 

Dantas Torres (PSD) agradeceu aos profissionais de imprensa que trabalhavam na 

cobertura das Sessões desta Casa pela homenagem que lhe foi prestada. Mencionou que foi 

Deputado Estadual e, por duas vezes, lhe elegeram como o melhor em sua atuação nas 

comissões parlamentares. Declarou que, em todos os seus mandatos, tentou se dedicar para 

contribuir com a democracia e com a população. Parabenizou o Senador Otto Alencar por 

sua atuação na CPI da Covid-19 no Senado Federal. Enunciou que, como médico, o 

referido senador demonstrava à população que os depoentes nada sabiam sobre o 

coronavírus. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade, o 

orador à tribuna reiterou sua congratulação ao Senador Otto Alencar e mencionou a 

competência deste e a forma de trabalhar com zelo pelo dinheiro público. Em aparte, os 

parlamentares Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Ao 

concluir seu discurso, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) disse que guardaria a 

placa relativa à homenagem feita a si pelos profissionais de imprensa nesta Sessão com 

muito carinho e agradeceu a todos ao expor que seus pares atuavam na defesa do dinheiro 

público. Neste momento, a segunda Secretária deste Legislativo, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao Presidente, 

edil Fernando Dantas Torres. Na sequência, o vereador Pedro Américo de Santana Silva 
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Lopes (DEM) discorreu que os cidadãos feirenses possuíam direito à escritura de seus 

imóveis. Salientou que, na última semana, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana 

publicou, no Diário Oficial Eletrônico, o processo que legitimava a entrega das escrituras 

aos moradores do bairro Conceição. Disse que, em Feira de Santana, havia a necessidade de 

propiciar a regularização fundiária em muitos bairros. Registrou que elaborara Indicações e 

fizera cobranças ao Governo do Estado para que este se pronunciasse acerca da situação 

porque era necessário garantir a regularização fundiária e a escritura dos imóveis nos 

bairros Jomafa e Feira IV. Enunciou que esteve no Conjunto José Ronaldo para dialogar 

com os moradores e expôs a necessidade de propiciar a estruturação da rede de esgoto da 

região mencionada. Por fim, conclamou os parlamentares Ivamberg dos Santos Lima (PT) e 

Silvio de Oliveira Dias (PT) para, juntamente com o Deputado Federal José Neto e o 

Governador Rui Costa, dialogarem acerca do fato de os moradores do referido bairro 

sofrerem com a falta de rede de esgoto quando a Embasa poderia propiciar a benfeitoria no 

local. Neste momento, a segunda Secretária desta Câmara, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o edil Silvio de Oliveira Dias 

(PT), em tempo cedido pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), agradeceu à 

homenagem que recebeu dos profissionais de imprensa que atuavam nesta Casa. Registrou 

que estava feliz com a honraria e que continuaria cumprindo seu mandato com 

responsabilidade e seriedade. Disse que, nas últimas Sessões, muitos parlamentares se 

pronunciaram acerca da segurança pública neste município com discursos equivocados. 

Mencionou o fato de o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ter se pronunciado para 

afirmar que o Governo do Estado era o culpado pelos índices de criminalidade em Feira de 

Santana. Enunciou que alguns vereadores repercutiam esta informação quando não 

entendiam o que a Constituição Federal versava sobre o assunto. Referiu-se aos artigos 

desta ao dizer que a segurança pública era dever do estado e responsabilidade de todos. 

Exteriorizou que a segurança pública era de responsabilidade de todos os níveis de poder e 

registrou que esta não era feita, exclusivamente, com policiais nas ruas porque este modelo 

se encontrava defasado. Ressaltou a necessidade de garantir educação, saúde e iluminação 

pública à população. Destacou que os cidadãos sofriam com a falta de ações por parte do 

poder público municipal. Mencionou o bairro Rocinha ao discorrer sobre a obra feita na 

região. Ao tecer suas considerações finais, disse que a Prefeitura não cumpria com seu 

papel e que o Prefeito deveria assumir suas responsabilidades. Neste momento, o primeiro 

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

Diretiva. Na sequência, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) mencionou o 

discurso do orador que lhe antecedeu à tribuna e discorreu sobre o desenvolvimento de 
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Feira de Santana. Reiterou o pronunciamento da Secretária Municipal de Educação no 

programa Acorda Cidade e destacou que esta solicitou ao Governo do Estado que oito 

escolas fossem municipalizadas para atender aos alunos do ensino fundamental II. Declarou 

que a solicitação fora feita no mês de fevereiro do ano em curso e, até o presente momento, 

não houve respostas. Reiterou o número de alunos matriculados na rede pública municipal e 

a quantidade de escolas em funcionamento. Declarou que o Prefeito inaugurou diversas 

escolas e, no dia anterior, investiu na segurança pública deste município ao inaugurar um 

Centro Operacional. Ao concluir seu pronunciamento, relatou que trezentas e seis câmeras 

foram instaladas em diversas localidades deste município e registrou que ocorrera uma 

licitação para contratar uma empresa que seria responsável pela troca de lâmpadas em 

alguns bairros. No momento destinado ao Grande Expediente, o parlamentar Jurandy 

da Cruz Carvalho (PL) mencionou o Centro de Operações Especiais inaugurado, no dia 

anterior, pela Prefeitura Municipal. Salientou que este garantiria o monitoramento de 

diversas localidades de Feira de Santana para assegurar a segurança pública. Congratulou o 

Prefeito Municipal e disse que este fazia sua parte ao propiciar benfeitorias à sociedade. 

Registrou que, neste dia, o Prefeito se pronunciou acerca do reconhecimento facial que será 

propiciado através das câmeras instaladas, de maneira estratégica, neste município. Relatou 

que a segurança pública era de responsabilidade de todos, no entanto, não era possível 

aceitar que o Complexo Policial de Feira de Santana enfrentasse uma situação de abandono. 

Disse que, nos últimos dias, os trabalhadores da limpeza pública municipal atuaram nos 

complexos policiais localizados nos bairros Jomafa e Sobradinho. Neste momento, a 

primeira Secretária desta Casa, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu 

o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade, o orador à tribuna discorreu que a 

população feirense sofria com a insegurança e registrou que mais de cento e oitenta e sete 

pessoas foram vitimadas neste município desde o mês de janeiro do ano em curso. 

Registrou que acompanhava a recuperação de várias escolas por parte da Prefeitura 

Municipal e relatou que não estava à tribuna apenas para criticar as ações do governador. 

Destacou que este deveria se atentar mais à segurança pública e à saúde e, em seguida, 

mencionou os problemas no sistema de regulação e o fato de algumas pessoas se 

beneficiarem quando conheciam alguém envolvido na política. Ressaltou que a população 

sofria diante da situação e conclamou o Governador Rui Costa para se atentar às 

necessidades dos cidadãos. Enunciou que também deveriam ser asseguradas melhorias na 

educação e destacou que o Prefeito fazia sua parte, no entanto, ainda era necessário 

prosseguir com as ações. Destacou que, no distrito Governador João Durval Carneiro, 

muitas vezes não havia viaturas operando nas vias. Em aparte, os edis Silvio de Oliveira 
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Dias (PT) e Valdemir da Silva Santos (PV). Neste momento, o Presidente deste Legislativo, 

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

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) registrou que, por ter nascido na zona rural, 

compreendia as necessidades dos habitantes dos distritos. Disse que as pessoas estavam 

assustadas diante dos índices de violência e mencionou que, há três anos, seus familiares 

foram feitos de refém. Ao concluir seu pronunciamento, disse que cobrava por melhorias na 

segurança pública porque fora vítima da falta desta e salientou que a população desejava 

viver em paz. Na sequência, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) teceu 

críticas a Embasa ao relatar que esta não cumpria com a Lei nº 411/2020 e seguia 

realizando o corte no fornecimento de água dos cidadãos. Disse que os parlamentares da 

oposição nesta Casa não apresentavam ao Governo Estadual a situação enfrentada pelos 

cidadãos deste município. Em seguida, transferiu seu tempo de pronunciamento ao edil 

Luiz Augusto de Jesus (DEM), o qual registrou que algumas obras foram retomadas pela 

Prefeitura Municipal e salientou que, no bairro Conceição, cerca de dez ruas seriam 

beneficiadas com o retorno das atividades. Mencionou que, no bairro Santo Antônio dos 

Prazeres, as obras também seriam retomadas. Destacou que permaneceria cobrando à 

administração pública municipal melhorias para beneficiar a população. Disse que, no dia 

anterior, o Prefeito Municipal inaugurou o Centro de Controle Operacional para garantir 

segurança à população feirense. Declarou que o Governo do Estado, através do 

Comandante da Policia Militar, deveria conceder maior suporte aos distritos feirenses para 

que viaturas pudessem circular nas ruas com o objetivo de fazer rondas. Ao tecer suas 

considerações finais, registrou que Feira de Santana era considerada um dos municípios 

mais violentos do país devido à falta de segurança pública. Em Questão de Ordem, o edil 

José da Costa Correia Filho (PATRI) mencionou que havia muitos Projetos com Pareceres 

contrários pautados na Ordem do Dia e sugeriu que a presente Sessão fosse suspensa por 

alguns minutos para que os parlamentares pudessem dialogar acerca da situação. Em 

seguida, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, destacou que alguns 

vereadores elaboraram proposições mesmo sabendo que estas eram inconstitucionais. 

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

discussão, o Projeto de Lei nº 070/2021, de autoria do edil Flávio Arruda Morais, o qual 

teve Parecer contrário exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). 

Neste momento, o autor da proposição solicitou adiamento de pauta desta por três Sessões 

para dialogar com os membros da CCJR e realizar ajustes. Sendo assim, em votação ao 

adiamento, franqueou-se a palavra ao vereador Luiz Augusto de Jesus. Em seguida, a 

solicitação de adiamento foi aprovada por unanimidade dos presentes. Neste momento, o 
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Presidente desta Casa mencionou que havia mais Projetos, de autoria do edil Flávio Arruda 

Morais, com Pareceres contrários pautados para esta Sessão. Em Pela Ordem, o edil Silvio 

de Oliveira Dias indagou quais Projetos seriam adiados de pauta. Na sequência, o 

parlamentar Flávio Arruda Morais solicitou que os Projetos nºs 070, 072, 076 e 077/2021, 

todos de sua autoria, fossem adiados de pauta por cinco Sessões. Logo após, em votação ao 

adiamento de pauta das referidas proposições, este foi aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 071/2021, de iniciativa 

do parlamentar Flávio Arruda Morais, o qual teve Parecer exarado pela CCJR. Em votação 

a este, franqueou-se a palavra ao autor e, em seguida, o Parecer foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Logo após, em votação à matéria, concedeu-se oportunidade de 

discurso ao edil Edvaldo Lima dos Santos. Ainda em votação, a proposição supracitada foi 

aprovada por unanimidade dos presentes com dezenove votos favoráveis. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 073/2021, de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, 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 074/2021, de iniciativa do 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva, 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 075/2021, de lavra da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Neste momento, a autora solicitou 

adiamento de pauta da referida matéria por duas Sessões, o que, em votação, foi aprovado 

pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em discussão única, o Projeto de 

Resolução nº 736/2021, de lavra do vereador Ivamberg dos Santos Lima, com Emenda nº 

01, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus, e Parecer opinando pela devolução desta ao 

autor para correção. Em votação a este, franqueou-se a palavra ao edil Luiz Augusto de 

Jesus e este solicitou adiamento de pauta da proposição por uma Sessão. Em Pela Ordem, 

o vereador Ivamberg dos Santos Lima declarou que o Parecer era claro ao solicitar a 

correção da Emenda. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus disse que solicitaria 

adiamento de pauta por uma Sessão para dialogar com os membros da CCJR e realizar os 

devidos ajustes na Emenda. Em Questão de Ordem¸ o parlamentar Ivamberg dos Santos 

Lima declarou que o Projeto de Resolução supracitado deixava claro que, no prazo de 

sessenta dias, o Regimento da Escola Legislativa deveria ser entregue. Disse que, 

provavelmente, o prazo teria expirado e indagou se, por conta da emenda, o prazo seria 

estendido. Em votação ao adiamento de pauta da referida proposição por uma Sessão, este 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão única, o Projeto de Resolução 

nº 739/2021, de iniciativa do edil Flávio Arruda Morais, o qual teve Parecer exarado pela 
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CCJR. Neste momento, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou adiamento de pauta da 

matéria supracitada por duas Sessões, o que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2021, de lavra do vereador Luiz Augusto de Jesus, o qual teve Parecer exarado pela 

CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Neste momento, o Presidente 

Fernando Dantas Torres salientou a necessidade de os componentes da Mesa Diretiva se 

reunirem para dialogar acerca dos títulos concedidos nesta Casa. Neste momento, a segunda 

Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em votação à matéria supracitada, franqueou-se a palavra ao edil Fernando 

Dantas Torres. Em Questão de Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que os 

Projetos de Decreto Legislativo eram analisados pela comissão competente e, logo após, 

solicitou a retirada de pauta da matéria supracitada. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que o Corregedor desta Casa, edil 

Luiz Ferreira Dias, recebesse a cópia de uma Ata e de um DVD ao salientar que nestes 

constavam o registro de um atrito envolvendo o edil Luiz Augusto de Jesus e o vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias disse que 

analisaria os materiais entregues pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Augusto de Jesus disse que, no dia em que a situação ocorrera, alguns 

parlamentares estavam próximos e presenciaram a situação. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa fez a leitura de um trecho da Ata da 12ª Sessão Ordinária, convocada 

como Reunião Extraordinária, na qual havia o registro da situação envolvendo os 

parlamentares Luiz Augusto de Jesus e Pedro Cícero Marcenio Silva. Em votação única, o 

Requerimento nº 124/2021, de autoria do edil José da Costa Correia Filho, franqueou-se a 

palavra ao autor e ao vereador Flávio Arruda Morais. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto 

de Jesus solicitou que o Corregedor desta Casa, edil Luiz Ferreira Dias, recebesse a cópia 

de uma Ata e de um CD nos quais constavam acusações do parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa contra si. Em seguida, ainda em votação ao Requerimento supracitado, concedeu-

se oportunidade de discurso aos vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Jhonatas Lima 

Monteiro, Petrônio Oliveira Lima, Ivamberg dos Santos Lima, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Luiz Augusto de Jesus e Silvio de Oliveira Dias. Em seguida, ainda em 

votação, o referido Requerimento foi aprovado por unanimidade dos parlamentares 

presentes. Em votação única, o Requerimento nº 129/2021, de iniciativa do parlamentar 

Jurandy da Cruz Carvalho, franqueou-se a palavra ao autor e aos edis Luiz Augusto de 

Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Jhonatas Lima Monteiro. Em seguida, o 
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Requerimento foi aprovado por maioria, tendo voto contrário do edil Luiz Augusto de Jesus 

e abstenção dos vereadores Fabiano Nascimento de Souza, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Valdemir da Silva Santos>. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias 

solicitou que fosse prestado um minuto de silêncio, ao término desta Sessão, em 

homenagem póstuma ao senhor Saul Venâncio, ex-Presidente da OAB/BA. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que também fosse prestado um minuto 

de silêncio, em homenagem póstuma, ao repórter Rogério Magalhães. Neste momento, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que os presentes se 

colocassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, aos 

senhores Saul Venâncio e Rogério Magalhães. Nada mais havendo por tratar, o Presidente 

desta Câmara, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze 

horas e dezessete minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, dia oito de 

junho do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em urgência e em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, de autoria do Poder 

Executivo. Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 078/2021, 

de autoria do Poder Executivo. Em prioridade e em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 063/2021, de lavra do Poder Executivo. Em segunda discussão, os Projetos de 

Lei Ordinária nºs 060 e 071/2021, ambos de autoria do edil Flávio Arruda Morais. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 061/2021, de iniciativa do parlamentar 

Petrônio Oliveira Lima. Em votação única, o Requerimento nº 130/2021, de lavra do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes>. 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.       

 


